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Nästan 50 000 perso-
ner har hittills ut-
försäkrats och bara 

3% av dem som utförsäkra-
des vid årsskiftet 2009/2010 
har fått någon form av jobb 
på den reguljära arbetsmark-
naden. Den moderatledda re-
geringens tänkta arbetslinje 
fungerar inte - sjuka blir ut-
försäkrade i stället för rehabi-
literade. 

Ett utskottsinitiativ av riks-
dagens socialförsäkringsut-
skott (S, V, MP), vill nu tvinga 
regeringen att agera. Vi vill nu 
koncentrera förändringarna 
till tre områden. 

-- För det första anser vi att 
de personer som har eller har 
haft tidsbegränsad sjukersätt-
ning och som saknar sjukpen-
ningsgrundande inkomst, ska 
återförsäkras så att man får en 
ersättning som ligger i nivå 
med den man hade tidigare. 

Detta handlar om cirka 6 000 
svårt sjuka människor som 
aldrig kunnat arbeta och som 
efter utförsäkringen har visat 
sig inte kunna tillgodogöra sig 
någon aktivitet hos Arbetsför-
medlingen. Eller med andra 
ord - solidaritet med svårt 
sjuka människor!

För det andra anser vi att 
utförsäkringen måste upp-
höra. Det är självklart att den 
som kan jobba ska göra det. 
Men lika självklart är det att 
det inte går att sätta tidsgrän-
ser för hur länge sjukdomar 
varar - däremot  kan man sätta 
tidsgränser för när man ska 
tillförsäkras stöd och rehabi-
litering. Vi vill därför införa 
en rätt för sjukskrivna att få 
tillgång till arbetslivsintro-
duktion via Arbetsförmed-
lingen och samtidigt behålla 
sin sjukersättning så länge 
man inte har någon arbets-

förmåga. Eller med andra ord 
- solidaritet med ekonomisk 
trygghet! 

För det tredje anser vi att 
den prövning av arbetsförmå-
gan som görs efter 180 dagars 
sjukskrivning av rättssäker-
hetsskäl och i avvaktan på en 
långsiktig lösning återgå till 
hur det var tidigare. 

Eller med andra ord - soli-
daritet med människovärde!

Vi kan alla bli sjuka. Därför 
måste vi kunna lita på att sjuk-
försäkringen fungerar och ger 
oss en snabb rehabilitering 
tillbaka till arbete och ekono-
misk trygghet under den tid 
det tar.

I den påbörjade socialför-
säkringsutredningen åter-
kommer vi med fler initiativ, 
efter en dialog med invånarna.

Christina Oskarsson (S)
Jarl Karlsson (S)

Bättre sjukförsäkring! 

Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1991-1987) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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Man skulle kunna 
tänka sig att mo-
deratledningens 

anvisningar om vilken po-
litik de ”nya” moderater-
na ska bedriva såg ut unge-
fär såhär;

Till alla nyvalda mode-
rata kommunalråd i Sverige:

Grattis till ditt uppdrag! 
Det är nu av största vikt 
att du snarast sätter igång 
och lanserar vår moderata 
politik. En av de viktigaste 
delarna i detta är att ome-
delbart slå sönder allting i 
din kommun som förknip-
pas med socialdemokra-
terna. Bry dig nu inte om 
att det är bra saker (t.ex. 
fritidsledare som gör ett 
fantastiskt jobb på dag- och 
kvällstid eller möjligheten 
för barnen att åka skridskor) 
det överordnade är att alla 

kommuner nu måste ”avsos-
sefieras”. Det kan initialt 
bli en del protester men det 
är viktigt att du står stark i 
din övertygelse om att allt 
socialdemokratiskt måste 
förstöras!

Den andra viktiga delen 
av vår strategi består i att till 
varje pris skapa utrymme för 
skattesänkningar. Skatte-
sänkningar för de som tjänar 
mest är viktigast! Det inne-
bär att du nu måste ta itu 
med att göra kraftiga ned-
dragningar i din kommun. 
Detta ska gärna göras med 
motiveringen att du befin-
ner dig i en svår ekonomisk 
situation så att det framstår 
som att du tar ansvar. När 
du sedan har reducerat kost-
naderna för verksamheten 
finns ett stort utrymme för 
skattesänkningar under de 

kommande åren. 
Naturligtvis kommer de 

boende i din kommun att 
protestera. Det är därför 
viktigt att du snabbt genom-
för alla dåliga beslut (jfr 
våra beslut om att försämra 
a-kassan och sjukförsäk-
ringen). Vi räknar kallt med 
att invånarna i din kommun 
ska ha glömt detta till nästa 
val! Jag brukar ju trots allt 
beskriva dem som ”det 
sovande folket”. Kämpa 
på nu, och glöm inte, man 
måste söndra för att kunna 
härska.

Med stockholmshälsningar 
från Fredrik och Anders

En fri ironisk tolkning
av moderat politik gjord av 

Paula Örn (S)

Den ”nya” moderata politiken

Kantklippning utföres
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VI ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR!
Tillbaka på kontoret 1 augusti

Tänk om det fanns en 
kräm som hjälpte mot 

fylla, bråk, våldtäkt 
och misär...

I väntan på att den skall 
uppfinnas vill vi uppmana 
Dig att ta det lugnt och 
ha en bra sommar.

SSPF • Skola • Socialtjänst • Polis • Fritid
Ale Nattvandrare • Brottsofferjouren • Mötesplats Ungdom


