Genomför kortare arbetsdag på
tio vårdavdelningar om året i den
skånska vården
personalen och för patienterna. Vi vill börja
på de arbetsplatser som är hårdast drabbade
av sjukskrivningar och hög
personalomsättning säger Sara Svensson,
gruppledare för Vänsterpartiet Skåne.
Runt om i de svenska landstingen ses redan
idag försök med arbetstidsförkortning som
lett till positiva resultat: lägre
sjukskrivningstal, högre kapacitet på
operationsavdelningar och högre trivsel
bland personalen.

Under den senaste tiden har flera medier
rapporterat om hur sjuksköterskor i Skåne
säger upp sig på grund av den tuffa
arbetsmiljön.
På flera arbetsplatser lyfter medarbetare
själva att kortare arbetstid
skulle vara en väg mot en mer hållbar
arbetsmiljö, men istället för att tillmötesgå
dessa förslag har regionen tagit in
mångdubbelt dyrare hyrpersonal.
Vänsterpartiet har i Region Skåne nu lämnat
in en motion om att påbörja resan mot 30
timmars arbetsvecka med bibehållen lön.
Tanken är att tio vårdavdelningar varje år ska
genomföra 30 timmars arbetsvecka.
– Arbetstidsförkortning är en långsiktig
lösning som vi menar är bra både för

Hanna Gunnarson från Lund tar därmed plats i
riksdagen där hon tar plats i Försvarsutskottet.

Nyhetsblad från Vänsterpartiet Lund

En färdtjänst att lita på med
egen beställningscentral

- Det är naturligtvis högaktuellt just nu för
en stor del av regionpersonalen i Skåne, och
för Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid
varit en prioriterad fråga. Vi är som samhälle
rikare idag än när beslutet om
40-timmarsvecka fattades i Riksdagen. Det
är hög tid att ta nästa steg. Vi måste satsa på
personalen och ge dem goda förutsättningar
att göra ett riktigt gott jobb, avslutar Sara
Svensson.
Två av tre svenskar är positiva till
arbetstidsförkortning. Det framkommer i en
opinionsundersökning från Vänsterpartiet/
Novus. Framför allt är stödet för kortare
arbetstid stort hos kvinnor och arbetare.
Bland de som svarat på undersökningen
skulle de flesta använda den extra tiden till
att umgås med familj och vänner, ta hand om
sin hälsa eller ägna sig åt en hobby.

Hanna Gunnarsson (V) tar plats i riksdagen
Vänsterpartiet fick många fler röster i årets
riksdagsval i Lund, än tidigare riksdagsval.
Tillsammans med att partiet växte även i andra
kommuner i Lunds riksdagsvalkrets innebär att
Vänsterpartiet för första gången sedan 2002
vinner ett riksdagsmandat i valkretsen.
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Det har varit kaos i många år i Lunds färdtjänst.
Brukarna kan vittna om hur resor blir
försenade, hur bilar inte dyker upp eller att det
blir fel på andra sätt. Så ser vardagen ut för alla
de lundabor som är beroende av färdtjänsten.

På detta vis menar man att det går att sätta
stopp för misslyckade upphandlingar,
ständiga överklaganden och se till att
färdtjänsten går att lita på.

Vänsterpartiet vill lägga ner försöken med att
upphandla färdtjänsten. Det har visat sig allt
för många gånger att det inte fungerar och det
leder dessutom många gånger till långa
utdragna rättsprocesser.
Vänsterpartiet har lämnat in en motion Lunds
kommunfullmäktige om att istället Lunds
kommun ska bygga upp en egen
beställningscentral till vilken certifierade
taxichaufförer som vill köra färdtjänst kan anmäla sig och få körningar.

Vill du komma i kontakt med Politiken?
Mejla till info@lundavanstern.se.

Arriva vill sänka Pågatågspersonalens
löner med 6000 kronor i månanden
Sara Svensson Vänsterpartiets regionråd
säger angående förändringarna att:
– Jag blir djupt orolig när jag ser hur Arriva
lyft bort säkerhetstjänsten från större delen
av personalen, när man tänker på hur det kan
se ut på ett knökfullt Malmö C. Och att man
infört en ny personalkategori bara för att
dumpa lönerna, sade hon.

Det pågår en konflikt på de skånska
Pågatågen. Arriva som kör tågen vill i
fortsättningen att personalen ska bestå av
kundvärdar istället för tågvärdar. Enligt Seko
innebär denna förändring en lönesänkning på
6000 kronor i månaden.
Konflikten gäller inte enbart kring kraftiga
lönesänkningar för personalen utan även
om säkerhet för resenärer. Tågvärdarna har
idag ansvar att på varje station se så att det
är fritt i alla dörrar innan dessa stängs så att
tåget kan köra. Detta för att förhindra olyckor
som har hänt när människor har fastnat i
dörrar.

Sara Svensson menar att den nuvarande
konflikten med Arriva visar på varför det är
bättre att driva tågen i egen regi.
– Just nu har vi ett läge där Skånetrafiken
riskerar försämringar både för passagerarnas
säkerhet och i personalens
anställningsvillkor. Det vore mycket bättre att
driva Pågatågen i offentlig regi.
- Att köra Pågatågen i egen regi är ett steg
på vägen för att kunna ge hög kvalitet och
säkerhet för resenärerna och bra
anställningsvillkor för personalen, säger
Vilmer Andersen, Vänsterpartiets
representant i Regionala
Utvecklingsnämnden.
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om
att Region Skåne ska ta tillbaka driften av
Pågatågen i egen regi.

Nu vill Arriva att lokförarna ska göra detta
arbete istället.

Allt fler får avslag på ansökan om sjukpenning
År 2014 nekade Försäkringskassan 5513
personer sjukpenning en siffra som år 2017
har ökat till 33 677 personer. En ökning på
510 procent.

En viktig orsak till att antalet avslag har ökat
är det uppdrag om att få ner sjukfrånvaron
som S – MP regeringen gav
Försäkringskassan år 2015.

Inspektionen för socialförsäkringen släppte
i våras en rapport kring ökningen av antalet
avslag. Rapporten kom fram till att ökningen
av avslag var störst i gruppen med
psykiatriska diagnoser. Andelen avslag var
större bland äldre, lågutbildade och utrikes
födda än i andra grupper.

Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, kommenterar
nyheten: - Så många som far så illa. Vi måste
få en sjukförsäkring att lita på. Styrningen av
Försäkringskassan måste ändras.

Fritt sök leder till segeration avskaffa fritt sök
Vänsterpartiet vill avskaffa Fritt Sök inom
gymnasieskolan och partiet lyfter nu frågan i
en motion till kommunfullmäktige.
I motionen lyfts hur Fritt Sök får negativa
effekter för de många elever som får lång
resväg till och från skolan. Idag pendlar
gymnasieungdomar till Lund från hela Skåne
och till och med från västra Blekinge.
Pendlingen påverkar elevernas mående,
studierna och möjligheten till
fritidsaktiviteter, detta kan skolans personal
vittna om.
Idag kommer två tredjedelar av eleverna på
Lunds gymnasieskolor från andra kommuner.
Många kommer från kommuner som faktiskt
har egna gymnasieskolor, vilka utarmas allt
mer av Lunds attraktionskraft.
Motionärerna lyfter hur mycket en
gymnasieskola kan betyda för en kommun.
När ungdomar och lärare finns på plats
skapas grogrund för andra verksamheter
som idrotts- och kulturföreningar. Därför är
det viktigt att inte dränera välfungerande
skolor på elever.
Innan Lunds kommun gick med i fritt sök
2009 fanns ett samverkansavtal med ett
antal kommuner i vår närhet.
Vänsterpartiet vill nu att dessa kommuners
elever ska garanteras platser i Lunds
kommunala gymnasieskolor, precis som
tidigare. Elever från andra kommuner ska få

plats i mån av plats.
I motionen lyfts även att Vänsterpartiet länge
har varit motståndare till att bygga en
gymnasieskola. Man tycker inte att Lunds
kommun ska låna pengar för att bygga
gymnasieskolor åt andra kommuner.
Detta eftersom att det innebär att
lundaborna sitter med en allt för stor del av
risktagandet. Vad händer med alla
investeringar och alla anställda om trenden
vänder?
Därmed vill man stoppa rivningen av
Svaneskolan som är en nyrenoverad och
välfungerande grundskola som är på väg att
rivas för att ge plats åt en femte kommunal
gymnasieskola.

Den svenska skolan allt mer ojämlik
Unicef har i en rapport granskat skolorna i 41
av de rikaste länderna i EU och OECD.
Fokuset i rapporten ligger kring hur jämlik de
olika skolsystemen är. Sverige hamnar på 25
plats med den mest ojämlika skolan av de
nordiska länderna.
– Resultatet är oacceptabelt och allvarligt,
men tyvärr inte förvånande. Men det som
kommer fram i den här rapporten
understryker hur tydligt det är att barns bakgrund och livsvillkor avgör hur det

kommer att gå i skolan, säger Christina
Heilborn, programchef på Unicef Sverige, till
Sveriges radio.
Rapporten visar hur den svenska skolan blir
allt sämre på att uppfylla sitt
kompensatoriska uppdrag och att
föräldrarnas bakgrund får allt större
betydelse för barns studieresultat.

