Riksförbundet Hem och Samhälle –

Svar 2018-05-15, på skrivelse, se nedan.

Till partiledaren för
Socialdemokraterna
(och övriga partier)
Sverige är ett bra land att leva i jämfört med många andra länder. Trots detta kan mycket förbättras för
landets invånare. Inom vård, trygghet och skola råder brister.

Fattigpensionärer
Många svenskar – framför allt kvinnor födda på 30-och 40-talen lever under EU:s
”fattigpensionärsnorm”.
Dessa kvinnor har
- tagit hand om sina familjer, eftersom kommunal barnomsorg saknats
- arbetat deltid.
Detta innebär låga pensionspoäng med en pension, som inte går att leva på utan andra bidrag. I dagens
Sverige, där pensionärerna genom sitt arbete bidragit till landets rådande standard, borde också denna
åldersgrupp få del av välfärden. Pensionerna måste höjas så att det går att leva på dem – utan bidrag.
Svar: Alla har rätt till en trygg ålderdom. Garantipension och bostadstillägg finns för den som
inte får en tillräcklig inkomstpension. Under den gångna mandatperioden har vi förstärkt
pensionärernas ekonomi på flera olika sätt. Vi har börjat avskaffa den orättvisa
pensionärsskatten, den ska vara helt borta senast 2020. Tandvårdsstödet har förstärkts.
Bostadstillägget har ökat. Sammantaget betyder förbättringarna att Sveriges pensionärer i
genomsnitt fått över 1 100 kronor mer i plånboken varje månad, eller nästan 14 000 kronor mer
per år. Vi förbereder nu också förslag för att ytterligare förstärka ekonomin för dem som har de
lägsta inkomsterna. Förslagen innebär att en inkomstförstärkning på upp till 1 300 kronor per
månad och ska genomföras 2020. Vi vill dessutom förstärka ekonomin för de som har inkomster
mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Som mest får man en höjning på 600 kronor per
månad. Förslaget berör sex av tio pensionärer.

Ojämlik sjukvård
Långa vårdköer leder till att planerade operationer skjuts upp på obestämd tid och cancerpatienter dör i
väntan på behandling. Bristen på personal resulterar i att det är svårt att få läkartid på vårdcentraler.
Långa avstånd till förlossningskliniker på grund av nedläggningar. Listan kan göras lång. Bostadsort
och social ställning ska inte påverka den behandling som ges patienterna.
Svar: Vi gör flera stora satsningar på hälso- och sjukvården. Vi prioriterar investeringar i
välfärden framför skattesänkningar.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar i år 13 miljarder kronor mer på vården och
landstingen än för fyra år sedan. Det handlar bl.a. om höjda generella statsbidrag, om
satsningar på förlossningsvård, cancervård och psykiatri, samt om satsningar på personalen.
Mycket av detta fortsätter kommande år.
Vi vill höja de generella statsbidragen med minst 20 miljarder till 2022. En stor del kommer att
gå till landstingen. Vi gör detta bl.a. eftersom vi vill ha 14 000 fler anställda inom vården.
Vi vill också satsa 250 miljoner 2019 och 500 miljoner från 2020 på fler ambulanser och
ambulanshelikoptrar, samt 500 miljoner om året på en bättre cancervård.

Långa väntetider på psykmottagningarna
Många ungdomar drabbas av psykisk ohälsa. Självmord och självmordsförsök bland unga har ökat då
de mår så pass dåligt att de tappat livsgnistan. Ett rop på hjälp i en outhärdlig situation. Dessa
ungdomar måste få akutvård, men vårdplatserna räcker på ungdomspsykiatrin är starkt begränsade.
Behandling och vård inom vuxenpsykiatrin är också mycket bristfälliga och orimligt långa väntetider.
Svar: Det är framför allt antalet personer med lättare psykisk ohälsa som har ökat under senare
år. Därför är det viktigt att primärvården får ökade resurser. Vi ökar nu de statliga anslagen,
både generella och riktade, till sjukvården. Under mandatperioden har regeringen dubblerat
satsningarna på psykisk hälsa. I år har vi särskilt riktat in pengar till vårdcentralerna, så att du
snabbt ska kunna få hjälp där nära dig, oavsett var det gör ont. Där vill vi dessutom skärpa
vårdgarantin, så att du ska kunna träffa t.ex en psykolog eller kurator inom tre dagar.
Vi har också avsatt 200 miljoner kronor årligen för att stärka elevhälsan. Den här vården vill vi
fortsätta att förstärka och vi vill öka resurserna med ytterligare 500 mnkr till psykiatrisk vård
redan nästa år.

Otryggt samhälle
Många människor lever i ett samhällsklimat som präglas av rädsla och otrygghet.
-Våldsbrotten blir fler och råare
- Dödsskjutningar inom kriminella gäng förekommer utan hänsyn till att oskyldiga kan skadas.
- Vardagsbrotten ökar och förblir oftast outredda
-Sexuella trakasserier och våldtäktsförsök innebär att kvinnor inte vågar vistas utomhus efter mörkrets
inbrott.
Förtroende för rättsväsendet har havererat. En förändring måste till.
Svar: Självklart ska man kunna känna sig trygg i vårt samhälle. Därför genomför vi nu det
största trygghetsprogrammet i modern tid. För att komma till rätta med brottsligheten krävs att
man är hård mot brott men också mot brottens orsaker. Vi vill ha 10 000 fler polisanställda till
2024, polisen på 7,3 miljarder kronor extra på tre år, varav 2,2 miljarder kronor redan i år. Vi
har höjt straffen för en mängd olika brott, bland annat grovt vapenbrott vilket innebär att man
automatiskt kan häkta den som misstänks för ett sådant brott. Vi inför en ny sexualbrottslag,
byggd på samtycke. Vi satsar också på skolan och på sociala insatser. Kriminalitet ska aldrig
vara ett alternativ för den som är ung.

Äldreomsorgen
Många kommuner har drastiskt minskat antalet platser på särskilda boenden. Demenssjukdomar ökar
kraftigt, delvis på grund av ökad livslängd. Allt fler, även inom denna utsatta grupp, vårdas i sina hem.
Hemtjänstens tillsyn utförs av flera olika personer, vilket medför otrygghet för många äldre, med för
många okända ansikten bland personalen. Ensamheten i hemmen är nedbrytande då den vare sig ger
trygghet eller ett värdigt åldrande.
Svar: Vi har satsat 2 miljarder kronor på äldreomsorgen för att öka bemanningen inom
äldreomsorgen. Den satsningen vill vi fortsätta under kommande år. Vi har också infört ett
särskilt stöd för byggande av äldrebostäder och arbete pågår med en nationell strategi om
demenssjukdomar för att kunna ge en bättre vård och omsorg för personer med demens. Från i
sommar kan kommuner erbjuda äldre personer omsorgsinsatser utan krav på att det först
måste genomföras en utredning med individuell behovsprövning. Kommunen bestämmer om
åldersgränser och vilka insatser som ska erbjudas målgruppen enligt förenklat beslutsfattande.

Skola
Skolan är en viktig del i barnens och ungdomarnas liv. Den ska ge goda kunskaper inför framtida
yrkesliv. För att nå dit måste skolan bli bättre.
Brister i dagens skola:
- För låg lärartäthet
- Elevernas arbetsmiljö – hög ljudnivå, koncentrationssvårigheter på grund av stökiga klasser,
mobiltelefonanvändning under lektionstid med mera försvårar inlärning
- Bristande respekt för lärarna
- Kränkningar och mobbning, både i skolmiljön och på sociala medier.
- Psykisk ohälsa hos elever och lärarkår
- För få lektioner med fysiska aktiviteter
Lärarlyftet- vad tillför det skolan? Behöver lärare säga upp sig eftersom de ansett sig orättvist
behandlade, bland annat via lönesättningen? Ordinarie lärare har ersatts av obehöriga, vilket kan
påverka kvalitén i undervisningen. Utökad undervisningstid i klassrummet och minskat administrativt
arbete är en förutsättning för bättre skolresultat.
Svar: Den svenska modellen och ett starkt samhälle bygger på en jämlik kunskapsskola. Därför
har den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterat investeringar i skolan framför
skattesänkningar. 28 000 fler arbetar i skolan jämfört med när vi tillträdde, lärartätheten har
förbättrats och elevhälsa har stärkts med tusentals medarbetare. Men mer behöver göras.
Exempelvis behöver trygghet och studiero förbättras i många klassrum, därför vill vi bland
annat förbjuda mobiltelefoner under lektionstid och ge lärare och rektorer fler befogenheter att
upprätthålla trygghet och studiero. Mer undervisningstid behövs också, varför nu inför utökad
undervisningstid i matematik (105 timmar) och idrott (100 timmar), vilket börjar gälla från
2019. Vi behöver även fortsätta att stärka läraryrkets attraktivitet och lärarnas arbetsvillkor –
Lärarlönelyftet är en viktig katalysator för att förbättra och utveckla lärarnas lönebildning, som
parterna har ansvaret för. För att fortsätta utvecklas skolan behöver fler lärare utbildas och
lärarna avlastas av annan personal.

Hur vill ert parti medverka till förbättringar inom nämnda verksamheter?
- Genom adekvata förändringar
- Genom att vallöftena inte blir tomma fraser eller pappers/dataprodukter.
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