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Som en förövning inför det slutliga beslu-
tet om Socialnämndens internbudget för 
2020 presenterade kvintetten i oktober ett 
besparingsförslag att lägga ner 
Tonårsboendet. 

Tonårsboendet är ett kommunalt HVB-
hem (hem för vård eller boende). Det är 
ett boende som varit igång många år, med 
erfaren personal och nöjda boenden. 
Tonårsboendet uppfyller de mål som 
nämnden satt om vård för unga personer 
med behov av denna vård: egen regi och 
närhet till både närverk, skola och boende i 
nästa steg, stödboende.

Ändå, trots ovanstående positiva 
omdömen, som ingen i nämnden förnekat, 
föreslogs alltså att boendet skulle läggas 
ner och ersättas av köpt vård på privata 
HVB-hem i andra kommuner. 

Skälet var kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i juni, som i praktiken innebär 
besparingskrav på ca 25 miljoner kronor, 
något som både Vänsterpartiet och F! upp-
lyste kvintetten och MP vid 
budgetdebatten.

Lyckligtvis delade nämndens majoritet 
uppfattningen att en så väl fungerande 
verksamhet inte borde läggas ner för att 
ersättas av något som förmodligen blivit 
både sämre och dyrare!

Sven-Bertil Persson 
Socialnämnden, andre vice ordförande
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Vänsterpartiets budget: En plan 
för jämlikhet och grön omställning
I början av hösten varje år lägger 
regeringen fram sin budget för staten för det 
kommande åren. Vänsterpartiet lägger fram 
ett eget budgetförslag med rubriken ”En plan 
för jämlikhet och grön omställning”. 

I Vänsterpartiets statsbudget har vi många 
förslag som framförallt handlar om jämlik 
ekonomi och klimatfrågor. Vår budget, och 
hela Vänsterpartiets politik, handlar om att 
minska klyftorna i samhället, omfördela 
mellan de som har mycket och de som 
behöver mer och att arbeta för en mer hållbar 
värld. Många av våra satsningarna är 
långsiktiga och handlar om att ge mer 
pengar till kommunerna för att kunna satsa 
på välfärden, skolan, äldreomsorgen och 
socialt arbete. 

Vänsterpartiets budget har självklart 
andra prioriteringar och inriktningar än vad 
regeringens budget har. S-Mp-regeringen har 
ett budgetsamarbete med Centerpartiet och 
Liberalerna, och det syns att det är borgerliga 
partier som har fått påverka budgeten. 
Regeringens budget gynnar de rikaste (med 
till exempel sänkt skatt för de som tjänar mer 
än 60 000 kr i månaden - alltså till exempel 
alla riksdagsledamöter…), och det är oftast 
män. Vänsterpartiets budget har istället 
som mål att minska klyftorna i samhället, 
eftersom vi vet att mer jämlika samhällen är 
tryggare och starkare, där har befolkningen 
bättre hälsa och eleverna bättre skolresultat. 

I Vänsterpartiets budget återkommer sådana 
satsningar som vi också ser i våra budgetar i 
kommunerna och regionerna: Mer pengar till 
den generella välfärden (skolan, sjukvården, 
äldreomsorgen, genom pengar till kommuner 
och landsting/regioner, 20 miljarder till år 
2022), utbildningsreformer för att utbilda fler 
till välfärdsyrkena (50 miljarder kronor över 
10 år), satsningar på arbetsmiljö, speciella 
pengar till äldreomsorgen och psykiatrisk 
vård samt tandvård. När det gäller tandvår-
den föreslår vi att ingen ska behöva betala 
mer än 2000 kronor per år för tandvård, ett 
steg mot att låta tandvården ingå i den 
vanliga sjukvården. En annan viktig satsning 
är gratis mediciner till alla över 80 år. 

Den andra delen i Vänsterpartiets budget 
är en rejäl satsning på klimat och miljö, med 
totalt 40 miljarder kronor över tre år. Det 
handlar om att gå före i energiomställningen 
och se till att offentliga byggnader har 
sol- och vindkraft, bygga ut 
kollektivtrafiken och göra den billigare, och 
bygga ut laddningsinfrastruktur för elbilar. 
Järnvägen behöver upprustas och får 6,5 
miljarder under tre år. Norrbotniabanan är 
viktigt och bör vara klar till år 2030 (tidigare 
än det som nu planeras) och vi vill också att 
höghastighetstågen ska byggas och 
finansieras genom lån. 

För att finansiera detta vill vi höja skatterna 
för de rikaste. Förmögenhetsskatt och 
arvsskatt är två bra skatter för att just se till 
att de rikaste bidrar mer till den 
gemensamma välfärden och därmed ett sätt 
att utjämna klyftorna i samhället. 

Hela vår budget finns att läsa på hemsidan, 
där man även kan se vår ekonomiska tales-
person Ulla Anderssons presskonferens. 
https://www.vansterpartiet.se/vansterpar-
tiet-lagger-fram-en-jamlikhetsplan/

Hanna Gunnarsson (v)
Riksdagsledamot



Sjukvården i Skåne behöver något 
helt annat än borgerlig allianspolitik
I Region Skåne styr Alliansen i minoritet. 
I deras utspel syns en stolthet över att 
ekonomin i hela regionen går med plus: 
ett plus som de har nått genom att bland 
annat skära ner på busstrafiken. 
Alliansen slår sig för bröstet och 
skrockar nöjt, medan vårdplatsbristen i 
vården riskerar patientsäkerheten.

Den skånska sjukvården gör varje dag 
fantastiska insatser, och vården håller 
en väldigt hög nivå, men det ligger en 
underfinansiering av vården i botten som 
ger stora utmaningar för att se till att 
människor får vård i rätt tid, och att alla 
får vård efter behov och inte efterfrågan. 
Det är ett tydligt resultat av det vi hittills 
sett av 2019 under den tid som Alliansen 
har styrt i minoritet.

Vi i Vänsterpartiet vill något helt annat, 
medan Alliansen skryter om ekonomin 
och ser fler privatiseringar som 
universallösningar. Krutet i borgarnas 
politiska förslag läggs på att upphandla 
och privatisera. Istället för att satsa på 
verksamheterna och personalen i 
offentlig regi så utreder man upphandling 
av palliativ vård i Malmö och Trelleborg 
och fler vårdval. Mer splittring och
privatisering istället för satsningar på 
vård efter behov och jämlikhet.

Vänsterpartiet lägger förslag på 
satsningar på verksamheten i regionen 
och vill ge vården bra förutsättningar att 
göra sitt uppdrag riktigt, riktigt bra. En 
sådan utveckling går att nå, men då krävs 
en helt annan politik än sådana som de 
facto kräver stora besparingar.

Nu är läge att mobilisera, att tillsammans 
och enat kräva en vård att lita på för alla 
och envar. Efter behov och inte 
efterfrågan. För jämlikhet och solidaritet. 
För en politik som ger alla människor 
rätten till den vård de behöver oavsett 
hur stor plånbok man har!

Sara Svensson
Regionråd

Stora försämringar 
för Lunds äldre
Lunds högerstyre har tillsammans med 
Miljöpartiet röstat igenom nedskärningar 
på 90 miljoner inom Vård- och omsorgs-
nämnden under nästa år. För att lyckas 
genomföra de stora nedskärningarna har 
en del beslut som drabbar våra äldres väl-
färd redan fattats. Men beslut kring den 
största delen av nedskärningarna ska tas 
i december. 

På nämndsmötet i oktober drev höger-
styret igenom kraftiga försämringar i 
hemtjänsten. Äldre människor i Lunds 
kommun i behov av att få hjälp med städ-
ning och tvättning av kläder ska få detta i 
mindre omfattning än idag. 

Bedömning av hjälpinsats och omfatt-
ning ska förvisso göras individuellt men 
riktlinjerna är att äldre i behov att få hjälp 
att städa bostaden i regel ska få detta 
var tredje vecka istället för varannan. 
På samma sätt ska hjälp med att tvätta 
kläder i regel göras varannan istället för 
varje vecka. 

Andra försämringar som genomförs är 
att den populära restaurangen på Nibb-
legården på Nöbbelöv ska stängas från 
och med annandag jul. De äldre som inte 
alltid har lätt att röra sig längre sträckor är 
hänvisade till Papegojelyckan eller Södra 
Sandby.  

Matpriserna för äldre på särskilda boen-
den ska också höjas kraftigt så att det 
numera ska kosta 2800 kronor istället för 
2000. Vänsterpartiet har röstat nej till alla 
dessa försämringar i välfärden för Lunds 
äldre.   

Martin Stensson
Ledamot i vård och omsorgsnämnden

Vänsterpartiet vill att energiförsörjningen 
i hela Sverige ska vara 100 procent 
förnybar senast 2040. För att lyckas 
krävs en kraftig utbyggnad av  
förnybara energikällor som solenergi, 
vindkraft och biobränsle. Erfarenheter 
från andra länders utbyggnad av 
förnybart och de snabbt sjunkande 
produktionskostnaderna för framför allt 
solceller talar för att detta är fullt 
realistiskt.

Vi vill att det offentliga ska gå före i den 
energiomställning som krävs. Därför har 
vi nu föreslagit att Lunds kommun 
tillsammans med våra bolag ska ta fram 

en solkommunstrategi. Den ska bland 
annat att alla fastigheter som ägs av 
kommunen, där så är möjligt ska ha 
solceller på sina tak senast 2026.

Lunds kommunala fastighetsbolag äger 
många bostadshus som anses vara 
strålande att sätta upp solceller på. Men 
det finns också möjligheter på skolor och 
äldreboenden. En sådan här reform skul-
le alltså få stora positiva effekter kring 
hur mycket förnyelsebar el som skapas i 
Lunds kommun. Vänsterpartiet i Uppsala 
har drivit igenom en liknande reform. 

Jesper Sahlén
Ledamot i kommunfullmäktige

Uteserveringar är ett viktigt inslag i 
stadsbilden. Därför röstade vi på fullmäk-
tigemötet i november ja till ett förslag 
från Socialdemokraterna om att de ska 
vara avgiftsfritt med uteserveringar ifall 
ägaren tar på sig ansvaret för renhållning 
och sköter detta på ett bra sätt.

SD och Lunds 
högerstyre röstade nej till förslaget.

Inte bättre förutsättningar uteserveringar

Satsa på solenergi i Lunds kommun


