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Så många journalister mördades  
i världen år 2022. Det är 31 fler 
än föregående år. De farligaste 

länderna för journalister var  
Mexiko, Ukraina och Haiti, visar 
siffror från FN-organet Unesco.

GLESBYGDEN TÄR PÅ KOMMUNALT ANSTÄLLDA
n En av fem kommunalt anställda i glesbygd rapporterar att de 
har självskattat utmattningssyndrom, visar en ny avhandling 
från Umeå universitet. Fynden tyder på att personerna kan vara 
i riskzonen för sjukskrivning. Till saken hör att den kommunala 
sektorn i glesbygd redan har den högsta sjukfrånvaron av alla 
sektorer. I avhandlingen framgår också att de med självskattat 
utmattningssyndrom också upplevde en sämre psykosocial 
arbetsmiljö med höga krav i arbetet och högre förekomst av 
konflikter, enligt ett pressmeddelande från universitetet.

För ett år sen blev trerums
lägenheten till slut för trång för 
Amina och hennes fyra barn, 14, 
12, 11 och 8 år gamla. De äldsta 
barnen hade tjatat länge om 
att få egna rum, och nu var det 
tvunget att ske. 

– Vår förra lägenhet kostade 
10 000 i månaden och det är dyrt 
att flytta till något större, men 
till slut blev vi tvungna, berättar 
Amina. Hon heter egentligen nå
got annat, men vill vara anonym 
av hänsyn till sina barn. 

Hon har en fast heltidsan
ställning på hemtjänsten i Sund
byberg i nordvästra Stockholm, 
men kämpar ändå varje dag med 
att få ekonomin att gå runt. 

Den nya hyran är på 12 800 
kronor i månaden, efter en höj
ning på närmare 1 300 från i fjol. 
Totalt har Amina 14 500 kronor 
i fasta avgifter varje månad, 
exklusive mat, kläder, bilen och 
aktiviteter för barnen. 

– Jag får inte ihop det, och 
det blir bara värre. Alla barnen 

spelar basket, det kostar flera 
tusen per termin. Min äldsta var 
nyss på läger som kostade 5 000 
kronor. Vi har inte råd, men jag 
kunde bara inte säga nej. 

Lönen för heltidsjobbet på 
hemtjänsten är på 25 000 kronor, 
och hon får ut runt 19 000 efter 
skatt. 

– Ibland handlar jag mat på 
kredit på Klarna för att kunna 
överleva. Jag jobbar hundra pro
cent, men jag kan inte få ihop 
det, säger hon med både ilska 
och desperation i rösten.  

Inte ökat sen 90-talet

Bostadsbidraget som Amina fått 
ligger på 2 200 kronor i månad
en, med det 25procentiga tilläg
get för barnfamiljer inräknat. 

Tillägget som infördes under pandemin försvinner i sommar   • Fyrbarnsmamman: ”Handlar mat på kredit för att överleva”
Tillägget kom till under 

coronapandemin och förlängdes 
nyligen av regeringen till 30 juni. 

Men det är lätt att låta sig lu
ras av den relativt höga procent
siffran, menar Christina Olsson, 
generalsekreterare på organisa
tionen Makalösa föräldrar som 
stöttar ensamstående familjer. 

– Det låter ju väldigt bra när 
man säger att man ger 25 pro
cent i tillägg, men i praktiken 

handlar det bara om några 
hundralappar eftersom 

bostadsbidraget är 
så lågt i grunden. 
Den här tillfälliga 
höjningen täcker 
inte ens de ökade 

matkostnaderna, 
säger hon. 

Hyrorna står inför rekord höjningar i år – men den tillfälliga höj-
ningen av bostadsbidraget är på väg att löpa ut. Samtidigt ökar 
många andra kostnader för hushållen kraftigt. 

Ensamstående fyrabarnsmamman Amina överväger att säga 
upp sig från hemtjänsten för att få mer tid med barnen, efter-
som lönen ändå inte räcker till. 

Christina Olsson,   
Makalösa föräldrar

25 procent i tillägg 
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REKORDHGA HYROR  – D~ SNKS BIDRAGET

Hyrorna väntas stiga med omkring 
5 procent, på vissa håll ännu mer. 
För en hyra på 12 000 kronor 
innebär det att tillägget i bostads-
bidraget äts upp direkt bara av 
hyreshöjningen.
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Mexiko är ett av världens 
farligaste länder för  
journalister.  BILD AP


