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Konkurrensutsättning- helig ko för borgarna 
Den borgerliga majoritetens 
självklara lösning på ALLA 
problem, vare sig det gäller 
budgetunderskott, stelbent sjuk
vårdsorganisation, operationsköer 
eller trafiksituationen är en och 
samma: Konkurrensutsättning och 
alternativa driftformer! Väck en 
borgerlig majoritetsföreträdare 
mitt i natten och han eller att hon 
kommer att sömndrucket mumla 
dessa ord. Konkurrensutsättning, 
altemativadriftformer, alternativa 
driftformer, konkurrens ... 

Lyssnar man på debatten i 
Regionfullmäktige eller för den 
delen på samtalen i korridorerna 
finns ändå en rörande sam
stämmighet om att sjukvården är 
så viktig så den måste vi i grunden 
vara överens om! 

Viss hoppfullhet 
Därför var det inte utan en viss 
hoppfullhet som jag gick till 
gruppledarmötet Carl Sonesson 
bjudit in till. Det visade sig också 
att vi var ganska överens. Kanske 
berodde det på att Tore Lövsted t, 
den tilltänkte regiondirektören 
också var med vid det här mötet
och han visade sig ha en både 
realistisk och nyanserad bild av 
sjukvårdssituationen. (Men så blev 
han inte regiondirektör heller när 
det kom till kritan .. ) 

Vad var vi då var överens om? 
Jo, att sjukvården är en hierarkiskt 
uppbyggd organisation som präg
las av starka revirintressen, att 
verksamheten vid de stora univer
sitetssjukhusen måste ses överoch 
att det behövs tillgång till "bas
sjukvård"-vi definierade inte detta 
närmare, inom rimligt avstånd .. 
Det rådde också enighet om att vi 

måste ha bättre uppföljning och 
kontroll på sjukvårdens ekonomi. 
Däremot diskuterades inte alls 
konkurrensutsättningens effekter, 
eller kostnaderna och konse
kvenserna av de sk alternativa 
driftformema. 

också konsekvent reserverat och 
reserverar oss mot, måste det ju 
vara möjligt, för att inte säga 
nödvändigt att ifrågasätta sådant 
som i sig själv leder till kostnads
ökningar. 

o . 
Det har slagits larmfrån Lunds lasarett om att ett hck(!iprls har tagits 
ut av en privat leverantör för gröten på 60 kronor och JO öre per 
portion. Ett resultat av att marknadskrafterna släppts fria. 

Detta var tabubelagt område. 
Skånes Väl hör till dem som jämt 
och ständigt i fullmäktige påpekar 
att demokratiskt fattade beslut ska 
följas och att alla därför måste 
ställa upp på tex konkurrens
utsättningen. Oavsett det demo
kratiska i själva beslutet som vi ju 

Organisationen med beställar
utförarsystem, alla upphandlings
procedurer kostar pengar och om 
det nu visar sig att regionens 
ekonomi är på väg utför måste väl 
detta ifrågasättas! Annars gör vi 
som strutsen, sticker huvudet i 
sanden och vägrar se! 

Så samstämmigheten till trots 
har vi inte kommit någon vart. 

Bekymmersamt läge 
Läget är minst sagt bekymmer
samt men ska en gemensam 
lösning hittas måste det till 
kompromisser från båda sidor och 
då måste de här grundläggande 
frågorna om konkurrens och 
driftsformer också upp på bordet. 
Både vi i Vänsterpartiet och 
socialdemokraterna har hittills 
konsekvent sagt nej till såväl 
konkurrensutsättningspro grammet, 
den nya organisationen med 
beställar- utförarsystem samt 
bolagisering och upphandling av 
sjukvård. 

Visst har vi i Vänsterpartiet 
med oss gamla synder in i den 
nya organisationen, också hos oss 
har funnits en övertro på stordrift 
och storskalighet i sjukvården. 
Kanske var inte parsjukhus
modellen den bästa lösningen 
men det stridermot bättre vetande 
att så snabbtriva upp en pågående 
förändringsprocess som många 
ändå börjat acceptera. Särskilt 
som vi ju fortfarande inte riktigt 
vet vad som ska komma i stället! 
Från Vänsterpartiets sida hade vi 
gärna sett att sjukvården först fått 
arbetsro innan nästa etapp satts i 
gång. 

Privat arbetsgivare-god 
fe? 
Den borgerligamajoriteten erkän
ner, liksom vi i Vänsterpartiet att 
sjukvårdsorganisationen är stel
bent, patriarkal och hierarkisk. I 
motsats till oss tror de att bara 
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Rödgrön skatteväxling 
När dessa rader skrivs är budget- Det som inte framgått av 
uppgörelsen inte helt fårdig än. massmedia är den roll vänster-
Den allmänna bedömningen när partiet har spelat för skatte-
jag lämnade riksdagen i förmid- växlingen.Detslutligautfalletkan 
dags (6/9) var dock att det hela jag inte rapportera om, men vad 
skulle gå i lås . Klart är att vänsterpartiet drivit är ingen 
vänsterpartiet lyckats stoppa de hemlighet. På en presskonferens i 
värsta förslagen. Bolagsskattema somras presenterade v-ledamöter 
sänks inte. Inkomstskattesänk- i riksdagen trafik- samtjordbruks-
Dingen kommer inte att ske genom och miljöutskottet de krav vi anser 
att grundavdragen höjs eftersom vara mest angelägna att få gehör 
det då skulle bli skattebortfall för för. Massmedia vidarebefordrade 
kommuner och landsting. Reduk- höjd koldioxidskatt Intressant 
tioner av statlig skatt ska i stället med tanke på att bensinpriserna 
kompensera för egenavgifterna. höjdes just då. Jag har försökt få 

reda på om huruvida miljöpartiet 

instämmer i detta krav eller ej. Det 
nya språkröret uttalade offentligt 
när hon valdes att hon som gles
bygdsbo inte ville medverka till att 
bensinpriset höjdes. Detta är en 
ganska anmärkningsvärd synpunkt 
från en grön (?) företrädare. Har 
någon sett ett trovärdigplan för 
klimathotet ska avvärjas med 
bibehållna kostnader på det som 
alstrar koldioxiden? 

I morse träffade jag en av miljö
partiets ekonomiska talesmän, 
Lennart Olsson, när vi var på 
finansdepartementet och för
handlade om gröna nyckeltal i 
budgeten. Han bekräftade att mp 
inte ville oroa bilisterna med 
ytterligare pålagor. Kan inte någon 

alert journalist fråga miljöpartiets 
representant i klimatkommitten 
om hur hon ställer sig till detta? 
Den kommitten lär ha tjänste
mannaföredragningar kring ni v å
er på 2,70 kronors omedelbar 
höjning för att nå miljömålen. 
Nog om miljöpartiet. 

Det som inte förmedlades från 
v:s miljöpresskonferens var att 
vi ville växla intäkterna av 
koldioxidavgifterna till en av
giftsreduktion för kommuner och 
landsting. Vårt krav på att höja 
dieselskatten med 50 öre för att 
hejda den stora ökningen av 
långtradare på vägarna och föra 
över godset till transportsla.,g som 
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Organisationshaveri 
Den s.k. skrotningsalliansen har 

nu forcerat fram en ny organi
sationsplan för Lunds kommun. 
Denna kommer, antagligen med 
röstsiffrorna 33 mot 32, att röstas 
igenom av kommunfullmäktige 
den 30 september. Borgerlighetens 
argument för att skrota KDN har 
(förutom de dumma högerpopu
listiska ropen på att avskaffa 
politiken över huvudtaget) varit 
följande: 

l. Genom att återskapa cent-
rala facknämnder för skola, barn
omsorg och äldreomsorg skulle 
man kunna samla kompetens för 
utveckling och utvärdering och 
göra verksamheterna mer lik
värdiga i kommunen. 

2. Spara pengar. I budgeten 
för år 2000 har borgama lagt in en 
besparing på 6 miljoner kronor 
genom avveckling av KDN, och 
därefter 8 mil j o ner per år. 

Tre distriktsnämnder 
inrättas 
Vad blev resultatet? l stället för att 
inrätta en riktig barn- och skol
nämnd inrättas tre distrikts
nämnder, som helt saknar den 
samlade kompetens och det kom
munövergripande perspektiv som 
har utlovats, och som dessutom har 
efterlysts av remissinstanserna. Det 

samma höll nästan på att ske inom 
åldringsvården. I sista stund föll en 
konstruktion med en äldreoms
orgsnämnd för staden och en för 
byarna. Detta genom att center
partiet valde att backa från en 
uppgörelse som mest liknade ett 
billigt överköp. Därmed återvände 
också skrotningsalliansen till ruta 
ett; oberoende av remissinstan
sernas väl övervägda och sakliga 
synpunkter, och faktiskt utan att 
ens en gång ha diskuterat remis
svaren i vare sig styrgrupp eller 
kommunstyrelse , sjösätts ett 
förslag som ingen egentligen kan 
vara nöjd med. 

Kommunövergripande frågor, 
samordning, programfrågor och 
kvalitetsutveckling för barn- och 
skolfrågor läggs direkt under 
kommunstyrelsen, fullständigt 
frikopplade från organisationen. 

Nackdelar förenas 
På något sätt har man alltså lyckats 
med konststycket att förena det 
sämsta i den gamla decentraliserade 
organisationen med det sämsta i en 
centraliserad organisation. Barn
och skolorganisationen saknar 
KDN:s närdemokratiska funk
tioner och lokalkännedom sam
tidigt som den saknar fack 
nämndens samordnings- och 
specialistkompetens. Detta till en 

nettokostnad för personal och 
politisk organisation som för Lunds 
kommun som helhet är obetydligt 
lägre än dagens organisation, 
maximalt 2,5 miljoner kronor om 
året. Eftersom ingen som helst 
utvärdering av KDN har gjorts har 
inte dessa siffror kunnat ställas 
emot den decentraliserade organi
sationens erkända förmåga att 
hantera ekonomi, budget och 
personal. Ä ven en marginell 
försämring i detta avseende skulle 
vända den budgeterade bespa
ringen till en svidande förlust. 

Medborgarkontoren, som på 
något sätt skulle ersätta den 
närdemokrati man varit så ivrig att 
avveckla, är på väg ut redan innan 
de införts. För Lunds stad ser det ut 
att bara bli ett sådant kontor. Vad 
som händer på de bibliotek som 
redan startat medborgamas infor
mationskontor (MIK) står skrivet i 
stjärnorna. Byarna får någon sorts 
kontor, men ingen vet riktigt vad 
de skall vara till. 

Hastverk 
Genom att hela organisations
planen har hafsats fram i ettrasande 
tempo har varken personal, poli
tiker eller medborgare haft någon 
möjlighet att sätta sig in i vad den 
innebär. Förhandlingama med de 
fackliga organisationerna har skett 

på en organisationslösning som 
dagen efter har förkastats och 
ändrats i grunden - av samma 
kommunstyrelsemajoritet som 
veckan innan antagit det ursprung
liga förslaget. Att förvirringen är 
total kan illustreras med omsorg/ 
habiliterings och psykiatrins öde. 
Dessa tvingas nu mot sin vilja byta 
organisation, in under äldre
omsorgen, samtidigt som kommun
styrelsen får i uppdrag att utreda 
deras framtida organisations
tillhörighet. 

Alla broar brända 
Processen fram mot beslutet kan 
inte tolkas som något annat än ett 
politiskt och organisatoriskt total
haveri. skrotningsalliansen visste 
vad de ville riva ner, men de visste 
inte vad de ville bygga. Resultatet 
blev försämringar rakt över. 
Samtidigt brände de fyra partierna 
alla broar för en bred uppgörelse 
som skulle hålla över valperio
derna. 

Kan inte någon, som eventuellt 
har deras öra, be dem stanna upp 
och tänka efter, om så bara för en 
sekund? 

Mats Olsson 

Vänsterpartiet i Lund satsar på sociala frågor 
Det har under en tid efterfrågats 
och planerats en satsning på sociala 
frågorna bland oss kommunal
politiskt aktiva i Lund, men än så 
länge har det hela inte fått riktig 
fart. Vi är några personer som 
intresserar oss för sociala frågor, bl 
a jag själv. Och nu - när t o m 
moderatema skall profilera sig på 
det här området - tycker jag 
verkligen att det är dags att vi i 
vänsterpartiet i Lund slår vårakloka 
huvuden ihop och arbetar fram ett 
antal förslag. Det saknas inte debatt 
i tidningarna och inte helleruppslag 
om vilka frågor som är viktiga att 
driva, men det saknas idag ett 
initiativ från oss och det tycker j ag 
är synd. 

Satsa på 1-2 eleverna 
Frågor som det skrivits och tyckts 
om den senaste tiden är bl a de 
hemlösa i Lund, om tillvaron för en 
missbrukare efter en institu
tionsplacering samt om miss
brukande ynglingar som är vuxna i 
lagens bemärkelse. Något som är 
högaktuellt i kommunalpolitiken 
är Resurscentrum Finn, som är en 
planerad kommungemensam sats
ning på undervisning för de 1-2% 
eleverna i Lund som har de största 
problemen i skolan. I denna fråga 
har vänsterpartiet, som enda parti, 
hittills agerat i kommunstyrelsen 
och ärendet kommer snart på 
kommunfullmäktiges dagordning. 
Attett sådantresurscentrum behövs 

är i sig närdetgällervissaeleverett 
misslyckande för kommunen , 
eftersom det innebär att inte alla 
har möjlighet till undervisning på 
sin hemskol a. Å andra sidan är det 
något som verksamheterna är 
överens om att det behövs och med 
rätt inriktning och med faran med 
en "särskild skola för de allra 
stökigaste" i åtanke kan det bli 
riktigt bra. 

Andra frågor som engagerar mig 
är t ex förebyggande socialt arbete 
för familjer, feriearbeten för 
ungdomar, socialbidragshante
ringen efter lagändringen -98 samt 
invandrares utsatthet på arbets
marknaden och i kontakten med 
myndigheter. Här tänker jag gå in 
på en del av dessa frågor och säga 
lite om hur jag ser på det hela. Min 
förhoppning är att du som läser 
detta har tankar på och synpunkter 
om detjag skriver, och attdettakan 
bli början till ett antal förslag till 
förbättringar och åtgärder som vi i 
vänsterpartiet tror på och verkar 
efter. 

solidarisk syn i stödet 
J ag kan inte låta bli attkommentera 
Mauricio Rojas diskussions
underlag till moderatemas stämma, 
ett underlag somjag inte läst själv, 
men läst och hört desto mera om. 
Grundtanken i förslaget han ger 
tolkar jag - mycket kort - som att 
människor själva skall kunna välja 

vägutan inblandning av klåfingriga 
tjänstemän och politiker. Dock 
skall ett öga hållas på invandrare 
som kommer till landet och som 
inte harför avsikt att arbeta samt på 
de föräldrar som, trots att de 
naturligtvis vet bäst, ändå under
låter att ge sina barn ett helt trygg 
tillvaro. 

Ganska snart anar jag, med viss 
förvåning att Mauricio Rojas, som 
vad jag vet kom till Sverige som 
politisk flykting, står på en helt 
annan ideologisk grund än jag själv. 
Vad jag anser att förbättringar i 
socialpolitiken bör innehålla är för 
det första en kunskap om att alla 
människor inte har samma förut
sättningar, för det andra att en 
solidarisk syn skall genomsyra det 
stöd som ges och för det tredje 
vetskapen om att inslag av kontroll 
från statens sida mer handlar om 
att skydda dem som inte behöver 
hjälp än om atthjälpa de behövande. 

Förebygg skadan 
Min egen erfarenhet när det gäller 
socialt arbete är att det är det 
förebyggande arbetet som kostar 
minst, kräver mest eftertanke, ger 
människor störst möjlighet att 
själva bygga upp sina liv och som 
slutligen ger mest i längden, 
dessutom utan att 'skadan' först 
måste ske. Detta gäller allt fråm 
barnuppfostran till skolunder
visning, till att hjälpa dem som är 

på väg att fastna i ett drogmissbruk 
eller dem som är hemlösa. 

När yrkesverksamma inom 
respektive områden (barn, ung
domar, vuxna, försörj ning, miss
bruk, psykiatri) går samman och 
hjälps åt gerdetdessutom oftabättre 
åtgärder för den enskilde. Oppna 
förskolor, föräldrarutbildningar, 
familjecentraler och fältgrupper är 
exempel på sådana verksamheter, 
för att inte nämna alla samarbetes
projekt mellan olika aktörer. 

A ven om j ag- genom mitt arbete 
- har ganska bestämda uppfatt
ningar om hur saker coh ting skall 
gå till på det sociala området tycker 
jag att det är viktigt att politikers 
förslag inte detaljstyr tjänstemän
nens arbete. Därför skulle jag helst 
se att vi i vänsterpartiet i Lund 
förbereder oss genom att för det 
första ta reda på hur socialförvalt
ningen i Lund är organiserad, att vi 
också försöker ta reda på vilka 
förbättringar man planerar i arbetet 
(även inom förskolor och skolor) 
och att vi tar reda på i vilka områden 
man undersökt att det finns brister 
och vad dessa i så fall består av. T 
ex skall det finnas en undersökning 
som pekar på bristen av planering 
när en person återvänder till 
kommunen efter en placering på 
en institution, dvs ett av de riktigt 
stora problem en kvinna, som är 
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Försökspensionär i Lund 
Redaktören har godhetsfullt bett 
mig berätta om mitt föga upp
hetsande sommarconcept: att under 
semestern vistas i Lund i stället för 
att ta mig till Spaniens soliga nejder 
eller leva livet på landet och dylikt. 
Bakgrunden är attjag nästa år ska 
gå i pension och att jag därför 
behöver lite träning i att leva hela 
dagar i Lund 
Lun~ är ju världens kanske bästa 

stad. Aven om jag inte stormtrivs 
här, på grund av måttlig talang för 
justdet känsloläget, är, alternativen 
sådana de återspeglar sig i nyhets
media, inte åtråvärda. J ag har också 
en viss erfarenhet av att ha varit 
bosatt i Stockholm, Luleå och 
Ängelholm och de är rena skitstä
dernajämfört med Lund. 

Lund är bäst 
Här kan man ju nå stadens alla 

hörn med cykel, i Stockholm icke. 
Lund har en simhoppsanläggning 
som medger hopp från 10 meter, 
Luleå har en maxsvikt på 3 m. 
Sorgligt för en stad som anser sig 
vara ett kulturellt centrum i övre 
Norrland! Inte har Ängelholm 
Botanisk park, universitet, filosofi
cirkel, ett medeltida centrum, en 
utvecklad boulekultur, filmstudio 
osv 
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Lund satssar på ... 

missbrukare och hemlös och som 
skildras i Sydsvenskan, själv pekar 
på. Förutom att vi själva försöker 
ta reda på, kan man också uppdra åt 
socialnämnden att ta fram underlag 
på hur man tänker sig förbättra 
arbetet samt efterfråga vilka 
åtgärder som planeras när man 
kartlagt en brist. 

Slutligen en fråga somjag tycker 
är mycket viktig och som vi som 
parti brast i senast: nämligen 
feriearbete för ungdomar. Detta bör 
vi förbereda särskilt noga inför 
nästa sommar, så att vi inte står 
tysta och tittar på en gång till när 
man gör på ett sätt som i alla falljag 
reagerade starkt på, men alldeles 
för sent. Man äskade pengar för 
feriearbeten, men var samtidigt väl 
medvetenomattdeinteskulleräcka 
särskilt långt. Debatten gick hög i 
tidiningama men vänsterpartiet var 
tyst. 

Mera feriearbeten! 
För att nu hålla debatten levande i 
de här frågorna (och gärna andra 
som du som läst detta anser är 
viktiga frågor att arbeta för i Lund) 
kommer det att hållas ett diskus
sionstillfälle någon måndagskväll 
när de kommunalpolitiskt intres
serade brukar samlas på parti
lokalen. När detta blir kommer att 
meddelas inom kort- så håll utkik! 

Mari J Fransson 

Som pensionär kommerjag alltså 
att i hög grad hålla mig till Lund. 
När jag jobbade på biblioteket i 
Luleå i början av sextiotalet fanns 
där två personer som snart skulle 
gå i pension: Erik Kågerman (frun, 
Elisabeth, skrev deckare) och Olga 
B ardh. De flyttade till Lund förstås. 
Det är inget bevis , men ändå ett 
indicium på att Lund är bra för 
äldre medborgare. 

Vimsighet tillåtet 
När man blir äldre kan man utan 

att skämmas vara lite vimsig och 
hoppa i tankegångarnajag känner 
redan talang för det. Dock är jag 
inte särskilt pratsam, jag föredrar 
action, rörelse, lek, men också 
läsning, funderingar, kultur
konsumtion. 

En bra sommardag i Lunds 
Kommun år 1999 såg ut så här för 
mig: Vaknar kl 06 radiolyssning, 
morgonpyssel, bokläsning. Kl 08 
cykel till Kungsmarkens golfbane
servering . Kaffe och fortsatt 
bokläsning. Bra plats att tänka på. 
Roligt att se att så många äldre 
svingar klubborna. Blir vän med 
en bofink, som vill ha brödsmulor 

Skrylles goda husmorskost 
Cyklar vidare, viaFågelsångsdalen 

till Skrylle. Springer kanske 6 
km.Badar sen bastu med äldre, 
småroliga motionärer (smarta 
medelålders snålar och kommer i 
träningskläder bilåkandes, för att 
slippa betala inträde). Sen blir det 
en Cocacola Light i serveringen 
och tidningsläsning. Skrylle
restaurangen håller sig med Sydis, 
Arbetet och Skånskan. Personalen 
är mycket vänlig. Ofta söker sig 
pensionärsgrupper hit för att äta 
den enkla men goda husmors
kosten. Ä ven psykiskt handi
kappade tyr sig hit, en del jobbar i 
skogen. 

Ar det en riktigt varm dag kan 
det på hemvägen bli ett dopp i 
Billebjärs rena vatten. Sen är det 
dags att cykla hem, äta och lyssna 
på sommar i P l. 

Postmedial ångest 
Att lyssna på Public serviceradion 
är ett måste för ett sunt pensionärs
liv, tror jag, men det gäller här 
liksom för TV att göra ett klokt 
urval så att man inte drabbas av 
postmedial ångest, en tomhets
känsla som infinner sig när radion 
eller TV:n stängs av. 

Sommarpratarna är ofta starka 
personligheter, som, om de skrivit 
något, kan ge uppslag till läsning. 
Eva af Geijerstam var en sådan 

Just nu gästas Lund konsthall av en sagt kontroversiell 
konstnär, Ernst Billgren, som bl. a. skrivit boken med den 
underfundiga titeln "Min kamp". Tecknaren (Göte Bergström) anser 
att namnet bör uppröra en viss potentat (på det vararna ställe där 

li011tthilr liefilma sig) som använde samedl b.RttttJråtiva' organisations
Konkurrensutsättning ... former i offentlig verksamhet. På 
man ändrar på den yttre organi- det här området har ju social
sationsstrukturen, bildar bolageller demokraterna J?ISS~~ckats! 
privatiserar så kommer detta att . Alla ,borgerl!ga_forslag ar heller 
lösa sig. Den private arbetsgivaren m te dahga. Ideerna om om
tycks vara en sorts god fe som vårdnadshus och ~kat samarbete 
bringar lycka, högre lön och ~ed ko~munerna ar bra. I t~llken 
utvecklingsmöjligheter åt sina pa omvardna~sh~s fmn~ moJIIg
anställda. Någotsomenligt borgar- heter so~. g ar lan~tutover .vad 
na verkar omöjligt i den offentliga borgama sakert msen dagens Iage. 
sektorn. Det är inte minst från feministiskt 

Utmaningen för oss i Vänster- håll en .~ycket radikal ide. B;s~äl
partiet måste ju bli att visa att det !ar- utf?rarsystemet har ock~a SI~a 
faktisktärmycketenklareattarbeta pluspoanger. Om man utgar fran 

befolkningens behov av sjukvård i 

pratare som visade sig ha författat 
en intressant bok om GRENOLI, 
Liza Marklund en annan med 
succedeckaren "Sprängaren" ba
kom sig. 

Läsning är en given syssel
sättning för den upplyste pensio
nären. I sommar var huvud
biblioteket stängtmen pensionsåret 
2000 ska det finnas ett nyrenoverat 
bibliotek med spännande cafeteria 
och en tidningsavdelning som 
öppnar tidigt på morgonen. I rollen 
av äldre bildad herre kommer man 
förstås mer eller mindre dagligen 
tassa in här. 

Kornettmotion 
Efter att ha lyssnat på Sommar och 
tagit mig en tupplur är det dags att 
träna på den nyinköpa kornetten. 
Den är lite kärv och behöver spelas 
in. Musicerandet är för mig en sorts 
idrott. Det gäller att bygga upp 
muskler, koordinera finmotoriken, 
tima, lagspela, ge j ämet och hoppas 
på flyt. Kondis behövs också för att 
upprätthålla koncentrationen. Sen 
måste man också acceptera att man 
faktiskt spelar i korpen. 

Gamle Finn 

stället för ifrån den befintliga 
produktionsapparaten borde sjuk
vårdens dimensioner bli mer 
rimliga och behoven bättre tillgodo
sedda. Utmaningen ligger i att 
avgöra vilka behoven är och 
framför allt vilka behov som ska 
tillgodoses. För att detta ska låta 
sig göras måste vi ha någon form 
av hälsopolitiska mål för regionen, 
såväl som för sjukvårdsdistrikten. 

Risk för löjets skimmer 
över försöket 
Sjukvården spelar också en viktig 
roll i den regionala utvecklingen. 
Både genom att den ger arbets
tillfållen och kan stimulera kun
skaps- och teknikutveckling och 
genom att vara en viktig del av den 
mjuka infrastrukturen. Dettaglöms 
lätt bort. 

Trots allt befinner vi oss mitt 
uppe i en försöksverksamhet med 
ökat regionalt självstyre. Samtliga 
partier är överens om att den 
verksamheten är viktig och måste 
få fortsätta. Risken är bara att alla 
farsartade turer kring sjukvården, 
en skenande ekonomi, oklarheter 
och bristfållig ledning leder till att 
själva regionförsöket får ett löjets 
skimmer över sig och den situa
tionen vill åtminstone inte vi hamna 
i. 

Ann-Mari Campbell, 
regionrådför Vänsterpartiet i 

Region Skåne. 
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HAR DU FLYTTAT? sk1cka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 

NYADRESS ..... .................... .. 

Blom Karin 
Uardavägen D: 85 
224 71 Lund 

"Där Attilas hästar drar fram växer inget gräs" 
Ordförande i den statliga demo
kratiutredningen besökte Lund 
förra måndan. Bengt Göransson, 
tidigare minister i en social
demokratisk regering talade på ett 
offentligt möte i Lunds Arbetare
kommuns lokaler på Kattesund. 
Här följer några av Göranssons 
mer intressanta synpunkter på 
politik och demokrati. Exempli
fieringarna är, om ingetannat sägs, 
referentens. 

Om majoritetsstyre 
Majoritetsbeslut är inte nödvändigt 
demokratiska . Om, t ex en 
majoritet av Vellinges invånare 
bestämmer sig för att inte ta emot 
invandrare betyderinte att beslutet 
är demokratiskt. Man måste också 
se till innehållet i besluten. Politik 
handlar inte om hur beslut fattas, 
som Göransson uttryckte det. 

Om företagen och 
konkurrensen 
V arken företag eller marknad kan 
avkrävas ansvar i demokratifrågor. 
M a o att kritisera företagen för 
"bristande ansvar" i politiken är 
meninglöst, (men populärt i 
debatten). 

En doktrin säger att genom 
konkurrens gynnas kunden och 

forts från sid l 
Rödgrön skatteväxling 
är bättre ut miljö- och trafiksäker
hetssynpunkt Höjd konsumtion
skatt på el kan bidra mer till miljö 
omställning av energisektorn 
järnfört med alla bidragsmiljarder 
som anslås tillnämnda omställ
ning. Sveriges låga är konsum
tionspris på el (femma från botten 
i världen) utgör ett hinder för att 
allt fagert tal om hållbarutveckling 
ska bli något annat än snack. 

Grön skatteväxling har funnits 
inskriven i regerings- och riks
dagsdokument i många år. Hittills 
har dock de konkreta förslagen till 
genomförande uteblivit. Därför 
måste det betraktas som ett genom
brott om årets budgetuppgörelse 
innehåller ett dylikt förslag. Att 
göra Sverige grönare genom att 
flytta medel från den ena budget
posten till den andra har inte varit 
tillräckligt för att stoppa utveck
lingen åt fel håll. Först när 
förorenaren-betalar-principen 
börjar praktiseras kan det finnas 
anledning till hopp om framtiden . 

Vänsterpartiets uppgift 
Vänsterpartiets riksdagsgrupp har 
varit samlad i tre dagar för att 
planera höstens arbete. Budgetför-

därigenom behövs ingen pris
politisk kontroll. Men de tillfilliga 
"prissänkningarna" är ofta styrda 
i av producenterna. De är lockvaru
försäljning - ett led i marknads
föringen. Poänger, kuponger och 
rabatterbjudanden ligger inbakat i 
försäljningspriset. När det gäller 
matvaruhandeln får de oss att köpa 
mer och äta mer än vi kanske 
planerat. 

I samband med disussionen om 
marknaden gjorde Göransson en 
intressant kommentar till den 
socialdemokratiska politiken i 
början av 90-talet. Det var fel 
menade han att "vi" lät de 
kommunala bostadsföretagen gå 
ut på marknaden. Eftersom de inte 
kunde gå i konkurs medverkade 
de till att pressa upp priserna på 
bostäder. 

Individualism: Ja! Egoism: 
Nej! 
BG gjorde en nödvändig och klar 
markering till frågan om skillnaden 
mellan individualism och egoism. 
I det goda kollektivet blommar 
individualismen, där den enskilde 
får möjlighet att påverka utveck
lingen och förverkliga sina egna 
ideer. I dag an vänds l i te slarvigt 
uttrycket individualism när det 

handlingarna satte en stark prägel 
på diskussionerna. Ledamot efter 
ledamot vittnade om hur för 
ödmjukande det var att få ett par 
dygn på sig för att läsa och komma 
med alternativa förslag till siffror 
och texter. Jag tror att det finns en 
stor samstämmighet i den 43-
hövdadegruppen att rollen som 
stödparti till regeringen på dessa 
villkor hade vi vuxit urnu. Frågan 
är bara vad som är alternativet? En 
brytning på initiativ eftersom 
klassklyftorna, miljö belastningen, 
med flera negativa fenomen 
fortsätter att öka i omfattning? Ett 
tätare samarbete i likhet med det 
som föregick mellan centerpartiet 
och socialdemokraterna? Ett reellt 
regeringssamarbete med minister
poster? 

J ag framförde att vi inte skulle 
vara så förvånade att regeringen 
inte visar större respekt för oss. 
Vänsterpartiet har efter alla 
årtionden av en defensiv och 
utanförstående roll i svensk politik 
ännu inte införlivat det faktum att 
vi fördubblade vårt väljarstöd i 
det förra valet. I enkätsvaren från 
lokalorganisationerna strax efter 
valet var det få som ville göra 
anspråk på regeringssamverkan. 
Tvärtom vardetflera som uttryckte 

handlar om egoismen . Inledaren 
citerade en amerikan:" detgemen
sammas bästa är inte summan av 
det enskildas bästa" . 

På tal om det tillfälliga motstånd 
mot typ väg/spår-dragningar (eller 
behandlingshem i villaområden) 
menade Göransson att de inte 
handlar om demokrati utan att "jag 
skall få som jag vill". Protester 
räcker inte för att starta en politisk 
rörelse, sa han. Dessa rörelser har 
ofta saknaden som drivkraft och 
den är negativ, till skillnad mot 
längtan som är en positiv kraft. 

OrnEU/EMU 
Bengt Göransson tog EV/EMU
motståndet som ett exempel på 
destruktiv politiskkraft Med tanke 
på det stora motstånd som finns i 
Sverige mot såväl EU som EMU 
var det väl föga förvånande att han 
också tyckte att partierna i alltför 
hög grad lät sig styras av opinions
undersökningar. 

Jag delar inte hans uppfattning. 
Om man bortser från ultrahögerns 
inställning så grundar sig de flesta 
svenskars tveksamhet faktiskt på 
oro som gäller föredragshållarens 
huvudämne! Ett dilemma för EU
motståndarnas är attman kritiserar 
EU -parlamentet för att det har för 
liten makt - men inte vill att den 

farhågor för att vänsterpartiet 
skulle bli alltför inblandat i själva 
maktutövningen. Då menar jag att 
vi delvis får skyllaoss självanär vi 
inte får vara med att utforrna mer 
än detaljerna i det huvudspår som 
regeringen harritat upp. Resultatet 
har blivit en halvmesyr där vi 
istället för inflytande och ansvar 
har en tveksam stödroll, ständigt 
med en fot utanför som är beredd 
att hoppa av när det känns för 
jobbigt. 

Med ett års erfarenhet av 
socialdemokratisk regering, kan 
jag inte dra annat än slutsatsen att 
det vore bättre om landet sköttes 
efter liknande principer som den 
rödgröna majoriteten hade förra 
mandatperioden i Lund. Vi har 
opinionen med oss när det gäller 
att prioritera den offentliga sektorn 
framför skattesänkningar. Vi vet 
att derasvilja att vara ett föregångs
land vad gäller ekologisk omställ
ning aldrig kan förverkligas av 
socialdemokraterna ensamma. Det 
behövs ett förhandlat sam verkans
dokument som är en regerings
förklaring samt uppdelning av 
ministerposter efter styrka och 
kompetens. 

För vänsterpartiets del är det 
fråga om att våga axla det ansvar 

skall bli större! (Eftersom det tas 
från det nationella parlamentet). 

Om kommundelsnämnder 
Reformen har inte lyckats så 
särskilt bra tyckte han. För att få 
ett demokratiskt genombrott på 
lokal nivå måste man ha direkt
valda kommundelsnämnder. En 
överraskning; socialdemokra
ternas officiella ståndpunkt är detta 
(ännu?) inte. Detta är ett gammalt 
vänsterkrav, har (v) kvar det? 

Om rättvisa 
I många politiska sammanhang 
(också inom vänstern förf anm.) 
förekommeruttrycket rättvisa. Det 
är ett förvirrande politiskt uttryck 
ansåg BG. Rättvisa för en kan vara 
orättvisa för en annan. Lägg märke 
till sa Göranson: Palme pratade 
aldrig om rättvisa. 

Han sa (och han höjde fingret) 
"rättfärdighet" , aldrig (fingret 
igen) rättvisa! Och det är något 
annat det.. Och det är ju sant. 

r l 
PS 

Rubriken då? Det var ett citat som 
BG använde. Vad han syftade på i 
demokratisammanhang blir jag 
inte klok på. Kan någon läsare 
reda ut begreppet ? 

väljarna har gett oss. Härmed har 
diskussionen inför nästa parti
kongress startat. Bemöt mig gärna! 

Karin Svensson Smith 

MÖTE!;~ MÖTE 
_ .. c .. · Ell .. c .... _ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må den J 3 september kl19 .00 på 
partilokalen. Amne: 

Ärenden inför Byggnadsnämnden 16/9. 
Kultur och fritidsnämnden 15/9 , 
Socialnämnden 15/9. 

.. :~jf@!!~!i!!1. 
Sonnby m fl. 
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