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Rätten till arbete
En stor del av kommunens invånare
förvägras arbete. Förvärvsfrekvensen är
enbart 70,6 procent, tionde lägsta i
Sverige.

Fakta och siffror (år 2014/15):

Den största arbetsgivaren i kommunen är Burlövs kommun. Kommunanställda har vittnat om otrygga jobb genom deltidstjänster samt
delade turer på äldreboenden.

Medianinkomst:
228 920 kronor (252 774)

det genom att en tiondel av kommunens arbetsföra befolkning arbetar hos och är anställda av Burlövs kommun, och ytterligare en
tiondel inom regional och statlig
sektor. Den största privata arbetsOffentliga sektorn är motorn givaren erbjuder en trettiondel av
Att den offentliga sektorn är mo- kommuninnevånarna ett arbete.
torn i den ekonomiska utveckling- De nyliberala och individuella lösen kan knappast bestridas om man ningarnas tid är förbi.
vill vara trovärdig. I Burlöv ser vi

Öppen arbetslöshet:
11,2 procent (Sverigemedel
7,8)

Kommunens skatteintäkter
(nionde lägsta i Sverige):
34 469 kronor (41 529)

Källa:
Ekonomifakta/Arbetsförmedlingen

Vad vill Social Rättvisa uppnå?
Social Rättvisa skapades före valet 2014.
Valalliansen Social Rättvisa är inte en
allians som bedriver politik endast vart
fjärde år.

Vi kämpar för att det ska bli en bättre
äldreomsorg och att Burlöv ska bli en
bättre kommun att arbeta i. Mer resurser
till idrottsföreningar och nej till privatiseringar är andra frågor vi driver.

Ett rättvist pensionärsliv
Enligt Socialstyrelsens årliga rapport ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016” som publicerades
i oktober svarade var tionde äldre
att de tampas med svår ångest, oro
och rädsla.
De äldre som vårdas inom äldreomsorgen har i undersökningen
sagt att de upplever försämrat välbefinnande, bland annat att de har
svårt att påverka när personalen
kommer, olämpligt bemötande
från personal samt missnöje med
möjligheter till utomhusvistelser
eller måltider.
De lägsta pensionerna måste justeras upp. Här gäller det främst
de äldre kvinnorna med låg eller
ingen ATP. Många pensionärer har
fått en försämrad levnadsstandard
genom att kopplingen fullt ut till
basbeloppet sedan flera år tillbaka
tagits bort.
Vi kräver en grundpension på 10
000 kr per månad, som ska vara
skattebefriad och värdesäkrad.
Rätt till hemtjänst och färdtjänst
efter behov borde vara en självklarhet men uppfylls inte i många kommuner. Idag behandlas många äldre
på ett ovärdigt sätt och får inte den

hemtjänst de borde ha rätt till.
Många äldre kan inte ta tillvara
sina intressen på grund av sjukdom
eller ålderssymptom. Det är skamligt att kommunala myndigheter
utnyttjar detta i sin sparnit.
Kostnader för mediciner och läkarbesök har blivit en allt drygare
utgift för pensionärerna. De ska

tillhandahållas gratis. För att möjliggöra detta bör läkemedelsindustrin förstatligas.
Social Rättvisa kräver:
– Sänkta taxor inom äldrevården
och hemtjänsten

EU dränerar kommunernas ekonomi
Sveriges EU-medlemskap var ett
felaktigt beslut ur de flestas perspektiv som de kapitalistiska sammanslutningarna och borgerliga- och
socialdemokratiska politiker lurade
på det svenska folket, bl.a. med lögnaktiga budskap om att kunna be-

hålla vår modell för kollektivavtal,
vår välfärdsmodell och att EU var
ett fredsprojekt samt skrämsel om
oanade negativa konsekvenser som
följd av att ”stå utanför”.
2016 ska Sverige betala 31,8 miljarder kronor i avgift till EU, enligt

Kontakta Social Rättvisa
Hemsida: socialrattvisa.se
E-post: info@socialrattvisa.se
Telefon: 040 43 12 12

regeringens budget för 2016.
Burlövsborna bidrar till EUavgiften med cirka 58 miljoner kronor. Det är 3 300 kronor per individ.
Det är pengar som vi skulle kunna
använda till att öka den sociala
välfärden i Burlöv.

