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Bälte borde 
vara en 
självklarhet
l Svar till Knekt nr 
40202, Extra 12/12. 
I måndagens Extra var 
det någon som tyckte 
att polisen har annat 
att göra än att kolla bäl-
ten på bussen. Jag åker 
buss varje dag och ser 
att bara några få använ-
der bältet. Jag har sett 
vuxna låta sitt barn stå 
upp på sätet i färdrikt-
ningen. Jag har varit 
med om att bussen 
måste bromsa kraftigt 
till stopp. Vart skulle 
barnet ta vägen om 
bussen skulle bromsa 
till stopp? Det kanske 
behövs att polisen får 
folk att sätta på sig 
bältet. Polisen kanske 
inte räddar liv, men de 
räddar från skador som 
kan uppstå när man 
fortsätter fram i bussen 
och faller omkull. 
Märkligt att så många 
tappar förståndet bara 
för att de åker buss och 
att polisen måste tala 
om att bältet är till för 
att användas. Bältad

l Om sjukförsäkringen. 
Svårt sjuka människor 
kan inte vänta längre. 
Därför föreslog Social-
demokraterna, Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet 
att riksdagen skulle ta 
initiativ till förändringar 
av sjukförsäkringen som 
skulle åtgärda åtminstone 
de mest akuta problemen. 

Det handlade om den 
ekonomiska situatio-
nen för de nollklassade, 
prövningen mot arbets-
marknaden efter 180 
dagars sjukskrivning och 
utförsäkringarna ur sjuk-
försäkringen. 

Önskar enighet
Egentligen behöver sjuk-
försäkringen förändras i 
grunden. Men vi avstod 

från att föreslå genomgri-
pande förändringar därför 
att vi hoppades kunna bli 
eniga med åtminstone 
de borgerliga partier som 
utåt kritiserat sjukförsäk-
ringen. 

Tyvärr visade det sig 
att de inte var beredda att 
arbeta för en förbättring. 
Regeringen tycker att för-
ändringarna i sjukförsäk-
ringen varit en framgång.

I somras beslutade 
riksdagen på initiativ 
av Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänster-
partiet att förbättra sjuk-
försäkringen. 

Riksdagen tog bland 
annat beslut om att höja 
ersättningen till de så 
kallade nollklassade. Utan 
initiativet från vår sida 

hade den här gruppen 
fått en ersättning som var 
betydligt lägre än vad de 
hade innan utförsäkring-
en, som det hade varit 
mycket svårt att leva på. 

Tvingas säga upp sig
En stor stridsfråga nu är 
frågan om prövningen 
mot arbetsmarknaden 
efter 180 dagar. Dagens 
prövning sker emot en 
i det närmaste fiktiv ar-
betsmarknad och innebär 
att människor kan tvingas 
säga upp sig mitt under 
pågående rehabilitering, 
för att istället ställa sig 
sist i kön på Arbetsför-
medlingen. 

Regeringen har efter 
nederlaget i riksdagen i 
somras gett Försäkrings-

kassan i uppdrag att utre-
da frågan och återkomma 
med svar i mars 2012. 
Det är inte ok menar vi 
som vill se att regeringen 
snarast återkommer till 
riksdagen med lagförslag.

Dagens sjukförsäkring 
har stora brister som leder 
till att många människor 
i vårt land har en väldigt 
svår situation. I många 
fall handlar det om att 
svårt sjuka människor 
istället för att koncentrera 
sig på rehabilitering också 
måste bekymra sig om 
den ekonomiska situatio-
nen. Det är oacceptabelt.

Lösa akuta problem
De borgerliga partiernas 
linje som går ut på att för-
hala nödvändiga förbätt-

ringar i sjukförsäkringen 
är ett bevis på att de inte 
ser de människor som 
drabbats av regeringens 
försämringar. 

Vi är övertygade om att 
sjukförsäkringarna måste 
ses över grundligt, men 
de åtgärder vi tar till nu 
handlar om att lösa de 
mest akuta problemen 
som många människor 
känner. 

Vi kommer att fortsätta 
arbeta för en trygg och 
rättssäker sjukförsäkring.

Johan Andersson

Louise Malmström

Johan Löfstrand

Anna-Lena Sörenson

Billy Gustafsson

Riksdagsledamöter (S) från  

Östergötland

Vad vill regeringen göra 
med sjukförsäkringen?

Akutproblem. Insändar-
skribenterna menar att 
sjukförsäkringen måste 
göras om i grunden. Men för 
stunden måste de mest aku-
ta problemen tas om hand.
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