
alekuriren  |   nummer 42  |   vecka 47  |   2012INSÄNT4

Hos oss får du råd om dina resefrågor. 
Vi kan bland annat ge dig information om vilka 

inställt. 

031-368 08 00
info@konsument.goteborg.se

Artikel om Alfapengar  
i nr 40 2012 visar 
stort intresse kring 

fördelning av erhållna 
pengar, men ointresse om 
anledning till återbetalning 
av miljoner.

Försäkringsbolaget 
AFA (ej Alfa) återbetalar 
17.5 miljarder(12.06.13). 
Återbetalningen till den 
lilla kommunen ALE blev 
23.9 miljoner. Detta sker 
till samtliga arbetsgivare 
(privata, kommun och lands-
ting) som har kollektivavtal. 
Hur är detta möjligt?

AFA ägs av arbetsmarkna-
dens parter dvs arbetsgivare 
och fackföreningsrörelse och 
försäkrar de anställda mot 
ohälsa i arbetslivet (AFA-tfa) 
och vid sjukskrivning oavsett 
orsak (AFA-AGS). Detta 
bolag med verksamhet sedan 
-70talet har således räknat så 
fel att miljarder återbetalas.

Bolaget har inte, enligt 
min uppfattning, tagit in för 
mycket i premie men ändå 
har det blivit ett ofantligt 
”överskott”. Premien baseras 
på den 
faktiska 
ohälsa 
som finns 
i arbets-
livet. 
Svårig-
heten för 
de skadade att få berättigad 
ersättning gör att dessa 
överskott uppkommer. 

Trycket på behandlande 
läkare att hålla sjukskriv-
ningstiderna korta gör att 
ersättningen från AGS 
(avtalsgruppsjuk) minskar. 
Det tål att 
fundera 
över den 
verkan 
som det 
tryck som 
försäk-
rings-
kassan 
gör med sina riktlinjer om 
”normala sjukskrivningsti-
der” och hur detta påverkar 
ohälsan i arbetslivet i det 
långa loppet. Vi skall minnas 
att de anställda generellt inte 
söker läkare så snart besvär 
visar sig utan gör detta först 
när besvären efter lång tid 
inte går över. Det kan då 
föreligga kroniska besvär, 
men som behandlas med 
kort sjukskrivning och ofta 
åter i samma arbete som där 
besvären orsakades.

Förutsättning för ersätt-
ning från AFA-tfa (trygg-
hetsförsäkring vid arbets-

skada) 
är för 
arbets-
sjukdo-
mar att de 
antingen 
godkän-
nes av 

försäkringskassan eller av 
AFA-tfa enligt en särskild 
lista. Olycksfallsskador 

handlägges direkt av AFA-tfa 
utan att först behöva god-
kännas av försäkringskassan. 
Förutsättning för prövning 
och godkännande av arbets-

skada hos 
försäk-
ringskas-
san är att 
den ska-
dade skall 
kunna 
visa 
framtida 

inkomstförlust om lägst 7%. 
Den borgerliga regeringens 
slopande av den tidsbegrän-
sade sjukersättning (med 
start från 2008) har gjort att 
enbart ett fåtal numera kan 
uppfylla kravet för prövning 
och därmed få godkännande. 
Därtill kommer att försäk-
ringskassan även är mycket 
återhållsamma med att 
medge sjukersättning (utan 
tidsbegränsning).

Det är således enbart ett 
fåtal som uppfyller kravet 
på framtida inkomstförlust 
och därmed kan få till stånd 
prövning om rätt föreligger 
för arbetsskadeersättning.

AFA-trygghetsförsäkring 
kan självständigt pröva enligt 
en särskild förteckning 
(ILO-lista). Men på denna 
är inte belastningsskador 
(undantag vibrationsskador) 
upptagna och inte heller 
psykiska skador såsom till 
följd av mobbing och stress.

Detta  är den sorgliga 

bakgrunden till ”överskot-
tet.”

Det är dock än värre. 

Det är arbetsgivarna 
som har betalt in försäk-
ringspremien men premien 
har avräknats från de anställ-
das löneutrymme. Så vems 
är pengarna? 

Men arbetsgivarna lägger 
generellt sett beslag på 
pengarna. Pengarna skulle 
givetvis återbetalas till de 
anställda till exempel som 
bonus, men kanske än bättre  
också användas på så sätt att 
en helhjärtad satsning sker 
på rehabilitering med mottot 
”Tidig uppsökande verk-
samhet och tidiga åtgärder 
– sjukgymnastik  och före-
byggande åtgärder - långt 
innan sjukskrivning ens blir 
aktuell.”

Pengar avsedda för 
ersättning skall givetvis inte 
användas i annan riktning än 
vad vad de var tänkta till. 

Det handlar således inte 
om en mycket dålig kalkyl 
från försäkringsbolaget, än 
mindre om små felräknings-
pengar utan om en stor reva 
i vårt sociala skyddsnät. En 
reva som den borgerliga 
regeringen är ointresserad 
av att laga, men som måste 
prioriteras vid nästa reger-
ingsbyte.
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En reva som den borgerliga 
regeringen är ointresserad av 

att laga, men som måste 
prioriteras vid nästa 

regeringsbyte.

Svårigheten för de skadade att 
få berättigad ersättning gör 

att dessa överskott 
uppkommer.

Socialdemokraterna läg-
ger fokus på skickliga 
lärare i skolan. Yt-

terligare en pusselbit för att 
förbättra grundskolan är att 
varje elev ska få läxhjälp. 

Socialdemokraternas själv-
klara mål är att alla elever 
ska nå målen i grundskolan. 
Vi kommer därför att föreslå 
stora investeringar i skolan 
under de kommande åren. 
Det är uppenbart att många 
elever inte får det stöd de 
behöver för att göra sina 
läxor. Om elever ska få hjälp 
med läxorna ska inte avgö-
ras av om de har föräldrar 
med god ekonomi eller stor 
förmåga att hjälpa dem. En 
eller två hårt arbetande för-
äldrar kan också ha svårt att 
hinna med läxor tillsammans 
med sina barn flera kvällar i 
veckan. Att föräldrar intres-
serar sig för och stöttar sina 
barn i skolarbetet är av stor 
betydelse för barnens skol-
framgång. Ett ansvar som 
alla föräldrar har och givetvis 
oftast också tar efter förmåga. 
Men skolans roll måste vara 
att ge alla elever likvärdiga 
förutsättningar till läxhjälp.

Så tänker inte regeringen. 
Regeringen vill att läxhjälp 
ska bli ett avdrag för hus-
hållstjänster. Regeringen ger 
inte heller några besked om i 
vilken utsträckning den egna 
skolan och elevens lärare kan 
sälja läxhjälp till dem som har 
råd att betala. Regeringen har 
inte ens hört skolledare och 
lärare i den remissomgång 
som ska föregå alla reger-
ingsförslag. Vad ska läraren 

svara när en förälder frågar 
om han eller hon kan tänka 
sig att mot betalning hjälpa 
just deras barn? Vad betyder 
den läxhjälp regeringen vill 
införa för betygen i skolan? 
De utbildningspolitiska och 
pedagogiska frågorna är 
många och obesvarade.

Vi socialdemokrater tycker 
att skolan i Ale ska organisera 
läxhjälpen på det sätt som 
skolan ser fungerar bäst. 
För de yngre barnen ser vi 
att läxhjälpen företrädesvis 
kommer att bedrivas inom 
ramen för fritidshemmen. 
Drygt åtta av tio elever på 
lågstadiet i Sverige går på 
fritids under eftermiddagarna 
och där bör eleverna också 
i ökad utsträckning få hjälp 
med läxorna så att de inte är 
kvar till kvällen då barnen är 
trötta och ofta har svårare att 
koncentrera sig. Vi ser gärna 
att skolor samarbetar med 
föreningar, studentkårer och 
stiftelser som är helt inriktade 
på läxhjälp. 

Ale och alla andra kom-
muner i Sverige ska sträva 
efter en världsledande utbild-
ningsnivå för alla. Det är 
så vi kan fortsätta stå starka 
som land. Det är så vi säkrar 
framtida tillväxt och välfärd. 
Vi vill ha en skola som ser och 
hjälper varje barn att nå sina 
mål, oavsett föräldrarnas eko-
nomiska förutsättningar, det 
tjänar vi alla på.
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