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Med anledning av att Kommunstyrelsen initierat ett tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer för
att “särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar” föreslog Saima
Jönsson Fahoum att även hushåll som inte består av barnfamiljer men är beroende av
försörjningsstöd också får ett behövligt extra ekonomiskt stöd.
Detta skulle ges efter beräkning, med samma retroaktivitet som det tidigare beslutet och
med motiveringen att insatser när problemen blivit för stora för den enskilde blir
administrativt dyrare och sämre ur humanitär synpunkt än att införa förebyggande åtgärder.
Helt i linje med hur socialtjänsten bör arbeta proaktivt och att det absolut finns medel att ges
stödet genom, både i den pott Kommunstyrelsen skaffat sig och i det stora överskott
kommunen har. Det är då högst rimligt att de som har det absolut svårast ekonomiskt alltid
och särskilt nu får ta del av de gemensamma medel vi har att förfoga över.

Tyvärr motsatte sig en majoritet i nämnden detta med de märkligaste argument. Bland annat
att det skulle innebära en stor belastning för förvaltningen att utreda och att det då finns
andra grupper som också har det tufft ekonomiskt inte skulle få ta del.
Vi har den största respekt för arbetsbelastningen i förvaltningen och har bl.a. visat detta
genom att återkommande budgetera på ett helt annat sätt än de partier som motsatte sig
förslaget. Men vi har samtidigt respekt, förståelse och oro för kommuninvånare som drabbas
hårdast av ökade priser, har minst möjligheter att påverka detta själva, och är i behov av
ökat ekonomiskt stöd för att klara sig.
Då ser vi det som självklart att utifrån vårt ansvar och mandat göra vad vi kan för att
minimera effekter av prisökningar och beklagar att det inte gäller hela nämnden.

Tyvärr har prioriteringar från styret m.fl. gällande stöd och fördelning ur Kommunstyrelsens
medel till förfogande de senaste åren riktats mer utifrån politisk strategi än faktiska behov
och långsiktig hållbarhet.
Det präglar också nuvarande styre att inte gå hela vägen när det emellanåt riktas rätt vilket
tyder på att det är viktigare med en symbolisk gest som ser bra ut än att faktiskt göra en reell
skillnad. Det är dyrt att vara fattig och i Lund verkar det vara önskvärt att det består.
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