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n Kommunal minskade med
nära 5 000 medlemmar under
2021, skriver Kommunalarbeta
ren. Fackförbundets ordföran
de, Malin Ragnegård, säger
till tidningen att hon tror det
beror på att pandemin begrän
sat möjligheten till fackliga
arbetsplatsbesök.
– Rapporterna från våra
avdelningar och sektioner
visar att restriktionerna har
begränsat möjligheten till
arbetsplatsbesök där en stor
del av rekryteringen sker. Men
vi försöker utveckla digitala
träffar och andra metoder för
att nå ut till dem vi vill organi
sera, säger Malin Ragnegård.

6

Så många dagar i genomsnitt är nu
vårdtiden för en covid-19-patient i
Västra Götalandsregionen, vilket
innebär nästintill en halvering
jämfört med för ett halvår sedan,
rapporterar P4 Väst.

VÅRDPERSONAL
KALLADES IN TROTS
BEKRÄFTAD COVID
n Aftonbladet avslöjar att
vårdanställda på demensboen
det Skogsgården i Motala har
kallats in till jobbet trots att de
varit bekräftat smittade med
covid-19.
– Flera i personalen har
beordrats att stanna kvar på
jobbet efter att tester visat
att de har corona. Ytterligare
några har kallats in trots att de
varit sjuka, säger en källa till
tidningen.
Sissi Roth, som är sektions
ordförande på Kommunal,
uppger att omkring 20 personer
på demensboendet är bekräftat
smittade.
– Det rör både boende och
anställda. Det är en mycket
hög siffra eftersom det bara
finns 28 platser där, säger hon.

”Vi känner oss
osynliga och
betydelselösa.”
Det säger undersköterskan Cecilia
Borsand på förlossningsavdelning
308 på Östra sjukhuset i Göteborg,
till SVT Nyheter Väst. Det efter att
barnmorskorna på avdelningen har
fått extra pengar på grund av det
ansträngda läget med covid-19,
samtidigt som undersköterskorna
blivit utan.
– Det är otroligt dåligt när vi går
in och riskerar vår hälsa, fortsätter
hon.

”Långtidarbetslösa behöver andra åtgärder”
Arbetsförmedlingens analys
chef Annika Sundén lämnar
sitt uppdrag i protest. An
ledning: generaldirektörens
prioritering av privata aktörer,
vilket hon anser får negativa
konsekvenser för dem som
står längst ifrån arbets
marknaden.
– Jag förstår hennes far
hågor, säger Lars Calmfors,
professor i ekonomi vid Stock
holms universitet.
Analysche
fen Annika
Sundén
säger upp sig
i protest från
Arbetsförmed
lingen efter
Lars Calmfors
som hon inte
delar generaldirektören, Maria
Mindhammars, prioriteringar av
insatser för långtidsarbetslösa.
Det rapporterar Ekot.
– Arbetsförmedlingen an
vänder sig väldigt mycket nu av
fristående aktörer för stöd till
arbetssökande, och det är också
det som politiken har bett oss att
göra. De här tjänsterna lämpar
sig till vissa grupper av arbetssö
kande, men min bedömning är
att för de personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden, och har
varit arbetslösa länge, så är det
bättre med andra åtgärder, säger
Annika Sundén till Ekot.
För fort och för radikalt

Lars Calmfors, professor
emeritus vid Institutet för
internationell ekonomi på
Stockholms universitet, säger
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KOMMUNAL TAPPADE
MEDLEMMAR UNDER
FÖRRA ÅRET
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Arbetsförmedlingens
analyschef säger upp sig
Studie av privatisering av
Arbetsförmedlingen
l I antologin ”Framtidens
Arbetsförmedling” (Fores, 2018)
lyfter nationalekonomen Lars
Calmfors fram de potentiella
fördelarna, men också riskerna
med en privatisering av Arbetsförmedlingens tjänster.
l En risk är så kallad cream
skimming som innebär att den
privata utföraren bara tar sig an
arbetssökande med goda förutsättningar att snabbt komma i
arbete, för att de lättare kommer
ut i arbete och på det sättet är
mer lönsamma.
l En annan risk är så kallad
parking. Då tar sig utföraren an
ett stort antal arbetssökande
för att få intäkter från den fasta
ersättningen per person men ger
dem liten assistans, samtidigt
som insatserna koncentreras på
dem som har störst jobbchanser
och därför kan ge stora intäkter
från resultatdelen.

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén väljer att lämna sitt uppdrag.

till Dagens ETC att han tolkar
Annika Sundéns avhopp som
att Arbetsförmedlingen har
problem med hanteringen av
de långtidsarbetslösa. Problem
som han tror hänger ihop med
att förändringsprocessen och
övergången till privata aktörer
i myndighetens tjänst har gått
för fort och blivit för radikal.
– Jag har inte varit negativ i
princip mot att försöka använda
mer av privata aktörer. Vi har alla
önskat en bättre fungerande
arbetsmarknadspolitik, så försök
med privatisering kunde vara

välmotiverade. Men man borde
ha gjort det mer långsamt, så att
man haft en chans att utvärdera
förändringen kontinuerligt. Nu
gjorde man i stället ett radikalt
skifte i ett enda svep, säger Lars
Calmfors.

– Det utlöste en akut kris
med kontor runt om i landet
som lades ned och arbetsför
medlare som sades upp, eller
själva valde att sluta. Det här
är något som verksamheten
fortfarande lider av, så jag
förstår analyschefens farhågor.
De privata utförarna kanske inte
alltid heller är bäst lämpade för
dem som är sämst rustade för
arbetsmarknaden, säger han.

”Akut kris”

Övergången till privata aktörer,
på initiativ av Centerpartiet i ja
nuariavtalet, genomfördes dess
utom samtidigt som budgeten
för Arbetsförmedlingen drogs
ned, vilket Lars Calmfors menar
drabbade verksamheten hårt.

JÖRGEN LUND

jorgen.lund@etc.se

Därför är amerikanska rösträttslagen död
De lagändringar som skulle
göra det lättare för många i
USA att rösta tycks stoppas
efter att två demokrater i
senaten gått emot partiets
linje. Nu räcker inte Demo
kraternas knappa övertag i
senaten.
Demokraterna har försökt mot
verka republikanska delstaters
försök att inskränka folks
förmåga och rätt att rösta ge
nom att införa nationella lagar
genom senaten och kongressen.
Förslaget som nu ligger på
senatens bord, ”The freedom to
vote: John R Lewis act”, innefattar
förslag om att göra valdagen till

en nationell helgdag så att folk
har tid att rösta, att säkerställa
tillgång till förhandsröstning och
röstning via insända röstsedlar.
Men efter att demokrat
senatorerna Joe Manchin och
Kyrsten Sinema återigen gått
mot partiets linje och röstat
mot förslaget att ändra reglerna
om så kallad filibuster, så tycks
ytterligare ett rösträttsförslag
vara dött innan det hunnit fram
till omröstning, enligt AP.
Jämnt i senaten

Filibuster är historiskt sett en
fördröjningstaktik där man
ockuperar talarstolen så länge
man kan, för att förhindra om

BILD JOSE LUIS MAGANA/AP/TT

BILD TOMAS ONEBORG/SVD/TT

NYHETER

Joe Manchin är en av de demokrat-
senatorer som gått mot partiets linje.

röstningen för ett lagförslag. Nu
krävs mer eller mindre bara att
man deklarerar att man kom
mer utföra en filibuster för att
stoppa en omröstning.

Man kan förhindra en
 libuster med en majoritet
fi
på 60 röster. Just nu är
senaten uppdelad 50/50
mellan demokrater och
republikaner, där vice
presidenten Kamala Harris
kan fälla avgörande.
Den uteblivna regel
ändringen innebär att den
nuvarande rösträttslagen,
som är det femte som den
nuvarande senaten tagit upp,
kommer att kunna stoppas av
en r epublikansk filibuster. Och
lagar i enskilda stater som gör
det svårare för vissa att rösta
kommer kunna kvarstå.
JESPER WALLÉN

