
Debatt
Redaktör  Olof Jonmyren
Telefon  0155-767 79
Skriv in din insändare på
www.sn.se/skriv
Postadress  611 79 Nyköping

SN måndagEn dEn 11 fEbruari 2013  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    3

Jobbskatteavdraget  
gynnar pensionärerna 
{Bernt Järlefalk skriver i  SN den 
28/1 att jobbskatteavdragen och 
fler i arbete inte gynnar pensio
närerna. För att ha varit medlem 
i Sveriges pensionärers intresse
parti, SPI,  förvånar Järlefalk oss 
med att inte vara bättre påläst.

Jobbskatteavdraget har 
 inneburit runt 100 000 nya jobb 
samtidigt som nära 200 000 
fler är sysselsatta idag trots 
den  ekonomiska krisen, jämfört 
med när  Socialdemokraterna 
styrde – och då under blomst
rande hög konjunktur.    Alli
ansen har dessutom sänkt 
 skatten för pensionärerna 
i fyra steg, nu senast vid 
 årsskiftet, med sammanlagt 
nära 14 miljarder  kronor. Som 
Järlefalk säkert minns sänkte 
 Socialdemokraterna aldrig 
skatten för landets pensionärer.

Sanningen är att ju fler som 
arbetar desto mer pengar får 
vi in till det pensionssystem vi 
har i Sverige idag, vilket både 
Social demokraterna och Allians
partierna står bakom. Fler i arbete 
säkrar pensionerna. Således borde 
Bernt Järlefalk stödja detta.

Peder Wachtmeister 
Finn Bengtsson 

moderata riksdagsledamöter 

Brunnsgatan 25 • Nyköping 
0155-218005  www.teboon.se

14 karat =140:- per gram
18 karat =190:- per gram
23 karat =240:- per gram

Tandguld = 140:- per gram
Guldtackor 24 karat
upp till 360:- per gram

Vi har ett kontinuerligt behov av guld till vår egen smyckesproduktion.

Guld köpes!

Vi köper även silver.

Nu börjar vi bygga 
nytt kassakontor 

med uttagsautomat 
samt fortsatta
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Jessicas Bageri

Järntorget 1, Oxelösund

Wachtmeister 
förtiger fakta
{När Peder Wachtmeister 
talar om källor och fakta blir 
jag alltid misstänksam. I SN 
1/2 skriver han (i replik till Ny 
moderat) att jobbskatteavdra
get enligt IFAU (Institutet för 
arbetsmarknads och utbild
ningspolitisk utvärdering) inne
burit att 100 000 fler i vårt land 
fått ett arbete att gå till om mor
gonen

Fakta är att IFAU i den rap
port Wachtmeister själv på 
begäran sänt mig säger att ”Det 
sannolikt inte går att på ett tro
värdigt sätt utvärdera hur jobb
skatteavdraget har påverkat sys
selsättningen och att det finns 
underliggande trender i sys
selsättningen som samvarierar 
med jobbskatteavdraget och 
som är mycket svåra att fånga 
upp”.

Beträffande pensionärer
nas skatter hänvisar han, som 
vanligt, till att alliansen sänkt 
dessa fyra gånger. Men som 
vanligt, förtiger han att två av 
dessa var ett sätt att mildra den 
så kallade bromsens effekter på 
 pensionerna, och att den senaste 
skattesänkningen i genomsnitt 
är 50 kronor i månaden. Effek
ten av denna sänkning är 600 
kronor om året, inte 6 600 som 
Wachtmeister försåtligt försö
ker få läsarna att tro.

Wachtmeisters allians införde 
den stora skillnaden i beskatt
ning mellan de yrkesarbetande 
och pensionärerna genom det så 
kallade jobbskatteavdraget. Ett 
sådant grepp föresvävade ald
rig socialdemokraterna. Därför 
hade de heller ingen anledning 
att sänka skatten för just denna 
kategori. Men Wachtmeister & 
Co har långt kvar till en likvär
dig behandling av de två grup
perna. Det är fakta. På samma 
sätt som att pensionerna efter 
årets höjning, nu är tillbaka på 
samma nivå som år 2009.

Wachtmeisters riksdagsar
vode torde ha haft en bättre 
utveckling under dessa fem år. 
Plus jobbskatteavdrag!

Bosse Tolander

Okunskap 
skrämmer
{Tusen tack för din svars
insändare AmorVincitOmnia 
(SN 4/2). Jag anser helt klart 
att alla människor är lika och 
de som har en funktionsned
sättning kan till och med lära 
andra. Jag är av den uppfatt
ningen att okunskap skrämmer 
och så är även fallet med diag
noser. På något underligt vis 
har ordet diagnos förknippats 
med mindre vetande och det är 
ju inte ens sant! Vad är det för 
trams egentligen? 

Kan vara att man mött en 
människa som låter mycket 
utan att kunna lägga band på 
sig och därför dömer man de 
allra flesta att så är människor 
med diagnoser... Sorgligt är det, 
när jag vill leva i en värld med 
lika värde!

Annika Nyström

Kompetenta medarbetare  
är ryggraden i landstinget
{I en insändare i SN (6/2) väl
jer Lars Blomqvist att använda 
sig av klassiska retoriska knep. 
När vi redogör för landstings
majoritetens syn på vikten av att 
bryta upp hierarkiska strukturer 
i landstinget, anklagar Blom
qvist oss för att styra med kom
mando. När vi beskriver den 
sammanhållna plan för hela den 
sörmländska sjukvården som 
arbetats fram i fullständig poli
tisk enighet, anklagar Blomqvist 
oss för löfteslös svada.

Låt oss därför än en gång tyd
liggöra var vi står i frågor som 
handlar om ledning och styr
ning. Sedan våra tre partier 
fick förmånen att ta ansvar för 
landstinget har utgångspunk
ten varit att alltid uppmuntra 
enskilda initiativ. Det är lands
tingets kompetenta medar
betare som utgör ryggraden i 
organisationen och utan deras 
kunskap och engagemang står 
verksamheten sig slätt. Devisen 
är lika enkel som tydlig: Led 
verksamheten som om den vore 
din egen.  En devis som befin
ner sig ljusår från det epitet om 
kommandostyrning som Blom

qvist ständigt söker klistra på 
landstinget. 

Därtill är vi övertygade om att 
det krävs ett öppet förhållnings
sätt mot omvärlden. Samverkan 
med länets kommuner, andra 
landsting och alternativa vård
givare – såväl offentliga som 
privata – är framgångsfaktorer i 
syfte att alltid sätta den enskilde 
individens behov av vård i cen
trum. Ett inkluderande synsätt 
som rimmar illa med den bild 
som Blomqvist söker måla upp 
av ett landsting som präglas av 
befall – vi följer. 

Vi välkomnar att Blomqvist 
och hans kusin Åke vill bidra 
i arbetet med att utveckla den 
sörmländska vården med fokus 
på att Södermanland ska vara 
Sveriges friskaste län år 2025. 
Ett konstruktivt samtal förutsät
ter emellertid att de deltagande 
parterna har en liknande pro
blembild och verklighetsupp
fattning. Så tycks tyvärr inte 
vara fallet.

Åsa Kullgren (S)
Thomas af Bjur (FP)

Ylva G Karlsson (MP)

Moderaternas politik raserar samhället
{Det är nästan pinsamt att läsa 
hur länets moderata riksdags
ledamöter i SN 31/1 bemöter 
min debattartikel och  försvarar 
en nöjd partiledare tillika stats
minister. Dessutom påvisar 
riksdagsledamöterna åtgärder 
som de redan testat i flera år 
under sin regeringsmakt.  

Regeringens satsningar på 
lärlingsprogram och  gymnasiala 
yrkesutbildningar, som visat 
sig locka få och föga påverkat 
arbetslösheten, har varit lika 
misslyckade som jobbcoacherna 
man satsat på. Privata bolag 
har tagit ut rejäla vinster på att 
få folk att visionera fram sina 
drömjobb genom bland annat 
frågesporter och rita teckningar. 
Det är väl att spotta folk, som 
inte vill annat än ha ett riktigt 
jobb, rakt i ansiktet.

Platserna på våra svenska 
högskolor och universitet har ju 

regeringen inte  prioriterat alls. 
En nyligen publicerad  rapport 
från Högskoleverket  berättar 
att antalet platser minskar 
med 10 000 året 2013, när det 
enligt min mening borde vara 
tvärtom, att platserna  utökas 
med minst 10 000  platser 
 utöver de nuvarande. Reger
ingen grundar besparingen på 
att efterfrågan minskar, trots 
att över 50000 personer gjorde 
högskoleprovet hösten 2012. 

Moderaternas politik raserar 
samhället. Miljöpartiet (MP) 
vill slopa sjuklöne ansvaret med 
upp till tio anställda, sänka 
arbetsgivaravgiften och minska 
regelkrångel för små företag. 
Vi vill modernisera industrin 
och ställa om till 100 procent 
 förnybar energi i Sverige, till
sammans med ökade satsningar 
på forskning, gröna innovatio

ner samt miljöteknik. För att 
 lättare kunna pendla till sitt jobb 
och slippa beroendet av  fossila 
bränslen vill vi utveckla och 
investera i kollektivtrafiken. Vi 
vill införa ett ROTavdrag för att 
energieffektivisera bostäder och 
rusta upp skolor. 

För att motverka  ny konsumtion 
vill vi dessutom göra reparatio
ner billigare och enklare genom 
sänkt servicemoms. Det ger 
ytterligare småföretagare en 
chans att kunna anställa i sitt 
företag. MP har till skillnad 
mot M konkreta förslag för att 
minska arbetslösheten. 

  Jag  undrar om M har som 
ambition att upprepa valet 1994 
i stundande val, när ni efterläm
nade ett enormt skuldberg och 
rekordhög arbetslöshet.

Roger Persson
MP Nyköping

Ska äldre bara lida?
{Det är nu mer än tre veckor 
sedan jag skrev till lasarettet och 
patientnämnden, men jag har 
ännu inte fått något svar. 

Jag sökte vård för andnings
svårigheter och magsmärtor. 
En läkare ansåg till slut att jag 
skulle stanna kvar ett dygn och 
röntga mina bihålor, men nästa 
läkare som kallades special
läkare vägrade mig i stället rönt
gen med orden: ”Alla gamla 
får leva med att ha ont, det är 
inget att göra åt”. Det är ju 
 förnedrande mot oss gamla att 
formulera sig så. 

När bihålorna till slut under
söktes visade det sig att jag 

behövde  penicillin. Där
för vill jag  uppmärksamma 
alla äldre och även 
 pensionärsföreningarna på 
hur äldre människor kan 
bli  diskriminerade i ord och 
behandling för den som  behöver 
akut vård vid  Nyköpings lasa
rett. Högmod går före fall, 
som CG Wennerholm på ett 
utmärkt sätt formulerade det 
(SN 22/1). 

I P4 Sörmland den 24/1 var 
det en representant från Läkar
föreningen som varnade för 
att patientsäkerheten var i fara 
bland annat för att det fattas 
sjuksköterskor. 

Varför går inte läkarfören
ingen in och kräver att lands
tinget bantar antalet lands
tingsledamöter, tar bort höga 
arvoden, pensionsförmåner och 
höga löner till höga chefer? 

Då skulle pengarna räcka till 
fler sjuksköterskor och att åter
ställa vården till normalläge. 

Sedan var det någon som 
hette af Bjur som uttalade sig 
och hävdade patientsäkerhe
ten inte var i fara. Han kan inte 
ha besökt ett sjukhus mer än de 
gånger det bjuds på invignings
festligheter och dylikt.

Börje Bergström

Äldre människor diskrimineras i vården, skriver Börje Bergström.  foto: jEssica gow/scanPiX 


