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Det finns en krog på vägen till varje revolution 
I förra veckan kom åter det gamla 
vänsterkravet, att sälja Grand, upp 
på den kommunalpolitiska agen
dan. Lundafastigheter försöker 
ännu en gång att utföra Kommun
fullmäktiges gamla beslut och få 
det anrika hotellet sålt. Men ett till 
synes rutinmässigt försäljnings
ärende fastnade i Kommun
styrelsen. Krogar är en känslosam 
sak i Lund och inom flera partier 
var oenigheten stor. Tanken går 
utsökt till .. stängningen av stor
källaren. A ven då krävdes kom
munala insatser för att rädda 
ölpumpama. Fast i Grands fall 
berörs inte verksamheten. Det 
arrendet löper i nära tio år. 

En värdig köpare ... 
Grand är en gammal institution i 
Lund men det är en relativt kort tid 
som hotellet varit i kommunens 
ägo, bara sedan 70-talet. Det var i 
samband med att SARA-bolagen 
ville sälja Grand som kommunen 
gick in och köpte "för att förhindra 
att det blev meditationscentrum". 
Sedan dess har hotellet drivits av 
samma arrendator, fram till i år 
med ständigt underskott för 
kommunen. I slutet av 80-talet 
gjordes ett försök till försäljning 
men efter diverse turer var bara 
arrendatom kvar som budgivare 
och då drog sig även han ur. 

Denna gången verkar det gå 
likadant. Efter Lundafastigheter 
lämnat ut fastigheten till för
säljning genom anbud tycktes 
huset gå till "fel" köpare och det 
blev en affekterad diskussion i 
Kommunstyrelsen när försälj
ningen skulle beslutas. Den av 
köparna som lagt högsta budet till 
Lundafastigheter, anses inte helt 
"värdig" att få köpa Grand medan 
den nuvarande arrendatorn, som 
kom som god tvåa, anses mer 
rumsren. Flera kommunstyrelse
ledamöter står därför och tvekar 
mellan att låta andremannen få gå 
före, pga meriter och ett för sent 
inkommet extrabud. Man över
väger även att behålla huset, vilket 
också anses gynna arrendatorn. 

- Partier som i andra samman
hang är beredda att sälja ut vilka 
verksamheter som helst från 
Kommunen tycks nu fått kalla 
fötter, säger Roland Andersson, 
vänsterrepresentant i Kommun
styrelsen. 

För att ta sig ur dilemmat 
återsände Kommunstyrelsen ären
det till Lundafastigheter för att ge 

de tre högsta anbudsgivarna en ny 
möjlighet att lägga bud. 

- Vi lyder Kommunstyrelsens 
uppmaning men givetvis skapar 
det problem för oss, säger Lunda
fastigheters ordförande, vänster
partisten Mårten Duner. Vi har ju 
många ärenden med anbuds
givning, både vidförsäljningaroch 
upphandlingar och är måna om att 
bli betraktade seriöst av våra 
motparter. Att på detta sätt ta 
hänsyn till sent inkomna bud eller 
att under resans gång ta in nya 
bud, underbygger verkligen inte 
vår trovärdighet. 

Men hur ser då Lundafastigheter 
på köpamas moral? Är man beredd 
att sälja till vem som helst? 

- Vi brukar ha fri prövningsrätt 
vid försäljningar, vilket ger oss 
möjlighet att gallra i anbuden, 
säger Mårten, därför bedömde vi 
anbudsgivarna även i detta fallet. 
Däremot gör vi inte rankningslistor 
över fastighetsägarna i stan utan 
bedömmer dem från fall till fall. I 
detta fallethar ju Kommunen redan 
gjort afnirer med båda de högst 
komrona anbudsgivarna under 
året. Den ene har vi som bekant 
som arrendator för Grand. Den 
andre har vi redan sålt ett hus till 
tidigare i år. Av både vad vi själva 
erfarit och hörtfrån andra så sköter 
han både det huset och sitt övriga 
bestånd helt oklanderligt. 

Politisk komik 
Nämnden för Lundafastigheter har 
varit helt enig i Grandfrågan. Det 
verkar därför inte som om diskus
sionen är partiskiljande utan den 
har mer kommit att stå mellan 
Lundafastigheter och Kommun-

styrelsen. Vänsterpartiet är dock 
enigt. Både Roland Andersson och 
Mårten Duneranser att Grand skall 
säljas och att det skall säljas till den 
köpare som gett det högsta budet. 

Politiskt sett blir frågan lite 
komisk. På ena sidan står vänster
partisten Mårten Duner och före
språkar försäljning och "korrekt 
affärsmässighet" . På den andra 
sidan har Folkpartiet yrkat på 
försäljning till den som lagtett lägre 
bud och ledande moderater uttalar 
sig mot en försäljning överhuvud 
taget. 

- Det stärker mig bara i över
tygelsen om att ny liberaler har lika 
dimmiga föreställningar om före
tagare som vi hade om arbetare på 
70-talet, säger Mårten medett skratt. 
Det är inte bara vänsterpartiet som 
har problem med ideologier. Men 
en försäljning är viktig, fortsätter 
han, vi säljer inte Grand för att 
legitimera ett tjugo år gammalt 
budgetförslag utan för att Kom
munen måste prioritera i sitt 
fastighetsinnehav . Det är mycket 
skola som kan renoveras för de 
pengarna. 

Sista rundan 
Vem som slutligen blir ägare till 
Grand är inte klart när detta skrivs . 
På onsdag skall de slutliga buden 
vara inne och samma dag samman
träder Lundafastigheter. På tors
dagen skall sedan Kommun
styrelsen se om om man är mogna 
för attfatta beslut. Kommer Lennart 
Prytz att kunna driva igenom en 
försäljning eller kommer social
demokratemaattföljasinrikspolitik 
-att backa även i denna fråga? 

36 
Sista dagen 
med gänget 

Så har det gått åtta år sen jag 
blev invald i partistyrelsen. Nu 
känns det som om det är lagom. 
Det har tidvis varit jobbigt, men 
oftast intressant och roligt. Det 
finns inte mycket som är mer 
stimulerande än att sitta diskutera 
politiska frågor med väl förbe
reddaochkloka personer. Attman 
sedan haft chansen att genom 
besluten vara med och påverka 
partiets utveckling under denna 
period har ju inte gjort det mindre 
roligt. Det jobbiga är när jag 
tycker att partiet inte utvecklas i 
rätt riktning i den takt jag vill. 

Ibland undrar jag vilken rikt
ning det går egentligen. Så till 
exempel när jag hörde rapportema 
från stockholmsdistriktets val
konferens, som pågick samtidigt 
med detta partistyrelsemöte. Eva 
Zetterberg som gjortettfantastiskt 
arbete i utrikesutskottet petades 
från sin Riksdagsplats , medan 
Kommunister med stort K bered
des plats på listorna. Och sam
tidigt som vi antog ett feministiskt 
principprogram i partistyrelsen 
röstades en lista igenom på vilken 
Ulla Hoffman på första plats 
följdes av tre män, uppenbarligen 
ett resultat av en räddningsaktion 
för att behålla Kenneth Kvist i 
Riksdagen. 

Feminismen i program 
Så antog vi det feminisiska 
principprogrammet. Detta prese
nterar två teorier om kön och 
makt, dels patriarkats teorin, dels 
teorin om genussystemet Det är 
inte helt omöjligt att kombinera 
dem. Mest diskussion på mötet 
blev det om avsnittet kvinnors 
rätt till som kropp som egentligen 
enbart handlade om pornografi 
och våld mot kvinnor. Det kunde 
ge ett allmänt sexualfientligt 
intryck. Därför lade vi till en 
mening om sexualiteten som 
livsgrädje och lust. Borde kravet 
på förbud mot våldspornografi 
följas av något uppskattande om 
positiva erotiska bilder? Så blev 
det nu inte. 

Programmet visar hur långt vi 
har kommit i att diskutera dessa 
frågor i partiet. För det har 
verkligen diskuterats ute i organi
sationerna och på en konferens. 
Och som en kollektivt omfattad 
ståndpunkt är det verkligen inte 
illa. Själv är jag ändå lite besviken 
att programmet avslutas med att 
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Sista dagen med gänget 
argument för en särskild kvin
nokamp. Implicit argumenteras 
mot dem som menar att klass
kampenräcker. Den argumentering 
tycker jag att vi borde ha klarat av 
och tagit ett steg till, mot handling . 
J ag får väl trösta mig med att det är 
ett princip-program och inte ett 
handlingsprogram. 

N u innehåller programmet en hel 
del kritik mot jämställdhets
politiken som bara räknar antal 
personer av vart kön och inte ser 
maktrelationerna. Men den ger inga 
handlings vägar för hur vi ska agera 
och förbättra jämställdhetspoli
tiken. På sättoch vis hade vi kommit 
längre redan i en motion från Lund 
till kongressen 1983, tror jag det 
var. I den krävde vi att alla politiska 
frågor skulle analyseras med 
avseende på hur besluten skulle 
påverka kvinnor respektive män 
och maktrelationerna dem emellan. 

Brottsregister, miljö balk, 
mm 
Det var många rapporter från 
Riksdagsgruppen på detta möte. 
Dethade varit oenighet i Riksdags
gruppen om tullens nya inter
nationella brottsregister. 

Per Rosengren had i sitt utskott 
stötten anslutning till det s åkallade 
CIS-systemet. Han ansåg att 
eftersom annat tullskydd var 
avskaffat var det nödvändigt med 
ett spaningsregister för att bekämpa 
den organiserade internationella 
brottsligheten. Han menade också 
att det fanns tillräckligt med 

organisationen är en förutsättning . 
Arbetetinriktas på samförstånd och 
kompromisser. I Kalmar län har 
man redan kommit en god bit på 
vägen och vänsterpartiets repre
sentant därifrån hade bara gott att 
säga om försöket. Man lyssnar för 
första gången också seriöst på de 
små partierna. Det är klart att många 
ställde frågor om partiernas och 
partipolitikens roll i de nya sarn
manhangen och om möjligheten 
att utkräva ansvar i val för den 
politik som kommer att föras . 

Kretsloppslänet 
Som alltid på konferenser får man 
med sig en massa papper, som kan 
vara bra att ha. T .ex. läsa när man 
får tid över. De går som regel i 
papperskorgen ganska snart. Det 
regionala utvecklingsprogrammet 
för Kalmar län är värt en kort mässa 
innan det går till återvinning. Det 
är positivt och optimistiskt utan att 
förfalla till flåshurtiga floskler. Det 
är föredömligt konkretiserat med 
talande exempel på vad men vill 
åstadkornrna och inom vilken tids
ram. Jag skall ge några exempel: 

Kalmar län skall varaettiT-län. 
- Under 1998 prövar regionför
bundetarbetsgruppssamrnanträden 
på distans med hjälp av modern 
teknik. Ä ven ett styrelsemöte på 
motsvarande sätt bör ske på prov; 

integretetskydd inbyggt i systemet. 
Kritikerna, bland annat Eu-parla
mentarikerna, ansåg att vi som en 
konsekvens av vår Eu-politik skulle 
motsätta oss ett samarbete där 
frågor om rättsskydd avgörs 
överstatligt. 

Så var det miljöbalken, där 
partistyrelsens samlade bedömning 
inte sammanföll med den Karin 
Svensson-Smith gjort. Maggie 
menade att Karin inte på ett 
övertygande sätt påvisat att det 
sammantagna reslutalet var sämre 
än om miljöbalken inte antogs. PS 
ansåg att den var ett steg i rätt 
riktning. Det var lång diskussion 
om förlusten av den kommunala 
vetorätten. Det är inte bara en 
försvagning av möjligheterna att 
driva vissa miljökrav eller stoppa 
vissa exploateringar, det är också 
en principfråga om yttterligare 

urholkning av den kommunala 
demokratin. Staffan Norberg drev 
hårtattdetta krav inteskullesläppas 
i förhandlingarna. Förhandlarna var 
övertygade om att det skulle i så 
fall skälpahelaöverenskommelsen, 
och det var in partistyrelsen beredd 
att göra. 

Budget och projekt 
Så var hela budgeten. Den är 
underbalanserad med en halv 
million, och det får man kanske 
acceptera ett valår. Längsta dis
kussionen under budgetpunkten 
var faktiskt om ett projekt som 
lades på bordet under sittande möte. 
PS ombads att garantera 50.000 i 
lönernedel till ett projekt som 
innebar att Lillemor Larsson , 

alla invånare i Kalmar län börunder 
1998 få en egen e-postadress. 

Under rubriken, Kretslopps
länet: - Stödja projekt som leder 
till att minst l 00 företag och minst 
en förvaltning (motsvarande) i vaije 
kommun år 2000 uppfyller kraven 
för att bli miljöcertifierade. 

Insatser för lokal distribution, 
produktutveckling och marknads
föring av kött och köttprodukter 
från naturbetesmarker i länet, är ett 
av de områden som prioriteras inom 
den regionala stödverksarnheten. 

Jonny Pettersson som represen
terar vänsterpartiet i Kalmar kom
mun och i landstinget och som ar
betar entusiastiskt med länets för
söksverksamhet kommenterade ut
vecklingsprogrammets krets
loppsavsnitt med attdet var mycket 
bättre än något som vänsterpartiet 
åstadkommitsjälv på området. Kal
mariterna har också lagt ner en hel 
deljobb på att engagera länets ung
dornar i processen. Man har med 
framgång prövat ungdornsparla
ment för att få fram synpunkter och 
de försöken är så lyckade att man 
fortsätter på den vägen. Iden har 
för övrigt anammats i hela Småland 
och fått faste här och där också i 
Skåne. 

Rolf N 

ordförande i valberedningen, skulle 
få arbete. Projektet skulle sam
finansieras med arbetsmarknads
medel och bidrag från partidistrikt. 
Syftet med projektet var att förändra 
attityder och arbetssätt så att 
kvinnor skulle stanna i politiken. 
Det är vällovligt, men projekt
beskrivningen var långt ifrån 
övertygande. 

Lillemor skulle undersöka varför 
kvinnor slutade och om kvinnor 
ville ha studier eller något annat 
för att få bättre självförtroende. 

J ag tror inte situationen för 
kvinnorna i kommunerna blir bättre 
för att de avstår medel till en central 
tjänst. Vi var flera som motsatte 
oss att bugeten skulle under
balanseras med ytterligare 50.000. 
Då framkastades ett förslag om att 
ta pengar från distriktsutjärn
ningsfonden. Det är som namnet 
anger en fond som stödjer svaga 
distrikt så att de i alla fall ska kunna 
ha en deltidsornbudsman. Dess
utom har man lagt resurser på så 
kallade vita fläckar, det vill säga 
kommuner där det inte funnits 
någon lokalorgansiation, och 
slutligen har den används till att 
betala viss del av den service som 
det centrala Kommunal- och 
Landstingspolitiska utskottet står 
för. Vi var flera som protesterade 
även mot detta. Pengar får inte tas 
från distrikten utan att det är väl 
förankrat vad de ska gå till. 

Det blev inte något projekt, och 
det är ju tråkigt att avstyra ett 
kvinnoprojekt, men projektbe
skrivningen var som sagt mycket 
svag. Dessutom var det mycket 
obehagligt att de PS-ledamöter som 
gärna skulle vilja bli omvalda till 

styrelse, nu inför kongressen skulle 
besluta om pengar till valbered
ningens ordförande. 

Användning av kommun
och landstingsstöd 
Diskussionen gav mig anledning 
att lägga ett yrkande att VU skulle 
låta utreda lagligheten i uttaxe
ringen av de pengar som partiet 
lokalt får i kommun och lands
tingsstöd . Roland Andersson 
brukar på våra distriktsmöten ta 
upp denna fråga. Dessa pengar 
kornmer av kommuninnevånarnas 
skatter och är tänkta att användas i 
kommunen. Jag yrkade vidare att 
man skulle bedöma de eventuella 
politiska riskerna med nuvarande 
hantering, samt vid behov föreslå 
förändrade rutiner, så att pengar 
som går till partiets distrikt och 
riksorganisation ska tydligare bli 
kopplade till de tjänster lokal
organsationerna utnyttjar. Parti
sekreteraren yrkade avslag efter
som han menade att även om vi 
talade om uttaxering i procent av 
bidrag, så var det helt frivilliga 
utbetalningar, som lokalorgani
sationerna gjorde för att de fick 
service tillbaka eller för att de av 
solidaritet vills stödja svagare 
föreningar. Mitt yrkande avslogs 
med en rösts övervikt 8-9 . 

Och så har jag gjort mitt i PS. 
Från skånedistriktet har norninerats 
Viimer Andersen från Malmö. Vi 
får hoppas han blir vald så vi får 
någon här söderifrån. Som det är 
nu är jag den enda söder om Värö 
- Jönköping. Viimer kanske inte 
kornmer att rapportera i Vecko
bladet, med säkert på andra sätt. 

Ann 

200 p-platser till? 
Vi har nyss fått veta att Sverige 
kommer att misslyckas med sitt 
Agenda 21-åtagande från Rio om 
minskade koldioxidutsläpp . Nu 
formuleras nya mål i Kyoto . 

I Lund regerar en koalition av 
m p, s och v. Tills vidare bör vi utgå 
från att partiernas miljöutfästelser 
gäller, om än med tidsförskjutning. 

I Lund planeras också en ny p
anläggning alldeles väster om Lund 
C. Den ger ett nettotillskott på cirka 
200 p-platser. Får man tro vissa 
insändare kommer de att fyllas i ett 
nafs eftersom det nu inte går att bli 
av med bilen i centrala Lund. Men 
att bygga p-anläggningar i flera 
våningar kostar en del. Kalkylen 
för de nya platserna talar om en 
liten men dock förlust för det 
kommunala p-bolaget. 

Den kalkylen bygger dock på en 
avskrivningstid om 33 år. Vi vet att 
amorteringarna är det verkligt dyra 
när man bygger. Med kortare 
avskrivning ökar avkastnings
kraven dramatiskt. 

Lägger man samman utfästel
serna i K y o to med de tre partiernas 
program är 33 år en alldeles för 
lång avskrivningstid för p-anlägg
ningen. Ska vi säga hälften? Det 
handlar om en fullständig avskriv
ning, för det är svårt att hitta en 

vettig alternativ användning för ett 
obehövligt p-garage. 

Ska koldioxidutsläppen minska 
måste också vägtrafiken göra det, 
särskilt som kärnkraften samtidigt 
ska väck. Inte för jag tror att det bli 
totalstopp, men politikerna tvingas 
göra det d yrare och svårare att både 
äga och köra bil. Då blir bilisterna 
ännu mindre benägna att utnyttja 
dyra och perifera p-platser. 

Alltså: p-anläggningen" Angör
ing Väster" är en osäker affär under 
alla förhållanden. Om m p, s, och v 
står vid sina utfästelser är den en 
dödsäker förlust. 

Då säger p-husvännerna: Lagen 
om tillgång och efterfrågan gäller. 
Går p-huset knackigt kan vi lägga 
ner rnarkparkeringarna, t.ex. den 
vid Klosterkyrkan, så att bilisterna 
inte har något annat att välja på. 

Frågan är då om detta är ett rea
listiskt scenario. Kommer borgarna 
att fortsätta de rödgrönas trafik
politik om de blir flest i nästa val? 

Själv tvivlar jag på det. 
Så om ni få höra att det har be

slutats om ett nyttp-hus i anslutning 
till Angöring Väster, kan ni utgå 
från attnågra styrelseledamöter har 
röstat mot bättre vetande. 

Gunnar Sandin 
styrelseledamot (v) 



Lars Ohly i Lund: 
Miljöbalken, en konstruktiv kompromiss 
Inga politiska anföranden torde riksdagsledamoto Maggi Mika- till. sej välbeställda ägare av avmotallaandraambitiösamanliga 
vara mer förutsägbara än de som els son), men ocksa av en rad tunga fnt1dshus. politiker i yngre medelåldern. 
hålls av en partisekreterare. m!ljoorgamsatw~er_. . . Att han markerade extra tydligt 
Ordföranden för ett politiskt parti Den gamla miljolagstiftningen Realist mot EU och bestred att det nånsin 
måste naturligtvis presentera dess var svag och splittrad, eott sru_n.Iat Lars Ohly ogillade inte oväntat kan bli ett vänsterprojekt är inget 
linje, men kan just i kraft av sitt grepp be~o~des. O hl y ~ag milj o- etiketter som "traditionalister" och som referenten personligen gillar. 
ledarskap gå före och peka i en ny balkens hansynsregel som ett "förnyare". Självharhan intesällan Han underströk också hur kluven 
riktning. En partisekreteraremås te, v~ktlgt framsteg, }Iks?rn. det fått den förra. Men i den mån som den europeiska vänstern (samlad i 
oavsett vilket parti det gäller, stå i forstarkta kravet pa miljokon- det i vänsterpartiet finns en New European Left Forum) är till 
mitten, hålla ihop dess grenar och sekv~nsbeskrivnmgar. Inte.. mmst skiljelinje mellan samarbetsmän unionen, men också hur enig man 
fraktioneroch barasägasådant som har voanstern nu enreell mojl!ghet ochoppositionspolitikertillhör han är i sitt tvivel på en gemensam 
är stadfäst. Kanske är detta ett skäl att paverka uppfoljnmgen. Men v inte de senare. Och har man valuta. 
till att inte mer än ett drygt tjugotal och m p had~ redan åstadkom_n;it nationella eller lokala makt- Däremot gillade referenten att 
personer kom för att lyssna på mycket, ansag han, och bl.a. fatt positioner gäller det bl. a. att vara Ohly kom med tåg, vilket avviker 
partisekreterare Lars Ohly (v) förra 1g~~?ll1l8 av a.v de 26 krav som realistisk i sina löften och krav. från Schymans resvanor. Så är han 
torsdagen. miljororelsen.stallt upp. Dock mte Miljöbalken såg han som ett juocksåtjänstledigtågmästare,och 

Nästa gång besöker han kanske allt. H.~n ~ar m te mm st kritisk till exempel på att partiet kan spela en berättade förtjust att han genom ett 
Lund i egenskap av riksdags- den forstarkmng av ege.ndoms- progressiv roll i den praktiska tumanhandsamtal med sin gamla 
ledamot. Han står ju tvåa på skyddetsomdennyalage.nmnebar, politiken. De samlade erfaren- fackliga förhandlingsmotpart, 
Stockholmslistan. och som gor att markag~e .. va:.s heterna från de cirka åttio kom- chefenförSJpersontrafik,fåttfram 

Miljöbalken 
Den som läst eller hört vänster
partiets aktuella policytexter, eller 
den som hade lyssnat på Gudrun 
Schyman tidigare i veckan, känner 
väl till partiets fyra huvudpunkter 
social rättvisa, feminism, hållbar 
utveckling och internationell 
solidaritet, som det var Lars Ohlys 
uppgift att lägga fram och förtyd
liga, så låt oss gå förbi det mesta 
men dröja vid den tredje punkten, 
vid vilken Ohly gjorde en utförlig 
aktuell utvikning. Dethandlade om 
miljöbalken, dvs. ett komplex av 
miljölagar, för vilket regeringen 
har fått vänsterpartiets och miljö
partiets stöd i riksdagen. ställ
ningstagandet har ju stött på intern 
kritik, inteminstav Karin Svensson 
Smith här i VB (med svar av 

verksamh~t hindras av o miljoskal muner och landsting där det ingår i ett godtagbart pris på det tåg som 
kan begara s.kadest~nd. Den ett majoritetsblock såg han också snartskaföranästanallakongress
anpassmngen till E U-ratten hade som övervägande goda. ledamöter till Luleå. Nu återstår att 
kunnat förhi_ndras genom en Vänsterpartiet står för radikal fixa ett valtåg, berättade han. 
grundlagsandring, men regenngen förändring, för ett annorlunda Gunnar Sandin 
vågar inte ta i den heta potatisen samhälle, vidhöll han, men socia-
före valet vilket fördröjer proces- lism står faktiskt inte på den 
sen. internationella dagordningen , 

Att kommunerna inte längre har kanske inte ens socialdemokrati. 
vetorätt mot tunga trafikanlägg- Samtidigt pekade han på att t.o.m. 
ningartillhördetsomharkritiserats. Bertil Jonsson nu säger sej vilja 
Lars O hl y menade att det var svårt diskutera ägandet och den kollek
att göra en summering av för- och tiva kapitalbildningen. 
nackdelar. Från sin stockholmska 
hembygd hade han ett par exempel 
på vetots positiva roll, men även 
motexempel finns. Där fick han i 
diskussionen, som inte så lite kom 
att handla om denna fråga, stöd av 
Göte Bergström. Göte berättade 
om en småländsk kommun som 
åsidosatt strandskyddet för att dra 

Lyfter fram tåget 
Den dag Gudrun Schyman slutar 
är Lars Oh ly en stark kandidat som 
efterträdare. Det skulle nog fun
gera. Han talar väl, verkar säker 
och påläst. Kanske sakriar han det 
extra som skulle få honom att bryta Se också Karin Svensson-Smiths öppna 

brev till partistyrelsen på sid 4 . 

Hemmavid - det är regionen fullmäktige beslutar är viktig , 
kanske nödvändig, för regionen, 
kan och skall inte förverkligas av 
den regionalpolitiska apparaten. 
Det är regionens kommuner, före
tag och invånare, ibland också 
staten, som verkställer. För att få 
ihop detta krävs skickliga förhand
lare och politiker, som kan utveckla 
nätverk av kontakter. Det krävs 
också att regionen organiseras på 
ett sådant sätt både politiskt och 
administrativt att förhandlings
lösningar och nätverksbyggande 
underlättas. Förhandlare med vida 
mandat och med förtroende i 

En av de frågor, som diskuterades 
mest intensivt vid Sydsams två
dagarsträff med regionpolitiker på 
Ronneby Brunn den 3--4 december 
var: Hur skall man bäst förankra 
regionfrågorna hemmavid? De 
förlösande orden var: Det är regio
nen, som är hemmavid för region
politikern' 

Bakom det som för andra kan 
synas vara en lek med ord gömmer 
sig ett reellt politiskt problem. Det 
har som bekant bildats ett antal re
gioner på försök i Sverige. I Skåne, 
Västra Götaland, Kalmar län och 
Gotland. Försöken har olika inne
håll men gemensamt för dem är att 
uppgifter, som tidigare legat på 
länsstyrelserna förs över till poli
tiska organ, som är mera repre
sentativaförden berörda regionen. 
De sydsvenska exemplen Skåne 
och Kalmar län är olika på så sätt 
att Skåne efter valet 1998 får ett 
direktvalt fullmäktige, som skall 
besluta över sjukvården och dess
utom ha det s.k. regionala utveck
lingsansvaret medan Kalmar län 
behåller sjukvården i landstinget 
och det regionala utvecklings
ansvaret i ett kommunalförbund 
där länets kommuner och lands
tinget är medlemmar. 

Sjukvården 
Försöksverksamheten i Skåne in
leddes den l juli i år med en över
gångsform. Ett kommunalförbund 
precis som i Kalmar län. På grund 
av konstruktionen - 66 platser är 
vikta för kommunerna och 33 för 
landstingen- domineras förbunds
fullmäktige av kommunalråd. Det 
finns mycket, som tyder på att den 
dominansen kommer att finnas kvar 
i detdirektvalda regionfullmäktige 
efter valet. 

I så fall är det både på gott och 
ont. Om det blir kommunalpoli-ti
ker, som sätter sin prägel på arbetet 
i regionen kan detta ge de nya 
frågorna inom det regionala lit
vecklingsansvaret t ex. näringslivs 
frågor, miljö och kulturfrågor en 
stark ställning. Det är frågor, som 
man är van vid att hantera på det 
kommunala planet. Det behövs 
dessutom att de lyfts fram med 
tanke på att sjukvården kommer att 
ha en dominerande stälming i kraft 
av sin ekonomiska tyngd och 
genom de stora strukturproblem 
som sjukvården brottas med. Den 
kommunala erfarenheten kan också 
vara till hjälp när det gäller att 
förankra regionala frågor hemma
vid. Dvs i alla Skånes hörn. 

På minussidan lurar å andra 
sidan bypolitiken. Den får i värsta 
fall möjligheten att bre ut sig över 
nya områden. Det skulle då kunna 
innebära att hela Skånes intressen 
underordnas den egna kommunens. 
Fenomenet är inte okänt. Lösningen 
på problemet ger sig själv med 
tiden. Åtminstone enligt optimis
terna. Det kommer troligen att ut
kristallisera sig en ny grupp av 
politiskt intresserade kvinnor och 
män som är intresserade av det 
"lagom övergripande" och förvilka 
det kommunala är för litet och 
detaljeratför att vara intressant och 
för vilka riks- ellereuropapolitiken 
är för stor. För dessa politiker är 
kanske regionen hemmavid. 

Förhandlarrollen 
Förhandlarrollen var ett begrepp 
som användes flitigt på Ronneby 
Brunn. Det var statsvetaren Janerik 
Gidlund, som lyfte fram det i sin 
inledande föreläsning . Han syftade 
på nödvändigheten för politikerna 
i en region att möta de stora för
väntningar, som ställs från olika 
håll, när man inte har en egen 
organisation, som kan leverera 
direkt utan man måste lita till andra. 
Den näringspolitik, som region-
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Om vådan av att resa till Bryssel 

Öppet b;;~ tl partistyrelsen 
Miljöbalken: ett 
slag i magen 
Jag tillhör dem som anser att vi 
skall utnyttja våra parlamentariska 
positioner för att påverka verklig
heten åt rätt håll, även om det i de 
flesta fall bara är små förbättringar 
vi lyckats åstadkomma. 

Men av vilken anledning ska vi 
hjälpa regeringen att försämra 
lagstiftningen på miljöområdet? 
Ä ven med de förbättringar v och 
mp fått igenom i förhandlingar är 
det sammantagna resultatet sämre 
för mil j ön jämfört med nu gällande 
lagstiftning. Detta är en bedömning 
som görs av Staffan Westerlund 
professor i miljörätt, Bertil 
Bengtsson professor i cicilrätt, 
Högni Hansson miljöchef i 
Lansdskrona och många andra som 
hanterar miljöfrågorna yrkes
mässigt. 

För oss som bedrivit miljökam
pen inom och utanförde parlamen
tariska församlingarn är vänster
partiets och miljöpartiets efter
gifter till regeringen (och i 
förlängningen industriförbundet) 
ett slag i magen. Inte kunde jag i 
min vildaste fantasi föreställa mig 
att VU och riksdagsgruppen skulle 
lita mer till Ann Lindhs medar
betare än sina egna sakkunniga 
inom området. Den sistnämnda 
etiketten kan såväl Staffan Norberg 
som S ten de Geer, Örj an Fredriks
son och undertecknad leva upp 
till. 

Jaghar allrespektför attMaggie 
Mikaelsson jobbat hårt med 
milljöbalken i sex veckor, som 
hon sa på VU-mötet. Likaså inser 
jag naturligtvis att man i en 
förhandling ine kan få allt man 
önskar sig. Min erfarenhet av 20 
års milljöarbet säger bl.a. att de 
lokala styrrmedlen för att förbättra 
miljön måste bli kraftfullare och 
inte tvärtom. Att ta ifrån kom
munerna vetorätten är ett svek mot 
miljörörelsen som partiet får 
mycket svårt att försvara. Centern 
kommer tacksamtattutnyttja detta 
för att locka milljöväljare till sig. 
Vad gäller andra delar av miljö
balken hänvisar jag till senast 
numret av Kommunaktuellt 

Jag hoppaas partistyrelsen 
lyssnar till sina egna miljö
aktivister och omprövar ställnings
tagandet till miljöbalken innan 
riksdagsbeslutet är fattat. Med alla 
privata markägares förnyade rätt 
till skadestånd kommer miljö
balken att flytta miljökampen 
många år tillbaka. 

Karin Svensson Smith 

Der Mensch ist was er isst 
Det var tur att Göran Greiders 
inlägg i sydsvenskans Aktuella 
frågor inte publicerades tidigare 
utan samma dag, somjag själv var 
i Bryssel. Annars hade jag nog 
inte vågat resa. Greider målar ju 
upp ett öde som kan drabba 
brysselresenären, som nästan är 
värre än döden. Han, Greider all tå, 
har en kompis som jobbar åt EU
kommissionen . Denne har drab
bats av följande olyckor: fyra 
gånger höger lön; bättre barnbidrag 
och - vojne, vojne, han äter ofta 
hummer på stadens bättre restau
ranger. Kompisens kompis är ännu 
värre i det: Han tar taxi i stället för 
tunnelbana när han förflyttar sig i 
staden. Förklaringen är att folk ser 
så jävliga ut. 

Korta ledtider 
Mitt eget besök var 
kort. All t för kort 
tycker jag. Men det 
går väl fler tåg. Jag 
lärde mig en del av 
min Bryssel resa: Det 
är barnsligt elemen
tärt, men ändå. Kolla 
alltid datum och tid 
på biljetten' Jag hade 
två dagars budget
möte i landstingsfull
mäktige bakom mig, 
när jag i god tid- en ,-. 
halvtimme före av
gång - checkade in ~ 
på svävarterminalen 
i Malmö. Den snälla 
damen i kassan såg brydd ut. Hon 
tittade på min biljett, på sin 
bildskärm, på tangentbordet på 
datorn och på mig. Så höll hon på 
fram och tillbaka en god s tun innan 
hon fixerade mig och sa: Din bil jett 
är bokad till imogon! 

Så var det! Strax efteråt sattjag 
på svävaren, som för övrigt inte 
har varit svävare på många år, 
utan katamaran, väntelistad på sista 
flighten hem dagen efter, men med 
bokning på planet kl. 10.00 från 
Bryssel dagen därpå och med ett 
svagt hopp om att det fanns ett 
ledigt rum på hotellet en dag i 
förväg, så att säga. 

Det finns de som säger att det är 
kul med spänning. Kanske det. 
Men grundtrygghet är inte heller 
så dumt. 

Anlände jag emellertid så 
småningom i Bryssel. Man be
höver inte ta taxi från flygplatsen 
till centrum. (Visst, Gunnar 
Sandin,jag vet attman kan ta tåget 
hela vägen, men jag hann inte! 
Nästa gång kansk, eller nästa 

igen?) Det går tåg var tjugonde 
minut och det är billigt. Påga
tågsstandard. Eftersom jag inte 
kan stan satte jag mig i en taxi och 
sa hotellets namn högt och på 
skånska. Chauffören log, reste sig 
och klev ur bilen - jag gjorde 
detsamma - pekade med hela 
armen. Tecknet betydde: Ett 
hundra meter rakt fram och runt 
hörnet till vänster. Där låg hotellet. 
Det var fullt! Lugn, det löste sig. 

I övrigt verkade Bryssel vara 
som Lund eller Stockholm och 
Köpenhamn. Detfanns burkletare 
och tiggare och gatumusikanter. 
Stan var lite ruffigare och smut
sigare än vi är vana vi , men annars 
rätt lik. Jag åt inte hummer. Det 
får jag göra hemma. Tyvärr hann 

jag inte med ny
kokta musslor, 
pommes frites och 

~ 
majonäs och öl. 
Det var synd. Det 
blev entrecote 
pommes och beau
jolais nouveau på 
kantinen på Bar
ehette centre där 
mitt möte ägde 
rum.Landstingets 
personalmatsal i 
Lund är trevligare, 
men maten var 
OK. 

Kejsar 
Jacques 

Jag deltog, som expert vid "First 
meeting of the ethics committees 
of the european union. På initiativ 
av GAEIB, som betyder (Group 
of Actvieers on the Ethical Imp
lications ofBiotechnology. Mötets 
tema var Europe and Ethcal 
Implications of Research and 
Technology (in the field of Iife 
scienses ). Dethela ägderum under 
beskydd av kommissionens pre
sident Mr Jacques Santer. 

I uppgiften ingick att hålla 
föredrag eller snarare göra en 
kommentar på temat "forsk
ningens frihet" med anknytning 
till etik och nationella, d v s 
svenska erfarenheter. Av prin
cipiella skäl hölljag mitt anföran
de på svenska och tolkarna måste 
ha varit duktiga eftersom reak
tionerna var många och positiva. 

RN 

För lite Stalin 
Thomas Gi.ir, ledarskribent och 

kåsör på Svenska dagbladet 
kommenterade vänsterpartiets nya 
kvinnapolitiskaprogram mycket 
surt måndagen 8 december. Enligt 
honom var vänsterpartiet ett 
allvarligt hot mot feminismen . 
Gudrun Schyman hade, enligt, Gi.ir 
sagt att vänstern nu gick på två lika 
långa och lika starka ben: marxis
men och feminismen. Marxismen 
är, enligt Gi.ir, en ideologi, som är 
skyldig till hundratals miljoner 
människors kvalfulla död under 
detta sekel. Nu hotar alltså 
Vänsterpartiet attgenom attkoppla 
samman dem, dra ner feminismen 
i den djupaste moraliska avgrun
den. 

Är detta något att bry sig om? 
Kanske inte. Men Gi.irär intressant, 
som företeelse. Han har som så 
många andra själv ett vänster
förflutet. Från Lund och Mal
mö.DetvarvisstKFML/SKP,som 
var hans hemvist. Det bildades 
som bekant som en svenskreaktion 
mot avstaliniseringen i Sovjet och 
kännetecknades av devot beundra 
för Maos Kina. 

RN 

Ett par restplatser ... 
finns till Vandringssektionens 
decemberövning nu på lördag, som 
i år blir ovanligt återhållsam. 
Mysig brasa och välbyggt vind
skydd utlovas. Avresa med påga
tåg norrut från Lund C 17 .04, 
återkomst redan vid tio- eller 
elvatiden på söndag. Ring Gunnar 
Sandin, te!. 135899. 
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