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Vänsterpartiet höll sin 
39:e kongress i Upp-
sala. Fyra medlem-

mar från Ale var närvaran-
de. Johnny Sundling var där 
som ombud för Älvsborgs 
distrikt, Birgitta Andersson 
var med som veterandelegat. 
Ingmarie Torstensson och 
Christer Pålsson var med 
som åhörare. Det var en 
kongress med god stämning 
och trevlig inramning. 

Vi valde Jonas Sjöstedt 
till vår nya partiledare. Han 
och de övriga kandidaterna 
har rest landet runt för att 
svara på alla medlemmars 
frågor. Det är första gången 
ett parti har ett så öppet för-
farande vid ett partiledarval. 
Jonas höll ett mycket upp-
skattat tal (det finns att se 
på youtube)vid kongressens 
avslutande. 

Några viktiga beslut 
under kongressen. Vi beslöt 
att verka för att förstatliga 
skolan och gymnasium, detta 
kommer att innebära en mer 
likvärdig och jämlik skola för 
alla Sveriges skolelever. Vi 
tog även beslut om att fort-
sätta verka för världens bästa 
välfärd utan vinstintressen. 
Detta borde många kunna 
hålla med om. Speciellt nu 
när man ser hur privata före-
tag inom vård och omsorg 
men även inom skolsektorn 
helt sätter vinst förre en god 
vård och elevernas utbild-
ning. 

Ett annat beslut var att 
Vänsterpartiets heltidspoli-
tiker nu kommer att betala 
en partiskatt som gör att de 
kommer att tjäna max ca 
27500kr per månad på sina 
uppdrag.  Ingen ska längre 
sitta på samma parlamenta-
riska uppdrag i mer än tre 
mandatperioder. Detta ser vi 
som en självklarhet då man 

inte ska se politiken som en 
karriär eller ett sätt att bli rik 
utan som ett förtroendeupp-
drag. Det gör även att man 
inte distanseras från den 
vanliga medborgaren.

Vi kommer att även i fort-
sättningen verka för 6 tim-
mars arbetsdag. Vi kommer 
därför att ta fram en strategi 
innan valet 2014 som visar 
hur vi vill genomföra det. 
När man genomförde 8 tim-
mars arbetsdag ansåg en del 
att Sverige aldrig skulle klara 
av det och landet därmed 
skulle gå i konkurs. 

Sedan beslutade vi om att 
avskaffa bemanningsföre-
tag. Det vill vi göra för att 
skydda den svenska model-
len. Vi anser att alla ska 
kunna känna en trygghet på 
svenska arbetsplatser. Dag-
lönarverksamhet är en något 
vi borde lämnat kvar i början 
av förra århundradet.  

”Friheten för riskkapital-
bolaget är vår mormors ofri-
het på det vanskötta äldrebo-
endet där blöjorna vägs och 
de outbildade timvikarierna 
inte ges tid att vara mänsk-

liga. För allas frihet krävs 
en politik för rättvisa” från 
Jonas tal. Därför kommer 
vi även i fortsättningen att 
arbeta mot lagen om offent-
lig valfrihet. Vårt alterna-
tiv är inflyttande där vår 
medborgare är brukare inte 
kunder. Man ska ha en större 
möjlighet att välja inom den 
kommunala omsorgen. 

Att Jonas är en stor mil-
jökämpe vet många och 
ett annat citat från hans tal 
är, Om klimatet hade varit 
en bank så hade det varit 
räddat nu. Det ligger en stor 
sanning i det uttalandet. Det 
går att göra stora insatser 
för miljön men det krävs en 
vilja och en insikt om att den 
nuvarande vägen vi vandrar 
på inte längre är möjlig.  

Vi är mycket hoppfulla 
och tror att vi har god en 
möjlighet att göra ett bättre 
val 2014. 

Politik är att vilja och 
detta är vår vilja. Vi inbjuder 
likasinnade att dela sin vilja 
med oss.

Vänsterpartiet Ale
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Johnny Sundling, Ingmarie Torstensson, Birgitta Andersson 
och Christer Pålsson var Ales representanter på V-kongressen.

Buss körde i diketBuss körde i diket

Årets första snöfall medförde att en buss körde i diket på E45 mellan Älvängen och Årets första snöfall medförde att en buss körde i diket på E45 mellan Älvängen och 
Skepplanda. Olyckan inträffade strax efter klockan fem på måndagseftermiddagen. Skepplanda. Olyckan inträffade strax efter klockan fem på måndagseftermiddagen. 
Räddningstjänstens personal från Nol samt ambulans var snabbt på plats. Bussen Räddningstjänstens personal från Nol samt ambulans var snabbt på plats. Bussen 
blockerade ett körfält norrut och vägen stängdes av för all trafik under cirka en timma blockerade ett körfält norrut och vägen stängdes av för all trafik under cirka en timma 
då bärgningsarbetet pågick. Inga kända personskador rapporteras.då bärgningsarbetet pågick. Inga kända personskador rapporteras.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas AnderssonFoto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

PANTKNAPP 
HOS ICA KVANTUM, ALE TORG

Vill ditt företag också hjälpa 
till i det drogförebyggande 

arbetet i Ale kommun?
Kontakta Thomas Berggren på 0704-320 220 

eller thomas.berggren@ale.se

Vi har nu startat ett 
nytt år – ett år då 
nya försämringar för 

sjuka redan genomförts.
Den 1 januari  genomför-

des en höjning av högkost-
nadsskydden för sjukvård 
och läkemedel med totalt 
600 kr (200+400). Det 
innebär en kraftig höjning 
på totalt 22% för de som är 
drabbade, ofta av långvarig 
eller kronisk sjukdom. I 
Alekuriren nr 41 kunde vi 
läsa om KDs argument för 
höjningen men jag tycker att 
det saknas den sjukes per-
spektiv i resonemanget. 

I en tid då många rappor-
terar om ett ökat hjälpbehov 
i vårt samhället , inte minst 
diakoni- och kyrkoarbe-
tarna, känns det mycket 
märkligt att KD så ivrigt 
argumenterar för denna 
försämring som slår mot de 
sjuka samtidigt som pengar 
har funnits till stora skat-
tesänkningar för de som är 
friska. 

Men de höjda medicin- 
och läkemedelkostnaderna 
är inte den enda försämring 
av de sjukas ekonomiska 
situation som KD och 
Alliansen genomdrivit. För 
den som blir sjuk har det 
dessutom blivit en lägre 
ersättning + en högre skatt. 
Förra mandatperioden 
sänktes Sjukpengen med 
3 – 8 % (SGIn 3% samt 5 % 
efter 365 dagar vid ”förlängd 
sjukskrivning”). När någon 
blir sjuk skall personen 
dessutom betala en högre 
procentuell skatt än när man 
arbetade (jobbavdraget för-
svinner). Det innebär i dags-
läget upp till ca: 1800 kr mer 
i skatt per månad för den 
som drabbats av sjukdom 
än om man fått in samma 
summa från lön. 

Att sjuka skall få en lägre 
ersättning och sedan skat-
tediskrimineras på detta 
sätt är mer än märkligt! 
Det känns som en ”omvänd 
Robin Hood-politik” och en 

ytterligare bestraffning i en 
för många redan besvärlig 
ekonomisk situation. Varför 
skall de som drabbats av 
sjukdom gång på gång drab-
bas av ekonomiska försäm-
ringar ? Vilka andra grupper 
hade accepterat detta ? Tror 
Kristdemokraterna att män-
niskor blir friskare för att de 
får mindre pengar att leva på 
? - Sanningen är nog snarare 
tvärtom. KD borde omgå-
ende tänka om även om det 
innebär att ni får samverka 
med andra partier. Tänk 
nytt – prioritera de sjuka 
- lägg förslag att nivån på 
sjukpengen återställs(höjs), 
att man inte får en skat-
tehöjning när man blir sjuk 
(jobbavdraget avskaffas och 
ett likvärdigt grundavdrag 
införas för alla) och att hög-
kostnadsskyddet för läkeme-
del och sjukvård omgående 
återställs till tidigare lägre 
nivå. 

Vän av rättvisa

Försämring för sjuka

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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