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Ale vikingagård finns i Häljered,  
20 min norr om Göteborg.  
Läs mer på vastsverige.com/ale.

PÅ VIKINGAMARKNADEN finns mat, 
smycken, kläder och tyger. Du träffar livs 
levande vikingar och får se vikingatida 
stridskonst och hantverk. 
Pris: 80 kr för vuxna och 50 kr för barn

på Ale Vikingagård den 7–8 maj  
kl 11.00–16.00

Vikingatida
Marknad

Nu är hälften så många 
sjukskrivna och de 
som är sjukskrivna är 

det hälften så lång tid jämfört 
med när sjukskrivningstalen 
var som högst. Det är bland 
annat resultatet av den sjuk-
försäkringsreform som Alli-
ansen sjösatte under föregå-
ende mandatperiod. Resulta-
ten visar också att reformen 
i stora delar fungerat väl och 
hjälpt många människor att 
snabbare komma tillbaka till 
arbetsgemenskap. Men vi ser 
också att justeringar behöver 
göras i syfte att på ett tryggt 
sätt kunna bryta utanförskapet 
för fler. Reformen ligger alltså 
i sin helhet fast men förbätt-
ringar ska ske inom de områ-
den där vi funnit brister som 
det finns behov att åtgärda.

Det finns redan idag en 
rad undantag inom sjukför-
säkringen för att undvika att 
människor hamnar i kläm 
inom ett omfattande regel-
verk. Bland annat kan man 
vara sjukskriven på obestämd 
tid även efter 30 månader vid 
allvarliga sjukdomsfall eller till 
exempel arbetsskador. Trots 
det påbörjar personer som 
inte borde det arbetslivsintro-
duktion i Arbetsförmedlings 

regi efter 30 månader. En ny 
oskälighetsprövning ska därför 
införas som ytterligare ska 
säkerställa att personer som 
efter denna tid inte är redo att 
påbörja arbetslivsintroduktion 
inte heller gör det. Dagens 
undantag kommer i framti-
den kunna kompletteras med 
ökade individuella hänsynsta-
ganden.

Människor som haft 
den gamla formen av tids-
begränsad sjukersättning, 
eller förtidspension som det 
heter i folkmun, saknar inte 
sällan sjukpenninggrundande 
inkomst vilket kan skapa 
ekonomiska problem vid över-
gång till och efter arbetslivs-
introduktionen. Därför vill vi 
införa en särskild sjukpenning 
och ett nytt bostadsstöd avsett 
för dessa personer.

Ett övergripande drag i hela 
sjukförsäkringsreformen är 
betydelsen av tidiga insatser 
och rehabiliteringsåtgärder. 
Utgångspunkten är att ju 
längre man väntar desto längre 
blir vägen tillbaka, vilket 
dessvärre var precis så det 
fungerade före reformen. Vi 
vill därför att tidiga insatser 
ska prägla arbetslivsinriktad 
rehabilitering i högre utsträck-

ning än idag. Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan 
bör kunna samarbeta mer och 
tidigare kring den försäkrades 
situation. Vi tycker dessutom 
att vägarna tillbaka till arbets-
gemenskapen ska vara fler 
och föreslår därför att medel 
tillförs Arbetsförmedlingen för 
3000 nya platser avsedda för 
personer med nedsatt arbets-
förmåga.

Ytterligare steg tas alltså 
för att förbättra en lika omfat-
tande som nödvändig reform 
inom ett dock mycket kom-
plext område. I den proces-
sen är det också viktigt att 
Försäkringskassans kontakt 
med försäkrade och läkare 
förbättras. Därtill ska ett 
brett arbete i syfte att stärka 
förtroendet för myndigheten 
och regelverket ta vid. Vi tror 
att våra många åtgärder sam-
mantaget kommer att bidra till 
att stärka sjukförsäkringen och 
att låta fler hitta tillbaka till 
arbetsmarknaden.

Gunnar Axén (M)
Ordförande i riksdagens

 socialförsäkringsutskott

Mikael Cederbratt (M)
Ledamot i riksdagens 

socialförsäkringsutskott

Så förbättras sjukförsäkringen

Det ska vara lätt 
att få vård när 
man behöver 

det. Under de senas-
te åren har stora insatser 
gjorts för att förbättra 
tillgängligheten till sjuk-
vården, bland annat med 
vårdgarantier. Oavsett 
om det gäller ett plane-
rat besök eller om man 
behöver akut hjälp vid 
vårdcentral eller sjuk-
hus ska detta kunna ges 
så snabbt som tillståndet 
fordrar. 

Folkpartiet vill under 
nästa mandatperiod 
skärpa nuvarande vård-
garantier för tillgäng-
lighet för att undvika 
onödig väntan på vård.

Vården är till för att 
hjälpa människor och 
se till att de får rätt och 
riktig vård oavsett vilka 
förutsättningar man 
har som individ. I en 
komplex sjukvårdsor-
ganisation riskerar den 
enskilda människan att 
komma i kläm om det 
är regler och strukturer 
som styr istället för män-
niskors behov. 

Folkpartiet vill under 
nästa mandatperiod 
arbeta för att göra sjuk-
vården mer serviceinrik-
tad. Människors möjlig-
het att komma i kontakt 
med vården måste för-
enklas. Det ska bli lättare 
att boka tid och bli väl 
mottagen utan att hänvi-
sas vidare.

Personligen har jag 
de senaste åren tvingats 
anlita sjukvården bland 
annat för två höftpro-
tesoperationer. Jag är 
tacksam för det fria vård-
valet! Låt ingen ta ifrån 
oss det! Du och jag ska 
själva bestämma vilken 
läkare vi vill ha – privat 
eller i regionanställd.

Rehabilitering är 
viktig för att komma 
tillbaka. Den som drab-
bas av en sjukdom eller 
skada är i behov av snabb 
och professionell rehabi-
litering. Den som har en 
kronisk sjukdom är ofta i 
behov av återkommande 
rehabiliteringsinsatser. 

Folkpartiet vill att 
rehabilitering ska vara 
lättillgänglig och erbju-
das alla som behöver 
den. Vi vill under nästa 
mandatperiod säkerställa 
att alla med kroniska 
sjukdomar får en indivi-
duell rehabiliteringsplan 
och kraftigt öka möjlig-
heterna att delta i reha-
biliteringsprogram.

Lägg Din röst på 
Folkpartiet liberalerna!

Rose-Marie Fihn (FP)

Tillgänglighet 
viktigt för 
förtroendet!

Kritiken mot det 
krångliga taxesyste-
met i kollektivtrafi-

ken har varit stor. Nu blir 
det helt nya förutsättning-
ar för en rejäl förenkling, 
när Västra Götalandsregi-
onen från 2012 blir ensam 
ägare av Västtrafik. När inte 
längre 50 olika ägare ska 
fördela intäkter och kostna-
der kan ologiska olikheter 
slopas. Idag kan man inom 
en kommun ibland åka 2-3 
mil för 16:50, medan en kort 
resa över kommungränsen 
kosta 40 kr. Samma förhål-
lande gäller för månadskor-
ten. Kontoladdningen för 
enskilda resor har fått kritik 
för att man inte alltid vet 
vad en resa skall kosta och 
att man behöver checka ut. 
Ett alternativ med ett antal 
zoner skulle lösa en del pro-
blem, men samtidigt skapa 
en del nya gränsdragning-
ar. Därför är en enhetstaxa 
ett enkelt och logiskt sätt att 
ta vara på möjligheterna när 

Västtrafik får en enda ägare. 
Trots alla variationer i 

priser för en resa idag, är 
medelintäkten för en delresa 
utan byte endast 9:80. Om 
man tar hänsyn till att det 
sker byten och att en del 
är ungdomar, som betalar 
mindre, så blir genomsnitts-
intäkten några kronor högre. 
Skälet är att 85% av alla 
resor är korta. Och att det 
som sagt idag finns många 
olika rabatter. Västra Göta-
landsregionen kan införa 
en relativt låg enhetstaxa 
utan att kollektivtrafiken 
som helhet tappar intäkter. 
Enhetstaxa kan gälla för 
såväl enstaka resor som för 
månadskort. Det går bra om 
en kommun vill köpa sär-
skilda pensionärskort eller 
som Göteborg betala för bil-
ligare månadskort. 

Den viktigaste effekten 
blir att det blir mycket 
enklare att resa och att kom-
munöverskridande resor får 
en rimlig taxa. De mycket få 

långa resor som blir mycket 
billigare ger idag lite intäk-
ter totalt sett. Samtidigt som 
många av dem som reser 
långt reser relativt sällan 
men ändå är med och betalar 
nästan hälften av Västtrafiks 
kostnader via skattsedeln. 

Socialdemokraterna har 
lagt en motion i regionfull-
mäktige tillsammans med 
Miljöpartiet och Vänstern 
för att närmare utreda hur 
en enhetstaxa skall utformas. 
Jag är helt övertygad om att 
det kommer att öka resandet 
med kollektivtrafiken och 
att det kan ske till ungefär 
samma helhetskostnad som 
nu. Den samhällsekono-
miska vinsten av en enhets-
taxa är stor. Den underlättar 
jobb- och utbildningsresor, 
den stimulerar till kultur- 
och fritidsupplevelser och 
den bidrar till en hållbar 
utveckling. 

Leif Blomqvist (S)
Regionråd och ordf i Västtrafik

Enhetstaxa förenklar resandet 
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Vi expanderar! Vill Du vara med?

BIS Production Partner (BIS PP) söker:

ELEKTRIKER
Till BIS PP Akzo Nobel i Bohus.
Elverkstaden svarar i huvudsak för allt el-underhåll 
och modifieringsarbeten på Akzo Nobels anlägg-
ning i Bohus. Gruppen består för närvarande av 4 
elektriker och behöver förstärkas med ytterligare 
en till två man.

ANSVAR, UPPGIFTER OCH
BEFOGENHETER
Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. felsökning, före-
byggande underhåll, löpande underhåll, modifie-
ringsarbeten, ändringar och funktionskontroller 
på de olika elinstallationerna i fabriksdelarna. 
Förutom konventionella elinstallationer förekom-
mer även arbete på högspänning, Data/Tele, 
brandlarm  mm. Beredskapstjänstgöring ingår i 
tjänsten.

UTBILDNING OCH KOMPETENS
Tjänsten kräver att du har genomgått elutbildning 
på gymnasienivå eller likvärdigt samt har minst 
två års erfarenhet från installation och serviceun-
derhåll eller liknande. Det är meriterande om du 
besitter BB1 och BB2 behörighet.

Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper. 
Tjänsten kräver att Du är mycket noggrann, driftig 
samt har en god initiativförmåga. Du bör även 
vara ansvarsfull och ha förmåga att organisera 
och självständigt genomföra olika arbetsuppgifter 
samt att Du ska ha god samarbets- och kommu-
nikationsförmåga. Körkort är ett krav. Du behöver 
allmän datavana samt grundläggande kunskaper 
i Word och Excel. Du skall ha goda kunskaper i 
svenska samt behärska engelska i tal och skrift. 
Det är också viktigt att du har ett högt säkerhets-
medvetande.

Upplysningar lämnas av
Kjell Holm, Gruppchef El           tel: 031-587657
Facklig kontakt:
Kjell Johnsson, IF Metall            tel: 0303-85723

Ansökan skickas till
lena.gustafson@bis.productionpartner.com
SENAST 2011-05-15


