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I vårt land finns det tusental ensamboende
åldringar. Ur insändaren Ensam i det egna hemmet

SKRIV TILL GP OM DET SOM BERÖR DIG!
Postadress: Fria ord,

E-post: friaord@gp.se

sms: 720 10

Göteborgs-Posten,

Fax: 031-62 40 33

Inled meddelandet

405 02 Göteborg

med fria

Oklara besked
om vägskatten

Familjen ger barnen trygghet

Det orubbliga – och
redan
fattade
– beslutet
om trängselskatt visar sig plötsligt
bara vara ett löst förslag.
Jan Hallberg (M) lovar
avgiftsfritt på Älvsborgsbron och stora ändringar
runt Backaplan och Örgryte.
Det orubbliga beslutet verkar redan vara i
gungning. Ändrar man
betalstationerna på det
sätt som Hallberg antyder
så ändras också hela ekonomin för skatten. Då blir
den inte längre intressant
– det är redan utrett!
Skatteförslaget – inklusive kartan med betalstationer – är ett riksdagsbeslut. Varje ändring kräver
därför ett nytt beslut i
riksdagen. Men ingen
rikspolitiker har uttalat
det minsta stöd för Jan
Hallbergs idé.

Akutsjukvården, polisen och skolan
vittnar om att våldet har ökat. Sverige har i många stycken blivit ett
respektlöst samhälle och klyftan mellan generationerna har vidgats och
fördjupats.
Min övertygelse är att tryggheten
formas i familjen. En väl fungerande familj är garanten för kärlek och
skydd. Det är vi vuxna som är barnens
förebilder och vi är ansvariga för barnens utveckling. Vi får inte smita från
det ansvaret.
Det finns alldeles för många splittrade hem och familjer i vårt land. Barn
och ungdomar förlorar sina förebilder
och drivs in i rotlöshet och det kan vara
början till kriminalitet.
Att vara förälder innebär att man
delvis måste avstå från vissa personliga intressen och aktiviteter till förmån
för familjens gemenskap och sammanhållning. Att satsa på familjen och barnen är den bästa investering man kan
göra i livet. När barnen får den rätta
ingången i livet bidrar vi också till ett
tryggare samhälle.
Vi har blivit bortskämda med de sociala trygghetssystemen. De behövs
när vi råkar illa ut och när hälsa och
krafter sviker. Men vi har också skyldigheter mot våra barn, ungdomar
och medmänniskor. Ibland känns det
som om vi glömt bort detta. Det är så
lätt att skylla på samhället när vi misslyckas som vuxna.
Enligt min mening är det inte särskilt kärleksfullt att lämna ett barn
som bara är några månader på dagis.

Ensam i det
egna hemmet
Jag såg Uppdrag granskning där man klagade
på att åldringarna blivit
inlåsta medan personalen
åkte hem. Detta är för
sorgligt. Men man glömde
då bort att i vårt land finns
det tusentals ensamboende åldringar. Ingen av dem
skulle ens drömma om att
begära att någon personal
skulle se efter dem. Detta
system ser man som fullt
naturligt och omöjligt att
ändra på.
En ensamstående 80-årig
pensionär

Vart tog bryggan
vägen?
Det verkar som om
Askimsbadet har genomgått en nedmontering de
senaste åren. Den långa
bryggan försvann i stormen ”Gudrun” och är till
dags dato inte ersatt, ens
med något provisoriskt.
Många telefonsamtal under åren till kommunen
har inte gett mycket. Det
verkar dock vara Park- och
naturförvaltningen som
ansvarar men varför bryggan inte är ersatt har ingen kunnat svara på. Någon
visste inte ens om att den
var borta! Flera år efter
stormen kunde man läsa
i tidningarnas badguider
om Askimsbadets brygga!
Vi är många som hoppas
på en ny brygga till nästa
badsäsong. Är det för
mycket begärt?
Annica Larsson

Fick precis ett brev från
vårt dagis: ”Från och
med höstterminen har
vi fått fler barnpoäng till
förskolan, vilket innebär
att barnantalet ökar. Samtidigt har förvaltningen
minskat personaltimmarna något”.
Fler barn med färre anställda alltså.
Så här har det pågått i
flera år nu.
Olivier

Stoppet gäller
hela kommunen

Teckning: ULF SVENINGSON

I FAMILJENS TRYGGA FAMN. Det är för lätt att skylla på samhället när vi misslyckas
som vuxna.

Jag tror att många föräldrar – inte
alla – känner sorg på vägen till dagis
och barnen förstår inte alltid varför
mamma eller pappa måste försvinna
till jobbet.
Visst är det bättre att någon av föräldrarna är hemma – åtminstone under de första åren – och ger barnen den
trygghet de har rätt till?
Vi måste ha modet, viljan och kraften att välkomna och fostra våra barn
tills de kan stå på egna ben i tonåren.

Rättsmedvetna föräldrar som tar
ansvar skapar också ett tryggare och
friare samhälle där vi inte behöver så
många övervakningskameror, förbud
och regler.
Vi måste våga tala klarspråk om vårt
föräldraansvar och våga se hur alldeles
för många barn och ungdomar drivs
in i övergivenhet på grund av vuxnas
svek.
Jonny Nilsson
Hindås

Västlänken är en onödigt dyr lösning
Västlänkens lösning är
onödigt dyr och plågsam.
Denna norra Hallandstunnel uppskattas i dag kosta
20 miljarder kronor och
medför cirka 10 års störande byggnation.
En västlänk behövs för
pendeltågen, men inte
med den enormt dyra lösning som nu planeras, nergrävd i Göteborgs vibrerande lera. Att endast alternativ under jord utretts
framstår som gåtfullt.
Alternativa lösningar på
eller över mark har visat
sig lika effektiva men till
radikalt lägre kostnad och
med mindre risker.
En pendeltågsslinga

GÖTATUNNELN. En av många tunnlar som kommer att leda
trafiken under Göteborg.

ansluten till centralen på
eller över mark med förstärkt linje söderut enligt
banverkets förslag ger
motsvarande effektivitet
som den dyra lösningen,
men till halva kostnaden
och byggtiden. En förbätt-

rad Lisebergsstation ersätter tänkt underjordstation
vid Korsvägen och Hagaterminalen uteblir vilket
är av mindre betydelse för
pendlarna.
De få politiker och tjänstemän, som yttrat sig över

en slingbaserad lösning,
motsätter sig att ens utreda alternativen.
Av hela Infrastrukturpaketet på 34 miljarder
kronor skall hälften finansieras lokalt, varav 14 miljarder via vägskatten, med
ett betalsystem som kostar
bilisterna ytterligare cirka
sju miljarder kronor.
Presenterade argument
för att låta tio tusen miljoner kronor betalas i
onödan av skattebetalare
och bilister är milt sagt
otillräckliga. Det är oseriöst att vägra utvärdera
alternativen.
Kurt G Larsson
civilingenjör

Ingen är försäkrad i förhållande till ett visst yrke
Den 1 juli 2008 fick vi en
ny lag om sjukförsäkring i
Sverige.
 REPLIK
 till Sjuk ledsen och förbannad



Tom Heyman

Fler barn och
färre anställda

6 september

Nu innehåller sjukförsäkringen fasta tidpunkter
där bedömning av arbetsförmågan ska ske vid vissa
fastställda tidpunkter.
När en person som arbetar
heltid varit sjukskriven i
180 dagar och inte kommer att kunna göra det

igen hos sin vanliga arbetsgivare, säger reglerna
att Försäkringskassan ska
bedöma arbetsförmågan
mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden, det
vill säga alla arbeten som
förekommer. Om man inte
kan arbeta fullt ut i det
yrke man är utbildad till
och kanske arbetat länge
inom, men bedöms kunna
ta ett annat arbete på den
reguljära arbetsmarknaden, har man inte längre
rätt till sjukpenning, ens

på deltid. Man är inte
försäkrad enbart i förhållande till ett visst yrke.
I vissa fall kan man ha
så allvarliga medicinska
besvär att arbetsförmågan
är nedsatt för all framtid.
Man kan i dessa fall få
sjukersättning (tidigare
sjukpension/förtidspension).
För att kunna få sjukersättning kräver lagen att
arbetsförmågan är nedsatt
i alla förvärvsarbeten,
inklusive anställningar

med till exempel lönebidrag eller andra skyddade
arbeten.
Försäkringskassan får
enbart väga in medicinska
skäl när arbetsförmågan
ska bedömas.
Vi får inte ta hänsyn
till sociala, ekonomiska,
arbetsmarknadsrelaterade
eller andra faktorer vid vår
bedömning.
Peter Engwall
områdeschef
Försäkringskassan
LFC Göteborg Gamlestan

Vikariaten för barnskötaren upphörde så snart
24-åringen närmade sig
gränsen för LAS och en
tryggare anställning skriver Annette.
 REPLIK
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Redaktör: Åse Andersson 031-62 41 58.

till Annette 12 september

Det innebär alltså arbetslöshet för många.
Göteborgs kommun
består av många stadsdelsnämnder som bedriver
flera olika verksamheter.
Har du närmat dig LASgränsen i en av dessa så är
du stoppad i hela kommunen, i alla dess verksamheter!
Två års yrkeserfarenhet
kastas bort, värdesätts
inte.
Istället plockar man in
en ny, kanske oerfaren,
vikarie.
För barnen på förskolan
eller för den funktionshindrade på gruppbostaden har yrkeserfarenheten
stor betydelse!
Och vad är det för budskap de unga får; det du
kan är inget värt!!
Tanken med LAS är
god men denna baksida
är katastrofal för många,
främst unga människor.
Ulla

SÅ SKRIVER DU
 Har du synpunkter, idéer
och åsikter? Eller kanske
glädjeämnen att förmedla?
Välkommen med en insändare till GP:s Fria Ord.
 Ett inlägg bör vara högst
1 500 nedslag inklusive
mellanslag. Vi förbehåller
oss rätten att korta och redigera texten.
 Du måste bifoga namn,
adress och telefonnummer
dagtid.
 Det går bra att använda
signatur, men vi ger förtur
åt insändare undertecknade med namn. Inlägg
som innehåller angrepp på
namngiven person måste
undertecknas med namn.
 Insända manus returneras
inte.

