
LO-förbund och socialdemokra-
tiska riksdagsmän är oroliga
över att ledande partiföreträ-
dare är på väg att överge löf-
tet om att återställa a-kassan.
Men oron tillbakavisas av Luci-
ano Astudillo, ordförande för
partiets jobbrådslag, som dock
kan tänka sig en ”bortre paren-
tes” för högre ersättningsnivå-
er i a-kassan.

Enligt de nya regler för a-kassan
som gäller från den 2 juli i år
tvingas den som är arbetslös att
byta såväl yrke som bostadsort, ja
till och med i vissa fall ta arbete i
utlandet, för att behålla ersätt-
ningen. Ersättningstiden begrän-
sas till 300 dagar och efter 200
dagar sänks ersättningen från 80
till 70 procent.

De två ordförandena för social-
demokraternas jobbrådslag, Sven-
Erik Österberg och Luciano Astu-
dillo, skrev i en debattartikel i
Dagens Nyheter den 19 juli att
kontrollen av de arbetssökandes
aktivitet borde skärpas. Detta rea-
gerade Transport emot på sin
hemsida och menade tvärtom att
dagens regler var alldeles för
hårda. Samma uppfattning fördes
nyligen fram av de tre socialdemo-
kratiska riksdagsledamöterna
Ronny Olander, Siw Wittgren-Ahl
och Kurt Kvarnström i partitid-
ningen Aktuellt i Politiken.

LUCIANO ASTUDILLO säger till Arbeta-
ren att det har blivit ett missförstånd:

– Jag anser också att den bor-
gerliga regeringen har gått alldeles
för långt. Det är till exempel orim-
ligt att en sjuksköterska från Luleå
ska tvingas ta ett vikariat i Ble-
kinge. Det är dåligt för individen
och det är dåligt för samhället.

Samtidigt anser han att det är
viktigt att stävja missbruk:

– Vänstern kan inte blunda för
att det existerar människor som
uppbär a-kassa och samtidigt job-
bar svart och därför måste vi ha
sanktioner. Det måste finnas en
balans mellan rätt och plikt.

DE TRE RIKSDAGSLEDAMÖTERNA ut-
trycker även oro för den tidsbe-
gränsning av a-kassan som Öster-
berg och Astudillo för fram. DN-

artikeln kan tolkas som att social-
demokraterna i likhet med den
borgerliga regeringen köper bil-
den av arbetslösa som lata som inte
vill göra rätt för sig. Luciano Astu-
dillo:

– Den borgerliga regeringen
har dränerat statskassan på peng-
ar. Därför hamnar vi i en priorite-
ringsdiskussion. Vårt mål är att
80 procent av de arbetslösa ska få
80 procents ersättning, en nivå
som aldrig tidigare uppnåtts och

därför kommer att bli mycket
kostsam.

– Sedan är det möjligt att man
får tänka sig en bortre parantes för
dem som tjänar allra mest. Är det
rimligt att man ska ha en a-kassa
på 20 000 kronor hur länge som
helst? Visst vill de allra flesta mest
av allt ha ett arbete, men man kan
inte bortse från de ekonomiska
incitamenten.

På LO-kongressen i våras
beslutades, mot LO-ledningens

uppfattning, att ersättningsnivån
på sikt ska höjas till 90 procent, att
karensdagarna ska avskaffas och att
avgiften till a-kassan ska vara
avdragsgill. Det är krav som Luci-
ano Astullio betraktar som orimli-
ga med tanke på allt annat som
måste göras för att städa upp efter
den borgerliga regimen.

– Man måste förstå att fackför-
eningsrörelsen och partiet har
olika roller. Facket värnar om sina
medlemmar och partiet måste se
till att välfärden fungerar allmänt
sett. Men det är inte omöjligt att
LO-kongressens synpunkter kom-
mer att dyka upp under rådslaget.

Rådslagets resultat kommer att
presenteras i slutet av augusti eller
i början av september.

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

Oro inom s för a-kassan

Luciano Astudillo, ordförande för socialdemokraternas jobbrådslag, tillbakavisar kritiken från Transport och
menar att han är öppen för fackets synpunkter. ”Men det är en prioriteringsdiskussion”, säger han.
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Socialdemokraterna lanserar
en ny klimatpolitik och presen-
terar 127 förslag för att minska
utsläppen av växthusgaser.
Men partiets stöd till motor-
vägsbygget Förbifart Stock-
holm förblir oförändrat. 

Naturvårdsverket anser att
Förbifart Stockholm bryter mot
klimatmålen.

– De industrialiserade länderna
behöver minska sina utsläpp med
minst 30 procent till år 2020,
säger oppositionsborgarrådet
Carin Jämtin i ett pressmeddelan-
de. Hon har tillsammans med
Anneli Hulthén, kommunalråd i
Göteborg, lett den så kallade Råd-
slagsgrupp för klimat och miljö
som sedan hösten 2007 har arbe-

tat fram en ny socialdemokratisk
miljöpolitik utifrån synpunkter
från partimedlemmar, privatper-
soner och organisationer. På fre-
dag, den 22 augusti, ska förslagen
behandlas i partistyrelsen.

DE NYA MÅLEN på klimatområdet är
främst knutna till årtalen 2020, då
Sveriges oljeberoende enligt för-
slaget ska vara brutet, och 2050, då
utsläppen av växthusgaser per per-
son ska ha utjämnats och blivit lika
världen över. För att nå målen vill
socialdemokraterna bland annat se
en global klimatöverenskommelse
med bindande regler och uppfölj-
ning i FN:s regi. 

Andra förslag handlar om kli-
matsäkrat bistånd, ett system med
utsläppshandel inom EU, en fem-

tioprocentig
ökning av ka-
paciteten på
svenska järn-
vägar och in-
rättandet  av
klimatcoacher
i alla kommu-
ner.

Vad gäller
den svenska vägtrafiken förordar
partiet bland annat informations-
insatser för att förändra männis-
kors körbeteende, att fler regioner
ska ges möjlighet att ta ut trängsel-
skatt samt ökad beskattning av de
bilar som står för de största utsläp-
pen av koldioxid. 

INGENSTANS I FÖRSLAGET nämns
dock frågan om den planerade tra-

fikleden Förbifart Stockholm.
Socialdemokraterna har hittills
ställt sig positiva till detta projekt
som skulle binda ihop stadens
norra och södra delar med en sex-
filig motorväg. 

Förbifart Stockholm har bland
annat kritiserats för höga kostna-
der och för att den inte anses lösa
stadens trängselproblem, men den
huvudsakliga invändningen hand-
lar just om negativa miljökonse-
kvenser.

Naturvårdsverket skrev i sitt
yttrande över Vägverkets förslag
”Förbifart Stockholm” och alter-
nativet ”Diagonal Ulvsunda” att
inget av dessa är ”förenliga med
miljöbalkens bestämmelser efter-
som de bland annat leder till kraf-
tigt ökade utsläpp av koldioxid”.

– Förbifart
S t o c k h o l m
skulle påver-
ka utsläppen
av växthusga-
ser väldigt
mycket – det
är ett enormt
vägbygge det
handlar om
och vi vågar påstå att förslaget stri-
der mot klimatmålen, säger Sven
Hunhammar på Naturvårdsverket
till Arbetaren.

Företrädare för socialdemo-
kraterna har tills vidare avböjt att
kommentera frågan om partiets
klimatsatsning i relation till Förbi-
fart Stockholm.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se

Fortsatt s-stöd till Förbifart Stockholm

� Efter socialdemokraternas val-
nederlag och byte av partiledare till-
sattes fyra rådslag som ska se över
partiets politik: Jobb, Vårt klimat,
Vår värld och Välfärd. 

� Rådslagen inleddes hösten 2007
och genomförs genom studiecirklar,
öppna möten och föreläsningar.
Materialet samlas sedan in till respek-
tive rådslagsgrupps två ordföranden.

� Redan har delrapporter kommit
om bland annat näringspolitik och
klimatet. Inom ett par veckor publi-
ceras en rapport om arbetsmark-
nadspolitiken.

� Den 18 september presenterar
ordförandena slutrapporter, som
sedan går ut i remiss till rådslagen. 

� Slutligen formulerar partisty-
relsen förslag till partikongressen
hösten 2009.

S rådslagFakta

Carin Jämtin. Anneli Hulthén.
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Luciano Astudillo avvisar LO:s krav på höjd ersättningsnivå 
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