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Lärarna i den kommunala
skolan kokar snart sönder
Publicerad 9 jun 2019 kl 07.15

Det är nu uppenbart att kommunerna inte förmår ta hand om skolan.
Kommunsektorn kommer att sakna 38 miljarder år 2022. 

Skolan måste så fort som möjligt frigöras från vanvården, skriver Åsa
Fahlén och samtliga distriktsordförande för Lärarnas riksförbund.
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Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Dela artikel

DEBATT. På Expressens ledarsida kunde vi alldeles nyligen läsa att det väntar ett
”stålbad” för landets kommuner. Vi lärare har redan känt av att försämringarna är på
väg. Kanske tror landets kommunpolitiker på myten om grodan som genast hoppar upp ur
en kastrull med kokande vatten men påstås simma allt fortare för att sedan dö när vattnet
successivt värms upp för att närma sig kokpunkten. Detta är dock en myt och att den
gradvisa försämringen inte skulle märkas för oss lärare är förstås ingenting annat än en
from förhoppning bland landets kommunpolitiker. 

För faktum är att många lärare redan har hoppat upp ur den kommunala ”kastrullen” till
jobb där arbetsförhållanden och arbetsbelastning ger dem en bättre chans till välmående.
Och de som är kvar håller på att koka sönder.

En stor olycka för samhället
Även om en flykt från läraryrket för den enskilde kan vara en lösning på en övermäktig
arbetssituation är det en stor olycka för samhället. Legitimerade och behöriga lärare är
grundbulten i skolan. Då måste lärares arbetsbelastning anpassas till vad lärare mäktar
med. Nu tvingas lärare i stället springa allt snabbare för att upprätthålla en anständig nivå
på undervisningen inte minst när allt fler kollegor saknar utbildning för sitt jobb. Det som
just nu är aktuellt är betygssättning där det, med all rätt, krävs legitimation för att sätta
betyg men där legitimerade lärare ofta måste ta ett stort ansvar som ”medbedömare”.

LÄS MER: De tystlåtna barnen offras i dagens skola

Det är nu uppenbart att kommunerna inte förmår ta hand om skolan. Kommunsektorn
kommer att sakna 38 miljarder år 2022. Så även om staten bidrar med mer pengar och
skatterna höjs så kommer det inte på långa vägar att räcka för att mätta det kommunala
slukhålet. 

Lärarnas stålbad förvärras
De nedskärningar som i stort sett alla kommuner nu ägnar sig åt riskerar i stället att ge
skolorna en dubbel bestraffning. För om de kommunala besparingsplanerna sätts i verket
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så drar staten in bidraget för ökad likvärdighet i skolan och stålbadet för oss lärare
förvärras. Det betyder att de elever som har allra mest behov av insatser inte bara lämnas
lottlösa utan också får ta stötarna av besparingspolitiken. Därmed får de ännu sämre
förutsättningar att nå målen. 

LÄS MER: Politikerna blåljuger om att hela Sverige ska leva

Fortsatta misslyckanden att ge oss lärare anständiga arbetsvillkor och elever lika
förutsättningar uppvägs inte av aldrig så högstämda proklamationer om kommunalt
självbestämmande. Nu måste vi sätta ord på vad det handlar om – ett praktfiasko för den
kommunaliserade skolan. 

På senare tid har glädjande nog en protestvåg mot nedskärningarna i skolan rullat in
över landet. Lärarmarscherna har samlat stora skaror och med de nedskärningar som
kommunerna nu hotar med blir det allt viktigare att protesterna blir så högljudda att de
faktiskt når fram till dem som fattar besluten. 

LÄS MER: Lärarnas sektliknande bananlek är djupt skrämmande

Staten måste ta över
Det krävs ett omedelbart stopp för kommunernas planer på nedskärningar som drabbar
skolan. Den kommun som inte är lyhörd mot lärarna riskerar att få större problem att
rekrytera de lärare som skolan behöver. Men det är inte nog.  

Nu måste skolan också så fort som möjligt frigöras från den kommunala vanvården. Det
vore en välgärning för såväl kommuner som lärare och elever. I det så kallade
januariavtalet ställs det krav på att en förstatligad skola ska utredas. Men med tanke på
det stålbad som väntar får ingen tid gå förlorad. Redan under de närmaste åren kan
skolans finansiering flyttas från kommunerna. Det som behövs nu är politisk handlingskraft
och inte utredningar som drar en våt filt över frågan. För vi lärare har redan insett att det
brinner i själva fundamentet.
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Försäkringskassan blåser oss i
det tysta
STEFAN SAUK  Publicerad 29 maj 2019 kl 06.15  Uppdaterad 29 maj 2019 kl 09.17

I skymundan driver Försäkringskassan ett korståg mot oss patienter. De
struntar i att vi har rätt till ersättning för vård i andra EU-länder. 

Det är en skandal som drabbar hundratusentals. Vad säger våra ledande
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politiker om det? skriver skådespelaren Stefan Sauk.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Dela artikel

DEBATT | FÖRSÄKRINGSKASSAN. Jag är skådespelare. Min kropp är mitt
arbetsredskap. Om den inte fungerar kan jag inte utföra mitt jobb. Härom året fick jag
problem med höften och insåg allvaret. Jag var tvungen att få den bästa möjliga
behandlingen för att kunna fortsätta arbeta utan restriktioner.

I Sverige brukar vi framhålla hur bra vi är – alltid ett lysande föredöme för hela världen –
så jag antog att det gällde även höftoperationer.

Jag kunde inte ha mer fel.
Sanningen är att svenska ortopeder använder en utdaterad metod som gör patienterna

mer eller mindre funktionshindrade efter operationen. Mellan 20 och 25 procent drabbas
av låghalthet, får infektioner, tvingas lägga springskorna på hyllan för gott – och så vidare. 

LÄS MER: Ny rapport: Du är chanslös när F-kassan säger nej

Jag åkte till Belgien för rätt vård
Jag fick snart reda på att det finns bättre metoder ute i Europa. Man kan få en så kallad
ytersättningsprotes, där man sparar både lårben och lårbenskulan, och metoden har ett
massivt vetenskapligt stöd. Det har gjorts över 400 000 operationer runtom i världen med
denna metod. Det är ingen slump att den väljs av hockeyproffs och idrottsstjärnor som
tennisikonen Andy Murray. (Nej, de söker sig inte till Sverige för vård. Wonder why?)

Jag åkte till Belgien och blev opererad. Det var ett av de bästa besluten jag fattat. Nu lever
jag som innan, helt utan inskränkningar. Jag idrottar i princip varje dag och mitt
arbetsredskap är intakt, det hade det inte varit annars. Detta är en rättighet som alla
svenskar har lagligt stöd för men som vi förvägras av Försäkringskassan. 

LÄS MER: Varför tvingar ni mig som är döende att söka jobb?

F-kassa säger nej till ersättning
Som många före mig ansökte jag om ersättning hos Försäkringskassan för behandlingen.
Ersättningar för ytersättningsproteser har betalats ut i åratal i linje med EU:s så kallade
patientrörlighetsdirektiv. Direktivet säger bland annat att vi EU-medborgare har rätt till
ersättning för vård i ett annat EU-land om metoden bevisligen fungerar (på juristspråk: att
den sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet – glasklart i det här fallet).
Mycket är riktigt dåligt i EU, men patientrörlighetsdirektivet är genialiskt. 

Men något av en anti-demokratisk kupp har inträffat. Och ingen talar om det.
Försäkringskassan har börjat tillämpa egna, hemmasnickrade, Kafka-tolkningar av våra

rättigheter. Det innebär att Försäkringskassan numera som regel säger nej till ersättning
för denna väl fungerande vård, trots att vi har rätt till det. Målet verkar vara att hålla oss
hemma så att den svenska ortopedkåren ska få ha oss i fred med sina gamla metoder
(som de tror är billigare? Det är precis tvärtom. Och dessutom har kostnaderna ingenting
att göra med rätten till EU-vård – den har man så länge det inte är orimligt dyrt och det är
inte fallet med ytersättningsproteser.)
Jag och många med mig har överklagat och kommer att strida i flera instanser om det
behövs.

En arrogant myndighet

06 jun 115 liberaler: Därför ska Erik Ullenhag
leda partiet

05 jun Expert: Sauks inlägg om F-kassan är
okunnigt

05 jun Politikerna blåljuger om att hela
Sverige ska leva

04 jun Det räcker nu – dags för ett uppror
mot F-kassan

03 jun EU-förespråkarna låter som hovnarrar

03 jun 27 liberaler: Sabuni är den ledare vi
behöver

BLOGG

THOMAS MATTSSON
Världsmiljödagen i Expressen

”F-kassan har börjat tillämpa egna,
hemmasnickrade, Kafka-tolkningar av våra

rättigheter
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Här hittar du rabattkoder!

HOTELS.COM
Hotels.com rabattkod - Rabatt på valfri hotellbokning med vår kod
JOTEX
Jotex rabattkod - Fynda inredning till rabatterat pris med våra kampanjer

 ADLIBRIS
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ELLOS
Ellos rabattkod - Nya kampanjer inom kläder, skönhet, barn & inredning
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CDON rabattkod - Nya koder hos Sveriges största varuhus online

GYMGROSSISTEN
Gymgrossisten rabattkod - Fynda allt från träningskläder till kosttillskott

Det här handlar om demokrati. Om en arrogant myndighet som försöker runda reglerna
med argument som får varje tänkande individ att rodna av skam. 

LÄS MER: David Eberhard: F-kassan måste sluta motarbeta läkarna

Försäkringskassans argument för att säga nej byts ut hela tiden, i takt med att de förlorar
mot dem som överklagar. Bland annat blundar de från att ytersättningsmetoden finns och
fungerar utomordentligt väl. Behandlingens barnsjukdomar är borta sedan länge. Men
eftersom svenska ortopeder inte orkat lära sig denna nya teknik så är metoden inget att
ha. Alla argument har en sak gemensamt: De är genant bräckliga rakt igenom. 

Varför rundar ni EU-reglerna?
Den nya nej-linjen är tyvärr ett mönster. Inte bara vi höftpatienter blir blåsta. Vi ser hur
exempelvis hur människor med sjuklig svettning, hyperhidros, också vägras ersättning för
vård utomlands, trots att de har rätten på sin sida. 

Det är hög tid att sätta stopp för Försäkringskassans arrogans. Jag har två frågor: 
Varför rundar Försäkringskassan EU-reglerna och förvägrar oss den rätt vi har?  
Vad tycker våra riksdagspartier och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om det? 
 
Av Stefan Sauk
Skådespelare
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Dela artikel
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