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Under pandemin har den psykiska 
ohälsan bland barn och unga ökat. 
Vänsterpartiet är tillsammans med 
de andra rödgrönrosa partierna 
överens om att vilja satsa 10 miljoner 
på att stärka elevhälsan.

Folkhälsomyndigheten har 
sammanställt en rapport med 
flera internationella studier som visar 
på att den psykiska ohälsan har ökat 
både i Sverige och i andra 
länder under pandemin och att yngre 
människor är de som har drabbats 
hårdast. 

Redan innan pandemin hade Lunds 
kommun betydligt mindre anställda 
inom elevhälsans olika 
yrkeskategorier än vad 
fackförbunden 

rekommenderar. 

Vänsterpartiet lämnade i början av 
mandatperioden in en motion om 
Lunds kommun skulle arbeta för att 
uppnå fackförbundens 
rekommendationer kring antalet 
elever per anställd inom elevhälsan. 
Pandemin har ännu tydligare visat 
att det är rätt väg att gå.

Jonas Ringqvist
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Sänkta avgifter för 
ökad jämlikhet
Offentliga verksamheter som till exempel 
skola, bibliotek och skötsel av parker 
finansieras främst på två olika sätt: 
genom skatt och genom olika avgifter. 
I Vänsterpartiet vill vi att välfärden till 
största del ska betalas med skatter och 
endast i undantagsfall med avgifter. 
Varför då? Och vad är skillnaden? Jo, 
vilken skatt du betalar beräknas på din 
inkomst och innehåller oftast en 
progressivitet. Det innebär att den som 
är rikare bidrar med mer än den som är 
fattig. Den som har hög inkomst eller 
stora tillgångar betalar mer än den som 
har lägre lön.

Avgifter är däremot oftast lika stora i 
kronor och ören oavsett vem som ska 
betala. Det gör att avgifter slår mycket 
hårdare mot människor som inte är så 
rika. De som inte har så mycket pengar 
får betala en större andel av sin inkomst 
för att få tillgång till den delen av 
välfärden än de som har mer pengar. Att 
betala 500 kronor för en timmes läxhjälp 
åt barnen är kanske något som vissa inte 
behöver fundera så mycket över, medan 
för andra skulle det göra ett stort hål i 
plånboken den månaden.

Denna skillnad är extra relevant idag jäm-
fört med vad den var säg 1980, när Sve-
rige var ett av världens jämlikaste länder. 
Idag är Sverige det land i 
västvärlden där de ekonomiska 
klyftorna växer snabbast. Pandemin har 
lett till att vissa fastnat i
långtidsarbetslöshet medan andra sett 
sina fastigheter och tillgångar bara öka i 
värde. Även här i Lund ökar den 
ekonomiska ojämlikheten och skillnaden 
mellan de som har mest och de som har 
minst växer och växer.

I Lunds kommun har under de senaste 
åren högerstyret tillsammans med 
Miljöpartiet infört nya avgifter för 

hjälpmedel i omsorgen och gjort stora 
avgiftshöjningar för mat på särskilda 
boenden för äldre. Högerstyret har även 
höjt avgifterna på våra friluftsbad och 
infört nya avgifter på biblioteken. Att 
kraftigt höja befintliga avgifter, samti-
digt som man inför nya, är inget annat 
än iskall klasspolitik. En politik som ris-
kerar ytterligare förstärka ojämlikhet 
och på sikt öka den stora skillnad i med-
ellivslängd som redan idag finns mellan 
människor som har mycket pengar och 
de som inte har så mycket.

Det är därför vi är motståndare till höga 
avgifter inom välfärden. Det är därför 
som vi vill sänka avgiften för mat på sär-
skilda boenden. Det är därför vi vill sänka 
avgifterna på Högevall. Och det är därför 
vi vill avskaffa den avgift för hjälpmedel 
på exempelvis rullatorer som Miljöpartiet 
och Lunds högerstyre har infört under 
den här mandatperioden. Det gemen-
samma ska vi bekosta tillsammans uti-
från var och ens förmåga. Välfärden ska 
vara tillgänglig för alla på lika villkor.

Helena Falk



Stoppa hyreschocken - inför 
inte marknadshyror!
Snart kan marknadshyror bli verklighet 
i Sverige. Det skulle innebära kraftigt 
höjda hyror. 

Marknadshyra innebär att gå från det 
system vi har idag, där 
Hyresgästföreningen och hyresvärden 
tillsammans förhandlar fram en rimlig 
hyra, till ett system där hyresvärden själv 
får bestämma vad din lägenhet ska 
kosta dig varje månad.

Det är redan en verklighet i många 
länder runt om i världen, och vi vet vad 
de har medfört där. Hyrorna har blivit 
högre, hyresgästernas trygghet har 
blivit sämre, fler människor har blivit 
trångbodda och segregationen har blivit 
djupare. Forskningen visar också
 entydigt att marknadshyror kommer 
innebära högre hyror, på så mycket som 
50 procent i storstäderna och upp till 30 
procent eller mer i de mindre städerna. 
Det betyder att en hyresrätt här i Lund 
som idag kostar 6000 kronor i månaden 
i istället skulle kunna få en månadshyra 
på 9000 kronor.

3000 kronor mindre i månaden känns 
väl i plånboken för alla, men speciellt för 
de som ändå har det svårt. Hur är det till 
exempel tänkt att pensionärer, som 
alltför ofta måste vända på slantarna 
redan nu, ska ha råd med en sådan 
hyreshöjning? 

Det här är dock inte det enda problemet 
marknadshyror för med sig. En sådan 
chockhöjning av hyrorna skulle 
innebära att många fler behöver förlita 
sig på bostadsbidrag för att alls ha råd 
att bo, och undersökningar visar också 
att antalet hushåll med behov av 
ekonomiskt bistånd skulle öka markant. 
Allt detta måste finansieras av 
skattepengar. Det betyder att flera 

miljarder kronor skulle tas ur fickan på 
skattebetalarna för att istället bli till vinst 
för fastighetsägarna. Behöver de 
verkligen det bidraget?

Steget till en egen bostad skulle också bli 
betydligt längre för grupper som redan 
kan ha svårt att få en sådan; ungdomar, 
nyanlända, nyskilda med flera. Mer än 20 
procent av Sveriges unga vuxna kan inte 
flytta hemifrån trots att de skulle vilja. Är 
det en utveckling vi vill uppmuntra?

Vi i Vänsterpartiet vill inte se 
marknadshyror i Sverige, och vi vet att vi 
har svenska folket med oss: I 
undersökningar är mellan 60 och 70 
procent emot att de införs. Vi vill istället 
att staten åter ska ta ett större ansvar för 
att det byggs fler lägenheter med rimliga 
hyror.

Jesper Sahlén



Fortsatt vinstjakt i ett antal
äldreboenden i Lunds kommun
Den senaste tiden har det stormats rejält 
kring Attendo som bland annat har använt de 
stora pandemistöden från regeringen till 
bonusar till cheferna istället för till 
äldreomsorg. När kontrakten mellan Lunds 
kommun och fyra stycken privata vinstdrivna 
äldreboenden var på väg att ta slut ville 
Vänsterpartiet ta tillbaka driften i kommunal 
regi. 

Genom att verksamheten drivs utan 
vinstintresse kan vi se till att varenda 
skattekrona går till att skapa en värdig 
äldreomsorg med bra arbetsvillkor för 
personalen. Vänsterpartiet vill öka
 resurserna till äldreomsorgen för på allvar 
uppnå en sådan målsättning men vi vill också 
stoppa det läckage på skattepengar som 
sker med den privatiserade äldreomsorgen.

Just nu rör sig om två boenden från Vardaga, 
tidigare Carema, ett från Förenade Care och 
ett från Norlandia Care. Miljöpartiet och SD 
såg på vård och omsorgsnämnden den 11 
maj tillsammans med Lunds högerstyre till 
att denna del av äldreomsorgen ska fortsätta 
bedrivas i privat regi med vinstintressen. 

Det är tråkigt att Miljöpartiet idag är ett 
stödparti till kvintetten i Vård och 
omsorgsnämnden. I Lomma har det 
moderatledda styret beslutat att plocka 
tillbaka äldreomsorg i offentlig regi från just 
Vardaga med motiveringen att det leder till 
mer pang för pengarna. Nu hamnar 
Miljöpartiet i Lund till höger om Moderaterna 
i Lomma i denna fråga.

Martin Stensson och Gunilla Wahlberg

Vänsterpartiets motion om att införa för-
tjänsttecken för människor som gått på 
daglig verksamhet i 25 år är på väg att bli 
verklighet. När motionen behandlades i 
kommunstyrelsen var förslaget bland alla 
partier att rekommendera kommunfull-
mäktige att bifalla motionen. 

Många arbetsgivare har som tradition att 
visa sin uppskattning för personal som 
varit anställda länge. Denna tradition 
finns också i Lunds kommun. Efter 25 års 
anställning uppvaktas den anställde med 
en särskild minnesgåva, eller förtjänst-
tecken som det också kallas. 

Bland de många verksamheter som finns 
inom en kommun och som också är kom-
munens ansvar, finns daglig verksamhet. 

Förtjänsttecken inom daglig verksamhet
De som deltar i daglig verksamhet har 
visserligen inget formellt anställningsför-
hållande, men verksamheten ska efterlik-
na ett ordinarie arbete. 

Daglig verksamhet är mycket värde-
full för deltagarna, och för kommunen. 
Deltagarna tar sitt ansvar för att delta i 
verksamheten.  Förslaget är ett sätt att 
visa uppskattning för de som deltar i 
daglig verksamhet genom att inkludera 
dem bland de inom kommunen som kan 
få ett förtjänsttecken efter 25 års troget 
arbete. Detta görs redan i en del kom-
muner bland annat i Sundsvall, Uppsala 
och Göteborg. Och snart förhoppningsvis 
även i Lund.

Nita Lorimer


