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Sänk politikernas löner!
Det rödgröna styret i Lunds kommun bestående av socialdemokrater och miljöpartister har
nyligen beordrat kommunens olika nämnder att förbereda för stora nedskärningar 2018.
Alla nämnder ska ge förslag på hur man ska kunna skära ner på verksamheterna med
antingen tre, fem eller sju procent.
Det senaste decenniets ständiga nedskärningspolitik har skapat en situation med en
arbetsmiljö som blir sämre och sämre för vårdpersonal, skolpersonal och
socialsekreterare. Nu fortsätter nedskärningarna i än högre takt. Det går verkligen att fråga
sig hur mycket mer nedskärningar Lunds politiker tror kommunen kan göra utan att
kvaliteten blir betydligt sämre eller att ännu fler människor blir sjukskrivna på grund av en
allt för hård arbetsbelastning under en för lång tid?
Som ett exempel finns Lärarnas Riksförbunds undersökning om lärarnas arbetsmiljö. I den
senaste undersökningen, från januari 2016, visades en mycket oroande bild: 68 % ansåg
inte att de hann med sin arbetsuppgifter, 83 % led av stress, 59 % av sömnproblem. En
negativ utveckling som dessvärre inte verkar ha förändrat i någon större utsträckning
sedan dess. Tror verkligen Lunds politiker att denna utveckling kommer kunna vändas om
man intensifierar den nedskärningspolitik som har förts de senaste decenniet?
Dessa problem syns inte bara i skolans värld utan liknande symptom finns även inom
andra delar av kommunens verksamhet som Vård och omsorg och Socialförvaltningen.
Men Lunds kommuns nuvarande ekonomiska situation kräver åtgärder. Vänsterpartiet
arbetar för att minskningen av kommunens kostnader inte ska drabba lundaborna i form
av sämre kvalitet eller arbetsmiljö.
En kostnadsminskning som Vänsterpartiet föreslår i olika sammanhang är att kommunen
inte ska skicka politiker och tjänstemän till politikerveckan Almedalen i Visby och
fastighetsmässan MIPIM i Cannes varje år. Är inte skolan och vård och omsorg viktigare än
att skicka politiker till den franska Rivieran? Speciellt med tanke på att de som förespråkar
dessa resor har haft oerhört svårt att vissa hur Lunds kommuns medborgare tjänar på
dessa resor.
Ett annat område där det finns förutsättningar att minska utgifterna utan att medborgarna
lider någon skada är politikernas arvoden.
Lunds kommunalråd har en grundlön på över 50 000 kronor i månaden. Det är betydligt
högre löner än vad de flesta av kommunens anställda har, d v s de som drabbas ifall de
planerade nedskärningarna på 3-7 procent verkligen genomförs. Borde inte dessa höga

löner vara en av de första kostnaderna som man börjar skära ned på när kommunen har
svårt att få ekonomin att gå ihop?
Vi är medvetna om att praxis i kommunen är att politikers löner görs upp mellan partierna
inför kommande mandatperiod tillsammans med överenskommelser om kommunens
organisation. Men i och med att flera partier har föreslagit en omstrukturering av nämnder
anser vi att denna praxis är bruten och att vi därmed kan lägga fram ett sådant här förslag
redan nu.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
att: Kommunalrådens löner sänks med 15 000 kronor i månaden så att de därmed hamnar
på en inkomst på drygt 35 000 i månaden före skatt.
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