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Socialminister Göran 
Hägglund (KD) före-
slår en försämring av 

högkostnadsskyddet.
Totalkostnaden för både 

sjukbesök och läkemedel 
höjs. Förslaget slår hårt mot 
ensamstående föräldrar, 
funktionshindrade och äldre.

Högkostnadsskyddet 
innebär att Du inte behö-
ver betala mer än ett visst 
belopp för läkemedel och 
patientavgifter under ett år. 
När Du uppnått maxbelop-
pet får Du ett frikort som 
ger rätt till kostnadsfri vård 
under ett år från den dag 
Du gjorde det första vård-
besöket, eller kostnadsfria 
läkemedel under ett år från 
den dag Du hämtade ut det 
första läkemedlet.

Regeringen föreslår i den 
kommande statsbudgeten 
att gränsen för högkostnads-
skyddet vid besök i sjukvår-
den höjs från 900 kronor till 
1 100 kronor per år och för 
läkemedel från 1 800 kronor 
till 2.200 kronor per år.

Totalt kan höjningen 
bli 600 kronor per år och 
person.

Den ansvarige i reger-

ingen för förslaget att för-
sämra högkostnadsskyddet 
är socialminister Göran 
Hägglund. Hans parti Krist-
demokraterna, skriver i sin 
värdegrund hur man vill soli-
darisera sig ” med de svaga 
och förtryckta, sträva efter 
social rättvisa, utjämna struk-
turella orättvisor och skapa 
en rättvis fördelning av sam-
hällets goda”. I Kristdemo-
kraternas principprogram, 
där man sedan beskriver sina 
viktigaste politiska ställnings-
taganden, står det om hälso- 
och sjukvården att den ”ska 
vara ett uttryck för omsorg 
och solidaritet mellan män-
niskor i samhället”.

Kristdemokraternas 
ideologi innebär alltså att 
om sjukvården behöver mer 
pengar ska detta finansieras 
gemensamt och inte genom 
att ensidigt höja kostnaderna 
för de mest sjuka. Ändå 
lägger Hägglund nu fram 
ett förslag som är precis 
tvärtom och som drabbar de 
med lägst inkomst hårdast. 
De som är sjuka och besöker 
sjukvården ofta och är bero-
ende av många mediciner får 
betala försämringarna.

Bland dem som ofta besö-
ker sjukvården finns många 
kroniker och personer med 
funktionsnedsättningar 
liksom många äldre och de 
som varit sjuka länge och fått 
se sin ekonomi försämrad. 
Socialstyrelsen oroas över 
att försämringen dessutom 
kan slå hårt mot ensamstå-
ende föräldrar, som redan 
idag tre gånger så ofta som 
andra avstår från att hämta 
ut läkemedel av ekonomiska 
orsaker.

Varför lägger Göran 
Hägglund fram ett förslag 
till försämringar som kraf-
tigt ökar klyftorna i samhäl-
let? Det finns två alternativ: 
antingen vill han driva en 
politik som strider helt och 
hållet mot sitt partis ideo-
logi och då sviker han sina 
väljare, eller så har han inget 
inflytande i regeringen och 
körs över. Båda alternativen 
är lika allvarliga!

Vi socialdemokrater 
kommer i vårt budgetalter-
nativ att säga nej till försäm-
ringar i högkostnadsskyddet.

Christina Oskarsson (S)
Jörgen Hellman (S)
Riksdagsledamöter

Dyrare högkostnadsskydd i sjukvården
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 23 november samman-
träder Lilla Edets kommunfullmäktige 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl 19.00.

Välkomna att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl a  
följande ärenden:

-  Ägardirektiv för Lilla Edets Fastighets 
och Industri AB (Leifab)

-  Taxor och avgifter 2012

-  Svar på interpellation från Jörgen 
Andersson (C) till Carlos Rebelo Da 
Silva (S) avseende räddningstjänsten i 
Lödöse

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ningen och handlingar finns att läsa på 
kommunledningsförvaltningens kansli-
avdelning och biblioteket i Lilla Edet 
fr o m den 16 november 2011.

www.halanda.se

I HÅLANDA BYGDEGÅRD 
LÖRDAG 26/11 KL 12.00
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Vernissage 20/11 kl 12.00
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I valrörelsen 2010 och i 
verksamhetsplanen för 
2011 utlovade vi i Alli-

anspartierna att införa vård-
nadsbidrag i Ale kommun. 
Nu infriar vi det löftet. Det 
kommunala vårdnadsbidra-
get ger dig som småbarns-
förälder ännu ett verktyg för 
att få arbete, ekonomi och tid 
med dina barn att gå ihop. Vi 
tycker att ökad valfrihet för 
föräldrar är viktigt. Därför 

röstade en majoritet av Alli-
anspartierna och Aledemo-
kraterna för införandet av 
vårdnadsbidraget på novem-
ber månads möte i Utbild-
ningsnämnden. Vårdnadsbi-
draget innebär att småbarns-
föräldrar som väljer att ordna 
sin barnomsorg på annat sätt 
än genom den kommunala 
barnomsorgen får viss ekono-
misk ersättning för det. Bero-
ende på hur många som väljer 

att använda sig av vårdnads-
bidraget och var i kommunen 
de bor öppnas även en möj-
lighet till något mindre barn-
grupper i förskolan.

Moderaterna
Folkpartiet

Kristdemokraterna
Centerpartiet

Aledemokraterna

Vårdnadsbidraget – 
ännu ett vallöfte infriat
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Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1992-1988) 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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