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Välkomna 
åter till Veckobladet och den 
nittonde årgången. Vänstetpartiet 
är en smula i gungning just nu men 
det ska forhoppningsvis inte rubba 
VB. Ni är mycket välkomna med 
debattinlägg, som i detta läge inte 
nödvändigtvis behöver handla så 
mycketom Lund. Blir detmånga så 
ger vi ut ett dubbelnummer. 

Vi har förlorat något tiotal 
prenmneranter vid årsskiftet men 
är redan på väg att återta förlusten. 
Vi träffadef.ö. fleranöjda utsocknes 
VB-läsare uppe på partikongressen. 
De uppmanade oss att fortsätta men 
ville ha nya rapporter frän Täppan. 
Vi ska se vad vi kan göra åt saken. 

Nyårsfesten 
som RödaKapelletordnade på Lilla 
Teatemvarlyckad.Nisommissade 
den behöver dock inte gräma er för 
festen var så lyckad att det säkert 
blir en upprepning nästa år. v-har suttit inomhus alltför länge nu. 
Därför planeras en vandring till 
veckoslutet 13-14 februari ( intesom 
uppgetts veckan innan, för då har 
vänstetpartietiLundårsmöte).Mer 
upplysningarikommandenummer. 

Öresundsbron 
miljöprövas i dagarna. Journalister 
och allmänhet chockas genom 
avslöjandetav hurmänga bilar som 
ska tillåtas köra över bron. Hade 
de läst VB så hade de vetat detta i 
åratal. Liksom de hade känt till 
andra exempel på konsoritets och 
politikernas manipulationer och 
cynism. 

Veckobladets 
redaktion, andra medarbetare, vän
ner m.m. är välkomna till ett möte 
i samband med produktionen av 
nästa nummer onsdag 20.1 kl20 
på Tidskriftsverkstan. Vi bjuder 
på te och kakor. Vi välkomnar 
bidragsgivare ochideer inför våren. 
Konkret skulle det vara bra att 
dryfta VB:s politiska roll men vi 
behöver flerprenumeranter (om vi 
inte ska bli barskrapade vid årets 
slut), hjälp med att ordna v ärt bild
arkiv osv. 

Meddelas endast på detta sätt 

Lund på v-kongressen 
Lundavänstern hade en stordele
gation på Vänsterpartiets kon
gress under första veckan i 
januari. VB bar ringt runt bland 
en del av dessa och fått deras 
spontana kommentarer till akti
viteterna. 

Karin Svensson Smith 
är forst ut: 
-J ag är upprörd över att det inte 

kom in fler s.k. förnyare i parti
styrelsen och andra viktiga organ 
som programkomissionen och 
valberedningen. 

- Kongressuttalandet tycker jag 
var mycket bra. Det är viktigt att 
det slås fast att resultatpolitiken är 
överordnad. Det är i parlamentet 
som vänstetpartiet har sin huvud
sakliga funktion. Det slås fast att 
det är viktigt att påverka politiken 
ävenomdetbaraäridetaljema.Jag 
tycker också att miljöfrågorna har 
fått en hyfsad behandling, fortsätter 
Karin. Det blev ett bra uttalande. 

- Kongresser lever sitt eget 11v. 
För att lösa en komplicerad mot
sättning mellan ett antal yrkande så 
tillsattes enkommiuepåettfemton
tal personer, vilketinte gjorde saken 
lättare. Då plockade kommitte
ordföranden Johan Lönnroth ut en 
traditionalist, Lars Ohly, och en 
förnyare, jag själv, och vi tre 
stängdes in i ett rum tills vi hade 
forhandlat färdigt Så till exempel 
byttejag etthögsta takför ATPmot 
lagstadgadkönskvotering for kvin
nor till riksdagen. 

- Jag ser politiska möjligheter 
efter kongressen. Gudrun Schy
mans installationstal var bra. Jag 
tror vi har en öppen ordförande och 
vi har framtiden for oss, avslutar 
Karin. 

Gunlög Stenfelt 
-Gunlög Stenfelt, veteran i hmda
politiken ser mer dystert på kon
gressen. 

- stämningen var öppen och 
kamratligochdetfannsenambition 
att enas om en gemensam politik, 
men trots dettahade jag hoppats på 
en annan utveckling. Jag hade 
förväntatmig enmermarkantvänd
ning. Nu om någonsin behövs det 
en solidariskfördelningspolitk, och 
det är något som vi bara kan åstad
komma i samverkan med social
demokraterna. Fortfarande pratar 

partiet som sakersom liggerutanför 
verkligheten. 

Henrik Smith 
- Utvecklingen går i rätt riktning, 
men den går for sakta. Det är som 
ett tåg som kör åt rätt håll, men där 
verkligheten runt omkring håller 
en högre hastighet, säger Henrik 
Smith, en annan lundadelegat. 

- Politiskt har partiet avlägsnat 
sig frän mycket av det gamla arvet, 
men fortfrande fmns det mycket 
floskler med i principprogrammet. 
Huvuduttalandet var mycket bra. 
Man trycker på resultatpolitiken, 
men det är verkligheten som räknas. 
Principprogrammethandlarinte om 
verkligheten, tyvärr. 

- Sammantåget stå tror jag att 
det är viktigt att vi tar till vara den 
möjlighet som finns i och med det 
nya läget, avslutar Henrik, och 
åtegår till diskhon. 

Olof Norborg 
- Jag tycker att bilden är blandad 
ochsvårtolkad, sägerOlofNorborg. 
Viktigt att del slås fast att vi skall 
arbeta för resultatpolitik och att 
demokratin är en överordnad 
princip. På pluskontot sätter jag att 
både Gudrun Schyman och Johan 
Lönnroth, som kanske blir vice 
ordförande, har gjort positiva 
uttalande i samrna riktning också 
efter kongressen. Jag blev positivt 
överraskad av hennes tal .. 

forts sid 2 spalt l 

VB :s tecknare Göte Bergström bevistade kongressen som 
partidistrilaets utvalde veteran. Från sin plats pd första bänk hade 
han goda möjligheter att avnjuta aktörerna. H är den nya partiledaren 
omgiven av allegoriska figurer. Uppe till vänster Robin Hood som 
vänsterpartiet enligt hennes installationstal bör ersätta med Pippi 
Långstrump (tilll höger) som ideal. "Mössorna kommer, lwttarna gdr" 
konstaterade tillträdande vicen (?) J o han Lönnroth. 



- _På minussidan sätter jag att 
partistyrelse?!' sammansättning 
blev så dorrunerad av traditiona
li~ter. Egentlig~ vill jag inte an
": anda beteckningarna traditiona
li~ter och fornyare, men i brist på 
bättre. Man kan kanska säga att de 
medvetna tradionalisterna har er
satts av omedvetna tradionalister 
en tröghet bland medlemmarna: 
Man håller fast vid vissa symbol
begrepp, utan att kunna förklara 
vad det står för i verkligheten. 

Ann Scblyter 
Ann Schlyter, som är partisty
relseledamot, tyckte attkongressen 
präglades av motstridiga tendenser. 
Det som v ar den största besvikelsen 
var nog att lundalinjen förlorade 
valen till <;le viktiga församlingarna 
som part!Styrelsen och valbered
ningen. Detta kan naturligtvis få 
betydelse på sikt 

-Det som var mest positivt var 
nog att kongressuttalandet blev så 
~ra .. Det blev fårre kompromisser 
an Jag hade väntat mej. Bra var 
också att Gudrun Schyman höll ett 
bra ~örand~. Det fanns tydliga 
~arkenngar 1 hennes tal, marke
:mgar som låg närmre vår linje än 
Jag hade väntat mej. Om vi intar en 
positiv hållning till situationen så 
hänger det nu på oss att hålla fram 
den av kongressen fastlagda 
politiken. 

- Allmänttyckerjag attdetfanns 
en öppenhet i diskussionerna och 
en ambition att lyssna på varandra. 
Efter kon~essen talade jag med 
e~a som mte stödde lundalinjen. 

-NI måste förstå att det tar tid för 
oss. Ni har legat så långt före." 
~ik~r tar tid. Många hade också 
lastvitboken om partiets relationer 
med de realsocialistiska staterna, 
och hade tagit starkt intryck av den. 

Roland Andersson 
- Mina intryck från kongressen är 
blandade, säger Roland Andersson 
vär!Sterpartist i kommunstyrelsen: 
Det fanns tydliga markeringar mot 
beroendet av Sovjet och de andra 
öststaterna, men det är så dags. Det 
var också en tydlig kritik av den 
föregående politiken, men mycket 
av oklarheterna kvarstår. Trots ett 
bra kongressuttalande så finns det 
mycket g~al. men också ny, 
fraseologi kvar i princippro
grammet 

-Detsombehövsnuärettnätverk 
mellan de som vill diskutera 
arbetslöshetskrisen och budgetun
?erskottet. Partiledningen tror jag 
m te om att kurrna ta detta ansvar. 
T.ex. tycker jag att Gudrun Schy
man i sitt tal inte visade prov på 
detta. Hennes tal var flummigt. 

Exit Lars Werner. 
Teckning: Göte Bergström 

lbm 

Solidaritet med Ludvika? 
-!ag, och Per Kågeson, stödde 
mmsann lundalinjen i demokrati
frågan på 1982 års kongress, sa 
Hans Andersson från talarstolen. 
Han kommer från Ludvika. 

Motsatta rekord 
Lund var den svenska kommun 
som i relativa tal ökade sin folk
mängd mest under fjoråret Lud
vika var den som minskade mest, 
och i dess forort H åksberg sprängde 
manrentav storahyreshus i luften. 
~et är förstås industrinedlägg
nmgar och arbetslöshet som ligger 
bakom men det räcker knappast 
som förklaring. Jag har varit i 

uthållig tillväxt" som vill hejda 
den materiella konsumtionen och 
särskiltutpekar bilen som den stora 
miljöboven. Gudrun Schyman 
gjorde samma sak i sin inledning 
om kongressuttalandet och, åt
skilligt överraskande, även Lars 
Werner i sitt hälsningstal. 

Båda fick varma applåder. Men 
sen beslöt kongressen att partiet 
ska drivafråganom regionaltdiffe
rentierad bensinskatt "av hänsyn 
till glesbygden". Och glesbygd, det 
var enligt talarna inte bara Norr
bottens inland utan också Arvika 
och Degerfors och Blekinge. Dele
gaten från Gotland som sa att 

jag också hälsa på, Lex. Bengt 
Nordstrand, Lars-Ake Mikaelsson 
Lotti Ryberg, Jonas Persson, Her~ 
man Schmid, Dick Urban Vestbro. 
Den senare var rejält på kant med 
~undad~legaterna i frågan om 
mtemationelltuttalande. De senare 
vann. 

Kulturvänster 
Stina Johannesson var också ett 
kärt återseende. Hon värvades över 
till Stockholrr!Sorkestem 1986. Nu 
var hon med och framförde ett 
~äckt arrangemang på ''Nkosi 
sikel el i' Afrika" och ett dito på 
"Solidaritätslied". Arrangör och 
dirigent var Jonas Forssell (som 
v~ med oss på Mårtenstorget i 
hostas) vars berömmelse som ton
sättare harvuxit betydligt sen förra 
kongressen. I flöjtstämman märk
tes Cecilia Torudd (också f.d lun
dabo) som inte längre smyger med 
sitt politiska engagemang. Andra 
partier har få såna exempel som 
hon och Jonas på renommerade 
kulturpersonligheter bland sina 
aktivister. Vi i vänsterpartiet kan 
vara stolta 

t Värmby från Växjö bad Lund om ursäkt på egruz och tidig ar 
kongressers vägruzr. Fota Ola Stenfelt. 

. Fast ett ännu större uppbådhade 
VI 1948, att döma av den valfilm 
som videovisades ute i foajen. Och 
vi vet hur valet gick den gången. 
. Kongressen gav mej personligen 
mgen vägledning om hur det går i 
n~ta val. Det kan gå illa. Det var 
lriStattkongressenvarsåkallsinnig 
till förslagetom valsamverkan med 
miljöpartiet I den frågan har den 
nya. p~ledaren verkligen inte 
partiOpinionen med sej. 

Ludvika ochjag förstårvarför den 
moderna ungdomen inte tycker att 
bruksorter av det slaget inte er
bjuder tillräcklig livskvalitet utan 
flyttar bort. 

Lund och Ludvika är alltså de
mografiska motpoler. Och (vän
ster)politiska? 

I 1979 års kommunalval var 
Lund vpks starkastekommun söder 
om Arvidsjaur. Sen har det gått 
utför häri stan, santidigtsom partiet 
har haft anmärkningsvärda fram
gångar i traditionella tungindustri
kommuner som Ludvika, Deger
fors och~ällefors . En förs'Yagning 
1 expansiva trakter och soCialgrup
per, en förstärkning i tillbaka
gående motsvarigheter, alltså. 

Visst steg det upp delegater från 
sådana orter och sa med dundrande 
röst att partietmåste vara stolt över 
sin historia. Ändå tycker jag att 
kongressen visar attden långvariga 
motsättningen ifråga och synen på 
sådant som demokrati och real
socialism håller på att ebba ut. 
Men jag tror att det finns andra och 
delvis nya motsättningar. solida
riteten mellan Lund och Ludvika 
är inte självklar. 

Bensinskatten 
En gäller miljön. Ludvikafickhär
omåret en ny och snabb tågförbin
delse till Västerås men beläggning
enärdålig.ILudvikaärdetbilsom 
gäller. 

KarinSvenssonSmith frånLund 
fick med först sitt utskott och sen 
kongressen på ett "Program för 

glesbygdens bilar faktiskt smut
sade ner lika mycket som stor
stadens och borde köras mindre · 
var en ropandes röst i öknen. 

De stora kanonerna 
Jag har varit med i vänsterpartiet 
sen 1970 och tämligen aktiv men 
detta var min första kongress. Jag 
var åhörare och i någon mån VB
referent. Jag har sett de stora ka
nonerna (Hermansson, Werner, 
Schyman osv.) förr men bara en
skilt. Nu fanns de alla i samma 
kongressa!, fast sällan samtidigt. 
Werner deltog minst. Han valde 
att fira sin avgåtlg och firandet 
märktes någon gång när han 
uppträdde men han hade som 
vanligt också en beundransvärd 
förmåga att samla sej. Gudrun 
kallades ofta bort på överlägg
ningar och intervjuer. CH satt tyst 
och troget i sin bänk och lyssnade. 

Några utflyttade lundabor kunde 

Rationalisering 
Fyra och en halv långa dagar höll 
kongressen på och blev ändå inte 
färdig . Längre kan det inte hålla 
på. Aterstår då att rationalisera 
förhandlingarna. 

Något skulle det ge att korta 
applåderna. De som gavs åt avgå
ende och tillträdande partiledaren 
påtninde om en SUKP-kongress 
(eller en normal svensk opera
publik). Men framför allt kan man 
inte hålla på ochnagelfara enskilda 
ord och meningar i program
texterna. Det är inte bara tiden som 
är ett hinder utan också texternas 
sammanhang. Kollektivt författeri 
är svårt, vilket gäller för både kåse
rier och partiprogram. 

Gr 

Lars Werner fickf?jrstås en massa avskedgåvor. Från 
skånedelegatiofU!T! en spettkaka som överlämnades av dess ledare 
Gunlög Stenfelt. Maken Ola tog bilden. 



Vänstern i Malmö med omnejd 
En bister Karl Marx infålld 

i en skånekarta pryder om
slaget till Kurt Sjöström s bok 
Vänstern i Sk4ne, en titel där 
båda substantiven väcker 
problem. 

Vem är vänster? 
"Vänster" är förstås ett notoriskt 
svårt begrepp som har haft olika 
betydelser och omfång under olika 
epoker, alltsedan dess politiska 
innebörd tillkom under franska 
revolutionen. I de svenskarösträtts
striderna kring förra sekelskiftet 
innefattade den förutom arbetar
rörelsen en betydande del av den 
organiserade och artikulerade 
borgerligheten, i kontrast till 
högern. Tiderna förändras vilket 
belyses av Danmark där "V ens tre" 
till allt utom namnet nu är ett 
pålitligt högerparti. Själv har jag 
alltid, liksom mina parti- och 
generationskamrater, dragit väns
terns gräns högerot blott ett litet 
stycke in i socialdemokratin. 

Det tillhör förtjänsternahos 
den anmälda boken att författaren, 
trots att han själv är vänsterpartist, 
har ambitionen att täcka ett bredare 
spektrum, atthan vad gällermodem 
tid får med grupperingar som 
Offensiv och frän seklets början 
nämner anarkosyndikalistema. 
Men även om han för vänsterns 
räkning exproprierar en stor del av 
den äldre skånska socialdemo
kratin, gör han halt inför vänsterli
beraler och vänsteragrarer. Av
gränsningen är legitim men den 
kunde ha motiverats. 

"Skäne" är ett precisare begrepp. 
Här är dock Kurt Sjöström mer 
självsvåldig, som vi ska se nedan. 

~kånes politiska särart 
Ar dä Skäne en politisk provins 
med egen identitet och specifika 
drag? Ja, det visste man förut men 
det bestyrks under läsningen. Att 
som Kurt Sjönström gä tillbaka till 
snapphanarna förefaller mej emel
lertid irrelevant och som en 
idealistisk avvikelse frän den 
historiska materialism som han 
annars är sä noga med att försöka 
tillämpa. (Ett annat avsteg är när 
han utpekar bönderna i Färs, dvs. 
Sjöbo, som "särskiltsnäla"baraför 
att de av lönade tjänstefolket enligt 
principen om tillgäng och efter
frågan.) Hans viktigaste förklaring 
till att den tidiga skånska vänstern 
var sä radikal och nationellt 
inflytelserik, vilket senare har 
förbytts i sin motsats, är den tidiga 
industrialiseringen (och kontak
tema med det ännu tidigare 
utvecklade Danmark) resp. avindu
strialiseringen och det nuvarande 
skånska näringslivets relativt 
efterblivna struktur. 

Andra faktorer som kunde ha 
närnntsärdetiSkäneovanligtstarka 
feodala förtrycket som försvagade 
allmogens och småfolkets egna 
kulturochsiälvkänsla(iämförtmed 

tex. Bergslagen), bristen pä "äldre" 
brukstradition, de ideella folkrö
relsemas (frikyrkor, nykterhet) 
markanta kraftlöshet (som i sin tur 
kan förklara varför den "borgerliga 
vänstem"harvaritsä svaghos oss) 
och den brådmogna radikalise
ringens blockering av en "mognare" 
radikalism, en gramsciansk för
klaringsmodell som Tarcisio 
Bommarco har överfört frän 
Mezzogiomo till Sveriges sydli
gaste landskap. 

Till Stockholm 
Framställningen inleds med skåns
ka utopister och ideologer som Nils 
Herman Quiding och Axel Daniels
son, följda av de tunga socialde
mokrater som drog till Stockholm 
och formade rikspolitiken - Per 
Albin Hansson, Gustav Möller, 
Vämer Ryden, Ernst Wigforss. 
"Vänstern flyttar norrut" lyder en 
kapitelrubrik. Det är världskrig och 
en nästintill revolutionär situation 
som framtvingar 1918 ärs "demo
kratireform". KurtSjöström använ
der den termen medan t.ex. Göran 
Therbom menar att demokratin 
uppnåddes först 1921 när den 
äterstående hälften av den vuxna 
befolkningen, dvs. kvinnorna, hade 
fätt rösträtt, vilket s.a.s. är ett 
modemare synsätt. 

Sen den tiden har Skäne aldrig 
äterfått sin ställning inom den 
svenska vänstern och arbetar
rörelsen. Partisprängningen 1917 
initieras pä annat häll och får i 
förstone svaga effekter. I 1921 ärs 
val fick vänsterpartiet bara tre röster 
i Lund! Några skånska kom
munister skaffade sej dock be-

märkthet, mest Torsten Nilsson -
fastsedanhan blivit socialdemokrat 
och stockholmare. Partiet och 
landskapet trogen blev bagaren 
Henry Lindberg (sä småningom 
välbeställd småföretagare och 
testamentator, vars fond f.ö. har 
bidragit till finansieringen av 
Sjöströms bok). 

Ett svagt parti 
Allmänt förblev partiet svagt i 
Skäne under mellankrigstiden och 
drabbades bl.a. av de tre parti
sprängningarna. Organisationsnätet 
var glest och ojämnt, vilket har 
hållit i sej in i modem tid. De mest 
notabla fästena utanför de större 
städerna var kolgruvedistriktet i 
nordvästochstendistriktetinordöst 
Partiets relativt starkaste skånska 
organisationblev sä småningom 
Bromölla, och det är en av bokens 
brister att detta inte rapporteras. 
Med ständiga uppoffringar av 
medlemmar och anställda lyckades 
man dock hälla en dagstidning i 
gäng. Till de ekonomiska bekymren 
kom under andra världskrigets 
början de politiska trakasserierna, 
och vi får läsa de frän andra häll 
välkända berättelserna om heroisk 
tidningssmuggling under trans
portförbudets år. Nu är vi nämligen 
framme vid en tid frän vilken en del 
aktivister ännu är i livet, personer 
som Kurt Sjöström har intervjuat. 

ISkänesompäandrahållvänder 
det i ochmed Stalingrad, för att äter 
vända neråt i och med Pragkuppen 
och det kalla kriget Partiet får för 
första gängen representationrepre
sentation i Lunds och Malmö 
stadsful.rp.äk!ige_lilen lyckan blir 

kort och det "normåla" svag
hetstillståndet inträder. 

Deltagarperspektiv 
Dennya vändpunktenkommersom 
bekant pä 1960-talet genom stu
~entrö~elsen. Kurt Sjöström ger 
overdrivet utrymme ät kortlivade 
företeelser som Socialistiska 
förbundet och Revolutionära 
arbetsgruppen, vilket får förklaras 
med att han övergår till ett delta
garperspektiv. Detta innebär att 
framställningen fär en ännu mer 
utpräglad slagsida ät Malmö, sä 
utpräglad att bokens titel blir 
missvisande. 1970-talet innebär att 
en rad nya skånska lokalor
ganisati'?ller byggs upp i vpk och 
att partiet för första gängen i 
historien får kommunal repre
~~tation pä orter som Y stad och 
Angelholm. Om detta får vi inget 
veta. 

Och Lund? Med tanke pä att 
lundavänstem i tvä årtionden har 
varitstarkare änmalmöv änstem vad 
gäller sådant som medlemstal, 
kommunalpolitisk styrka och 
förstamajdemonstrationernas stor
lek är utrymmet i boken knappt 
tilltaget men den historiska fram
ställningenkorrekt Däremotundrar 
man vad Kurt Sjöström egentligen 
vill komma med den "klassanalys" 
där han konstaterar att 45 % av v
medlemmarna i Lund tillhör 
mellanskikten och 22% de speciella 
kategorier "som stär borgarklassen 
nära", kopplat till påståendet att 
skillnader i medlemskaderns 
sociala sammansättning kan ge 
olika inriktning av politiken. Jo, 
det stämmer, men vad vill Kurt ha 
sagt? 

Kvarnby 
Framställningen förs fram till 
senaste tid och fär med det mest 
glädjande ochkonstruktivasom den 
skånska vänstern har åstadkommit 
i våra dagar, nämligen Kvarnby 
folkhögskola för vilken just Kurt 
Sjöström har gjort mycket stora 
insatser. En bra intervjumed Miakel 
Wiehe fär vi också. Bokens 

· huvudtext avslutas med en bild pä 
Anton Flink. 

Sä följer en litteraturförteckning 
som visar författarens breda 
beläsenhet och källor, även om jag 
saknar skönlitteräradokument som 
Gunnar Adolfssons, Christer 
Perssons, Mäns Perssons och Olle 
Svennings texter. 

GunnarSandin 

PS. Det är en av mina käpphästar 
attfolkskafäsinanamnrättstavade. 
KurtSjöström syndarmotdetta vad 
gäller bl.a. Ferdinand Lassalle, 
Bengt Lidforss, Artur Lundkvist, 
Moa Martinson, Vilhelm Moberg, 
Hans Rode och Rosie Rothstein. 

Kurt Sjöström, Vänstern i Skäne, 
Föreningen för samhällsinfor
mation, 1992, 204 s., ca 50 kr. 
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224 7·1 Lund 

Senaste nytt från LOSK 
Knappt har det nya äret blivit torrt 
bakom öronen förrän man tror de 
skaramla av. Borgarnas skötebarn 
Fömyelsedelegationen, som likt 
viktigaFöretag ochmindre viktiga 
Myndigheternumeraenligtsamma 
borgares skrivregler ska skrivas 
med stor begynnelsebokstav, den 
delegationen har alltså haft sam
manträden före och efter jul. I 
veckan lät man undslippa sig vad 
konsultföretaget Sensia och herr 
H e Imfri d kokat ihop, nämligen en 
ny skiss till organisation för Lunds 
kommun. Det blir inte många 
nämnder kvar om man fär tro den 
skissen. Kommunstyrelsensom fär 
ökad makt plus en Mjuk Nämnd 
plus en Härd Nämnd kan bli allt 
vad som blir kvar av den vitt
förgrenade politiska beslutsapparat 
vi vant oss vid under Kommun
fullmäktiges beskydd. 

Syftet är tydligt, eller "Man 
merkt die Absicht", som tysken 
sig er. Nämligen att skära ner på 
demokratin och bara inrätta de 
nödvändigaste organ för att beslut 
ska kunna fattas enligt de lagar 
som så kräver. Naturligtvis erkän
ner inte förnyelsedelegationen 
detta, utanhänvisartill rationalitet, 
effektivitetoch besparingar. Annat 
var det på sjuttitalet, när borgarna, 
med centern i spetsen, slogs om att 
försöka inrätta så många politiska 
uppdrag som möjligt för att bereda 
taburetter åt alla överblivna från 
de inkorporerade kommunerna i 
öster. Då talades det varmt om 
demokratin, och att det var viktigt 
med många små nämnder ... 

För Lunds del vet vi inte v ar det 
ska sluta, eftersom detprecis börjat. 
Men i många andra kommuner i 
landet har omorganisationen gått 
härt fram över traditionella kom
munala strukturer. VB har tidigare 
berättat (i nr 30/92) om hur 
stadsbyggnadsorganisationen i 
Norrköping och Linköping stuvats 
om, samtidigt som byggandet 
minskar, och om hur man i Lund 
gjort en organisationsöversyn vid 
stadsarkitektkontoret av liknande 
skäl. Men tro inte att det räcker. 
Den oro som personalen där känt 
tycks bara vara en andeviskning 
jämfört med den som kan bli 
följden av förnyelsedelegationens 
förslag för 1995. 

Nu är detnaturligtvis inte så, att 
vänsterpartiet är emot alla orga
nisationsförändringar. Det kan 
finnas skäl att modernisera den 
kommunala förvaltningsorga
nisationen och kanske också 
beslutsfunktionerna. Men det fär 
aldrig gå ut över en långtgående 

demokrati. Beslut ska inte behöva 
fattas på en högre och centralare 
nivå än nödvändigt. En slags 
kommunal "subsidiaritet", som 
man talar om inom EG. Kanske är 
det vad vänsterpartiet i sitt nya 
partiprogram kallar "självför
valting"? Jag vet inte riktigt. 

Men för att återgå till den 
synnerligen avskalade modell som 
nu dykt upp även i Lund, så fär 
man ju hoppas att namnen på de 
här nämnderna inte nödvändigtvis 
måste bli summan av alla därunder 
sorterande verksamheters namn. 
Det harman också insett, ochkallar 
denHärdaNämndeninteförGatu
• Fastighets-, Park- och Bygg
nadsnämnd utan kommer med den 
intelligenta benämningen "Lands
bygds- och Stadsutvecklings
närnnd"! Utveckling låter ju så 
positivt, och Landet är det idag fler 
som gillar än Staden, så det fär det 
bli. stadsingenjörskontoret bytte 
ju härförleden namn till Lunds 
Lantmäteri, se där! Eftersom Stad 
+Land = Kommun, kunde det ju 
hetaKommunens Väl alltihop, fast 
det är kanske namnet på ett 
opolitiskt parti som lurar i vassen 
till nästa val. 

Nå men förvaltningarna då? Ja, 
den Hårda Förvaltningen, som 
innefattar gatukontor, teknisk 
serviceoch stadsarkitektkontor blir 
förstås Landsbygds- Och Stadsut
vecklingsKontoret, LOSK. I 

Norrköping finns redan MOs
nämnden. Denkramar inte snömos, 
utan ska uttydas Miljö- Och 
Stadsplaneringsnärnnd. Sant! Nej, 
jag ger inte en loska för det här ... 

Efter en lång inledning är det nu 
dags att återknyta till rubriken. Vid 
veckans besök på LOSK, dvs 
stadsarkitektkontoret, bereddes 
vad som fortfarande kallas bygg
nadsnämnden och dess nästa möte 
påonsdag.Ledamöternafårdåveta 
vad som sker med rörverkligandet 
av Centrumutredningens förslag 
och med stationsområdet, där det 
redannästaärkanblienny gångbro 
över spåren och en uppfräschning 
av tunneln med hissar. Statliga 
bidrag tilllänstrafiken kan komma 
att förverkliga detta. 

Annars är det ett par planer på 
gång för Dalby Centrum, en JO
anmälan som LOSK, förlåtstadsar
kitektkontoret fått på halsen och 
några överklaganden som nämn
den ska svara på Det viktigaste 
gäller Galten, där personalen på 
Vårfruskolan besvärat sig tillläns
styrelsen angående den parkering 
som bl a Larry Andow blev ökänd 
för att ha gått med på Det ska bli 
intressant att se om sossarna har en 
likamiljöfientlig majoritetdenhär 
gången. Därom återkommer VB i 
nästa nummer med initierade 
skildringar. 

T ho 

POSTTIDNING 

o 
Arets första 
författarafton 
på Boklådan ägerrum ikväll fredag 
15/1 kl 19.00. Då kommer Peter 
Kihlgård och presenterar sin 
senaste bok "Strandmannen". 

Peter Kihlgård har fått genom
gående fin kritik för sina böcker, 
senast i och med nornineringen till 
det litterära Augustpriset för den 
aktuella boken. 

Välkommenikväll tillBoklådan 
på Botulfsplatsen 

Jag behöver 
pga överkänslighet byta bostad. 
Jag söker en friliggande stuga/hus 
i Lund med omnejd. Atthyra,köpa 
eller byta till. Fin 2:a i hyresradhus 
kan erbjudas vid byte. Om du har 
något tips ber jag dig kontaktamej. 

Ingrid, te!. 046-12 55 78. 

KOMPOL möte Må 18.1 kl 19.15 på 
partilokalen.Tema: Förändrad nämnd· 
organisation. Ekonomiska ramar 1994. 

RÖDAKAPELLET 5617.1 kl18.45rep 
på Kapellsalen, Odeum.Rep. inför kom
mande spelningar 6.2 på Star Hotel och 
12.2 på Fäladsgården. Repertoar ännu 
ej fastlagd. Ta med alla noter. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström och Gunnar Sandin. 

Tel. red.onsd e 18: 
046/11 51 59 
Fax: 046/14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sandin, tel13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Liljakvist 13 82 13 el. 11 50 69 
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