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Veckobladet 
lovade förra veckan att debatten 
om partiprogrammet skulle fort
sätta. Men det lokala materialet 
tog överhandeln i dagens nummer. 
Vi återkommer till programmet. 
Men nästa vecka blir det förhopp
ningsvis också en rapport från 
partidistriktets höstkonferens nu 
på söndag. Vem vill skånevänstern 
ha som partiledare? Jonas Sjöstedt 
svarar tydligen de som hörde 
honom på kommundagarna i Norr
köping men han föredrar som 
bekant att stanna i Bryssel och 
Strasbourg. 

Budgetmöte 
har Lunds kommunfullmäktige 
haft när detta VB-nummer når 
abonnenterna. 

Förhandlingarna mellan s och v 
(mp har passat) om budgeten har 
varit långa och besvärliga. För att 
slå vakt om invånarnas service har 
v velat höja skatten men s har 
vägrat. Men de flesta nedskär
ningsförslagen har stoppats, och 
genom beslutet att underbalansera 
årets budget är en skattehöjning så 
gott som garanterad för 2005, 
konstaterades med tillfredsställel
se av vänsterpartister före budget
mötet. 

Irakmanifestation 
blir det i Lund på lördag, alltså den 
26.10, kl. 13 på Stortorget. Fyra 
talare håller appeller och däremel
lan spelar Röda Kapellet. 

Inget folk vill vara ockuperat 
och irakierna är inget undantag. 
Därför att det ettsjäl v klart kr a v att 
ockupationen ska upphöra. 

USA-kortleken med höjdare ur 
Saddams regim blev en försälj
ningssucce over there. Vi vill på
minna om att det finns en annan 
kortlek. 
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Vänsterpartiets kommundagar i Norrköping 

Politik är folkbildning 
Norrköping visade sig från sin so
ligaste sida när Ibrahim Kakahama 
ochjag tillsammans med uppskatt
ningsvis 350 andra vänsterpartister 
samlades i Norrköping på lördags
morgonen . Utanför Loui s De 
Geers konsert- och kongresshus 
glittrade det vatten som leds i ka
naler och vattenfall från Motala 
ström genom staden. Enligt uppgift 
kommer 80 procent av hushålls
elen i staden från detta vattens 
kraft. J u st för vattenkraftens skull, 
byggdes här pappersbruk och 
textilfabrik som var i bruk fram till 
1980-talet. Idag utnyttjas byggna
derna bland annat av högskola och 
museum. Under en guidad rund
vandring på eftermiddagen fick vi 
höra mer om livet i och kring 
fabrikerna för 100 år sedan. 

Lördagsförmiddagen inleddes 
med en faktaspäckad och initierad 
resa i historien från 1600-tal fram 
till idag. Det var Gunnar Wetter
berg som på klar och tydlig skånska 
berättade om hur kommunerna 
växt fram från kyrkans socken
indelning och att det kommunala 
självstyre vi har i Sverige saknar 
motsvarighet i övriga länder i Eu
ropa. A v en berättarteknik som 
inte saknade humoristiska inslag 
satt vi trollbundna under en dryg 
timmes tid i den storakonserts alen. 

Märkbara vinster 
Efter lunch kunde var och en välja 
två av 17 olika seminariepass, alla 
naturligtvis med anknytning till 
kommun och/eller landsting. Mitt 
första pass handlade om region
förbund som samverkansorgan 
rör regionalt självstyre. Region
förbund kan skapas om alla ingå
ende kommuner i ett län vill detta. 
Peder Rehnström, från Regionför
bundet Östsam berättade om hur 
den första försöksperioden f!:lnge
rat för de 13 kommunerna i Oster
götland. Östsam har koncentrerat 
sig på fyra områden: Kommuni
kationer, Grund- och gymnasie
skola, Kultur & Fritid, Närings
livspolitik Vad gäller kommuni
kationerna har de samverkat vad 
gällervägar,jämvägar, flyg, hamn
området och kollektivtrafiken. A v
seende skolorna hade de gjort 
märkbara vinster när de exempel
vis samordnat antagningen till 
gymnasieskolorna inklusive fri
skolor (men exklusive Waldorf
skolorna). Nu ska de även sam
ordna antagningen till vuxen-

utbildningen och den kvalificerade 
yrkesutbildningen. 

Färre yrkesutbildningar 
Som ersättare i Utbildningsnämn
den hittade jag sedan ett lämpligt 
seminarium att lyssna på. Det 
handlade om gyronasieutred
ningen och rubriken ställde den 
kanske retoriska frågan ifall ge
nerella kunskaper är viktigare än 
yrkesutbildning. Riksdagsledamot 
Britt-Marie Dannestig hade fullt 
j o b b med att hålla ordning på klas
sen, som verkade bestå av en stor 
del lärare. Hon redogjorde förpar
tiets utgångspunkter för den nya 
gymnasieskolan. A v de elva punk
terna kan nämnas att göra historia 
till ett kämämne, stärka regional 
samverkan och att kommunala och 
enskilda skolor ska ha samma 
villkor. Ett drygthundratal remiss
instanser har fått titta på utred
ningen som bland annat bantar ner 
de många linjerna till åtta sektorer. 
Efter det första året väljer man 
sedan inriktning. En nackdel med 
detta kan vara att en elev börjar på 
en skola som har den sektoreleven 
valt, men andra året måste eleven 
byta skola för att kunna välja öns
kad inriktning. En fråga av lite 
större mått gällde avsaknaden av 
en strategi för de 50 procent som 
man idag inte förväntar sig ska 
börja på universitet/högskola. Se
minariedeltagarna pekade också 
på en risk med att ta bort/minska 
antalet yrkesutbildningar. 

Under såväl pauser som lördags
kvällens middag och luncherna 
fick vi tillfälle att utbyta tankar 
och erfarenheter med kommunalt 
aktiva från andra delar av landet. 
Ett litet utropstecken sätter jag för 
Vadstena, där idag socialdemo
kraterna regerar tillsammans med 
moderaterna. Kanske bör jag åt
minstone nämna all den musik som 
spelades av lokala så kallade för
mågor, dock ingen med rötter i 
vänsterpartiet. Alltfrånrenässans
musik tilllatinamerikanska rytmer. 

EU och prostitution 
Söndagsmorgonen strålade lika 
vackert som dagen innan. Inför 
dagens första ämne fick vi dock 
försöka glömma det vackra höst
vädret utanför för att lyssna till 
ED-parlamentarikern Marianne 
Eriksson som berättade om sitt 
arbete mot prostitutionen i Eu
ropa. Vid kvinnakonferensen i 

Beijing (Peking) 1995 fastslogs 
att mäns våld mot kvinnor är ett 
globalt problem. A v länder som 
stöttar prostitution nämndes Ne
derländerna och Thailand, varav 
det senare får 14 procent av sin 
BNP från sexindustrin. I de flesta 
av EU:s medlemsländer är nu bor
deller lagliga. N ederländernas ar
gument om att det är tryggare för 
kvinnorna om de kan vara anställda 
håller inte, menar Marianne. Detta 
eftersom 80--85 procent av de pros
tituerade inte omfattas av social
försäkringarna . 

Tillfålligt boende fOr rpän 
Riksdagsledamot Alice Aström 
berättade därefter vad vi kan göra 
i kommunerna för att motverka 
prostitutionen i Sverige. Utländs
ka kvinnor som vittnar mot sina 
hallickar, drabbas ofta själ va a v 
utvisning och får troligen inget 
skydd i hemlandet. Alice berättade 
även om Kvinnofridslagstiftnin
gen. Här är socialtjänsten oftast 
hänvisad till kvinnojourerna. Vilka 
anslag reserverar Socialnämnden 
för dessa kvinnor? När det gäller 
Besöksförbudslagstiftningen skul
le ett extra anslag för tillfälligt 
boende till män vara till nytta. 
Detta för att utsatta kvinnor med 
eventuella barn ska kunna bo kvar 
i det egna boendet. 

Alice, som själv sitter med i 
polisstyrelsen i J önköpings län, 
efterlyser en naturlig koppling till 
förtroendevalda i kommunerna. 
Avslutningsvis informerades vi 
om att en kampanj mot handel 
med människor drar igång den 8 
mars nästa år. 

Ett tredje seminariepass drog 
igång efter söndagslunchen. Där 
både lyssnade och diskuterade vi 
vår roll som förtroendevalda 
kommunal- och landstingspoli
tiker i ett ED-perspektiv. Efter 
en uppbyggetig inledning av tidi
gare EV-parlamentarikern Jörn 
Svensson tog Marianne Eriksson 
vid och belyste såväl snårigheter 
som möjligheter i sitt EU-arbete. 
Jörn framhöll tre stolpar att hålla 
fast vid under sitt förtroendeupp
drag: l) innebörden av ett förtro
endeuppdrag och styrandet; 2) att 
ta ansvar även i komplicerade 
siturationer; 3) att vara folkbil
dare. Politik är folkbildning. Under 
det två timmar långa seminarle
passet konstaterades att 1991 års 

Fons. på sid. 4. 



slutprovocerat 
På väg till fots in mot stan längs 
Trollebergsvägen gick jag mycket 
sakta överGasverksgatan. Ryggen 
värkte så jag rörde mig mycket 
långsamt. Från Gasverksgatan 
kom plötsligten Mercedes körande 
i hög fart. Den bromsade in och 
signalerade eftersom jag var i vä
gen. En kostym- och slipsklädd 
man i femtiofemårsåldern satt ba
kom ratten. Jag stannade framför 
motorhuven så att han inte kom 
vidare. Jag mötte hans blick. Hans 
ögon var arga och irriterade. Jag 
stod alldeles stilla. Stod väl så en 
minut. Han skrek något som jag 
tolkade som "Flytta på dig din 
jävla slyngel- jag har bråttom". 
Han blev allt rödare i ansiktet. Det 
röda spred sig upp över den blanka 
flinten . Den nästan lyste röd. Jag 
kunde se hur ansiktets blå ådror 
svällde och pulserade allt snabbare. 
Det blåa kontrasterade ganska ef
fektfullt mot det röda. Sen tänkte 
jag att han kanske kunde få typ 
infarkt eller nåt. Gick då mycket 
långsamt vidare. Samtidigt som 
han höll upp en knuten näve mot 
mig, drog han iväg med en rivstart 
och svängde västerut bort mot Blå 
banken. 

Det här var i början på sjuttio
taletochjag varnågotöver20. Jag 
måste erkänna att det kändes rätt 
bra att jag med så enkla medel -
som att stå alldeles stilla - hade 
lyckats provocera en medelålders 
man som verkade (utifrån klädsel, 
bilens prisklass och årsmodell) 
vara väl etablerad i samhället. 

Östersund året innan 
Något liknande hade hänt drygt ett 
år tidigare. Platsen var Jämtlands 
fältjägarregementes kaserngård. I 
några veckor hadejag där, tillsam
mans med flerahundra andra, övat 
att gå i takt. Nu var det genrep. 
Dagen därpå skulle det vara rege
mentets dag. Grindarna skulle öpp
nas för allmänheten som skulle få 
se hur fint vi kunde gå. Militär
musikkåren spelade och vi gick 
fram och tillbaka över kaserngår
den. Sedan kommenderades det 
halt. 

Regementschefen närmade sig 
och stannade framför mig. J ag var 
en av mycket få som bar hårnät. 
Ständigt hårnätsobligatorium för 
långhåriga varnyligen införtefter
som man inte längre fick tvinga 
värnpliktiga att klippa håret. Re
geln med hårnät var nog till stor 
del skapad för att man hoppades 
att vi skulle tycka att vi såg så 
fåniga ut i dessa att vi skulle klippa 
oss fri villigt. Regementschefen tit
tade först på mig med den där 
typen av leende somjag först sena
re har lärt mig att tolka som falsk 
inställsamhet. Han frågade: "Vad 
harsoldatenföruppgift"?- "Sjuk
vårdsunderbefälselev, överste", 
svarade jag helt enligtregel boken. 
"Tri vs soldaten här"? fortsatte han. 
""Nej , men jag tycker det är OK 
att vara sjukvårdare; jag tycker 
inte om att skjuta och ha ihjäl 
människor", svarade jag lite tyst. 

Då försvann det falska leendet från 
hans ansikte. Han höjde rösten: 
"Soldaten ser för jävlig ut. Mina 
fältjägare ska inte ha långt hår och 
hårnät." Sedan skrek han: "Solda
ten ser ut som en kärring!" Nu såg 
jag hur han blivit alldeles röd i 
ansiktetochjag kunde bölja skönja 
tics i hans ansiktsmuskler. "Det är 
OK för mig" , svarade jag i ett 
försökatttrösta honom. "Jag tycker 
kärringarna i köket är mer sym
patiska än offficersgubbarna här." 
Då började hans militäriska stäm
maliksomstocka sig: "Jaså",skrek 
han, "N i är en sån där- en sån där 
jävla ideolog." Jag kom inte på 
något att svara, jag hade knappast 
träffat en så högt uppsatt person 
som en överste tidigare i livet -
men tänkte att han nog menade 
"idealist", fast egentligen skulle 
jag själv helst vilja kalla mig ma
terialist. 

Medan jag funderade på om jag 
skulle säga det, hade han gjort helt 
om och ilsket marscherat iväg. J ag 
tyckte faktiskt att det var rätt kul 
att det gick att provocera gubben 
med en så enkel liten detalj som ett 
hårnät. 

Svenshögsvägen, åttiotalet 
Undetett tiotal år cyklade jag dag
Iigen in mot stan längs Svenshögs
vägen över Norra ringen. När jag 
kom fram till korsningen visade 
oftasttrafikljusen rött både för bilar 
och cyklar. Om man skull komma 
över på morgonen gällde det att, 
vid grönt, starta snabbt och cykla 
rakt fram så man hann före de 
högersvängande morgonstressade 
bilarna. Annars hann det bli rött 
igen innan bilarna passerat. 

En av de första gångerna jag 
cyklade över korsningen, satte jag 
fartdirekt vid gröntoch hann precis 
före en högersvängande Ford. För
aren, en man i femtioårsåldern, 
bromsade in och stannade några 
decimeterfrån mincykeL Jag stan
nade då cykel n framför bilens nos. 
Jag såg att gubben var arg. Han 
pekade upprört på fotgängartrafik
ljusets röda gubbe (vars nyans var 
helt jämförbar med hans ansikts
färg) Han verkade inte ha fattat att 
det finns ett särskilt trafikljus för 
cyklister som hade slagit om till 
grönt samtidigt som hans ljus. 

Jag stod kvar framför bilen. 
Sedan tänkte jag: "Nu är det exakt 
rätt läge för att utöva lite fortbild
ning." Fällde sedan ner cykelstödet 
och parkerade cykeln så den bloc
kerade hans vidare fård, varefter 
jag långsamt gick fram till Fordens 
vänstra sidoruta. Nu hade bilarna 
bakom honombörja signalera. J ag 
tecknade åt Fordgubben att veva 
ner rutan. Sedan försökte jag så 
lugnt och sakligt som möjligt 
förklara för honom att det finns tre 
olika trafikljus i korsningen: Att 
det finns ett för bilar och andra 
motorfordon. Att det finns ett för 
cyklar och ett annat för fotgängare. 
Att det som gällde för honom var 
de stora gröna ljuset, men att han 

som svängande måste lämna före
träde åt trafik som ska rakt fram. 
Att det ljus som gäller för mig var 
det lilla gröna ljuset. Att han inte 
behöver titta på ljuset för cyklar 
och fotgängare. Att det vore bättre 
att han såg till att inte köra på 
någon gående eller c y klan de män
niska. Jag förklarade vidare att 
ljuset som visar en stående röd 
gubbe var till för fotgängare, och 
att det aktiveras när man trycker 
på knappen. För att vara riktigt 
tydlig så pekade jag på de olika 
ljusen och gick till och med fram 
till de olika trafiksignalerna samt 
tryckte på knapparna så att jag 
skulle vara säker på att han förstod 
vad jag menade. När jag började 
känna mig tillfredsställd med min 
pedagogiska gärning var oron stor 
hos bakomvarande bilister. Och 
ljuset hade hunnit slå om några 
gånger. Gubben verkade vid det 
laget vara beredd att gå med på 
vad som helst bara jag flyttade 
cykeln så han kunde köra vidare. 
Själv cyklade jag sedan vidare 
väldigt nöjd med att ha bibringat 
en medmänniska ökade trafikkun
skaper. 

Såhärfortsatte jag lite då och då 
under de tio år jag dagligen cyklade 
över korsningen. Det verkade vara 
väldigt få bilister som hade förstått 
att det finns särskilda trafikljus för 
cyklister. Funderade ibland på att 
jag borde upplysa trafikutbild
ningsansvariga att genomföra nå
gon slags mer systematisk upplys
ningskampanj om detta. Men som 
så många andrainitiativ man tänker 
ta, så blev det aldrig av. 

Så jag fortsatte mina individu
ella folkbildningsinsatser vid be
hov. Men en sen kväll när jag 
motionsjoggande i mörkret skulle 

ta mig över korsningen mot grönt 
fotgängarljus, högersvängde en 
röd Passat precis framför mig. Jag 
greps då av ett, för mig lite ovanligt, 
anfall av aggressivitet och slog 
näven hårt i bakre delen av bil taket. 
Bilen bromsade in. När jag i nästa 
ögonblick tittade in genom bakru
tan såg jag en förskräckt tvååring 
titta på mig från en barnstol bak
sätet. I framsätet satte n ung kvinna, 
kanske tio år yngre än jag, och såg 
förtvivlad ut. Hon trodde antagli
gen att hon hade kört på mig eller 
så trodde hon att det var fråga om 
ett överfall. Hon visade sedan tyd
ligt med kroppsspråket att hon var 
medveten om att hon gjort fel. Då 
tyckte jag inte det här var roligt 
längre. Det är ju mänskligt att göra 
fel. I fortsättningen försökte jag ta 
det lite lugnare i korsningen. 

Flytta på dej gubbjävel! 
Fick dock ett återfall i slutet av 
nittiotalet när jag cyklandes skulle 
över Getinge vägen. Lyckades hin
na före en svängande ganska rostig 
240:a så den fick tvärnita. Rutorna 
i såväl fram som bakruta vevades 
ner. Ut lutade sig två välbyggda 
unga män (troligen på väg till 
gymet på Victoriastadion) och 
skrek: "Flytta på dej gubbjävel." 
Nu var det här definitivt inte roligt 
längre. Att vara ung och underifrån 
provocera etablerade gubbar är en 
sak. I min ålder borde man ta tiJJ 
andra metoder. För oss medelål
ders gäller detmer att axla ansvaret 
för ledningen och makten och att 
lära sig tåla en och annan juvenil 
provokation.Också i de fall den 
utförs av ungdomar som lite pro
vokativt vill kalla sig kommu-
ni s ter. 
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Näringsställen i repris 
Någon socialistisk planekonomi 
har vi aldrig haft i Sverige. Det 
närmaste jag kan komma på är en 
företeelse somhar blivit aktuell på 
sista tiden, nämligen den gamla 
svenska alkoholpolitikens institu
tioner. Dithörde inte bara system
bolaget. A ven restaurangnäringen 
var hårt statligt reglerad, och staten 
hade till och med en egen restau
rangkedja. 

Dess lokala filial hette storkäl
laren och låg vid Stortorget. Den 
hade tre klasser, vilket även vissa 
SJ-tåg hade under folkhemmets 
tid. Enklast och folkligast var 
Värdshuset Storken som faktiskt 
(positivt) påminde om vissa D DR
krogar. Jag minns sorlet och hus
manskosten men framför allt 
skylten över utgångsdörren med 
en text som nog stred mot den 
statliga alkoholpolitikens anda: 
"Välkommen åter- kanske redan 
i kväll!" 

Läsefrukter 
I sin nya bokNäringsställen i Lund 
berättar Bengt Karlsson om kafeer 
och krogar. Ämnet inbjuder tiJJ 
anekdoter, lustigheter och udda 
detaljer, och författaren sparar inte 
på dem. Han skriver förstås också 
om Storkällaren/Storken. Menhan 

nämner inte den fantastiska 
skylten! Varför inte? Jag kan bara 
tänka mej två förklaringar. Den 
minst sannolika är att Bengt Karls
soninteharnågonhumor. Troligast 
är emellertid att han inte har sett 
den. Hans ålder borde inte ha 
hindrat ett besök, och därmed är 
jag framme vid slutsatsen: Bengt 
Karlsson har ett abstrakt perspektiv 
på sitt ämne. Han är ingen krog
kund. 

Hans kroganekdoter är !åse
frukter' Och det sticker han i och 
för sej inte under stol med: hans 
litteraturlista är lång (om än lite 
bristfällig just som litteratur lista, 
för den som viii söka bibliogra
fiskt). Bengt Karlsson bekräftar 
tidigare intryck att han har lunda
litteraturen på sina fem fingrar. 
Den endaluckanjag kan beslåho
nom med i det här ämnet är Erling 
Jirles (och Kakpatrullens) lilla 
skriftFik i Skåne -92193 eller Cof
fee Houses in Lund and the World 
(andra upplagan 1992). 

Revision OK, men ... 
Sånär som ett par utflykter i den 
allmänna brännvins- och kaffe
historien handlar alltså boken om 
arbetarkafeer, elevfik, n y kterhets
kafeer, studentkafeer, studentkro-



Budgetprocessen mot sanningens ögonblick 
Aldrig hade jag trott att något så 
trist och rutinartat som budgetpro
cessen skulle vara så alltuppslu
kande och ångestskapande. 

För Utbildningsnämnden och 
andra nämnder och styrelser inled
des den redan den 4 mars, då vi 
kallades till kommunstyrelsens 
budgetutskott På vägen dit var jag 
inte utan förhoppningar. Den vis
serligen snåla men dock vårliga 
marssolen fö rebådade bättre tider. 
Efterfyra svåra borgerliga år skulle 
gymnasieskolorna äntligen blom
stra under den rödgröna koalitio
nens välvilliga styre. 

Budgetutskottet slog genast en 
spann kallt vatten över förhopp
ningarna genom att fö rutskicka ett 
sparbeting på en procent ' Förtredje 
året i rad skulle vi tvingas skära 
nerpå verksamheten i Lunds gym
nasieskolor, som redan hade lägre 
kostnader än Malmö och Lands
krona och som låg klart under 
genomsnittet i järnförbara kommu
ner och riksgenomsnittet. 

Dessutom innebar det att våra 
intäkter från grannkommunerna 
Staffanstorp, Burlöv, Lomma och 
Kävlinge skulle minska. Minskar 
Lund sitt anslag med 4 milj oner 
blir gymnasieutbildningen billiga
re. Gymnasisternafrån våra samar
betskommuner utgör 40% av det 
totala antalet gymnasister. Alltså 
minskar samarbetskommunerna 
automatiskt sina inbetalningar med 
40%, dvs 1,6 miljoner. En bespa
ring i Lund på 4 miljoner blir en 
nedskärning på 5,6 miljoner i 
verkligheten. Därtill kommer en 
multiplikatoreffekt När grann
kommunerna ser att vi skurit ned 
verksamheten med 4 mil joner plus 
l ,6 miljoner minskar de sina inbe
talningar med ytterligare 640 000. 
Och så vidare. 

Vi upprördes också över att 
grundskolorna skulle slippa spar-

gar, andra ölstugor och krogar här 
i Lund. Småtrevligt det hela och 
lokalhistoriskt bildande. Men så 
småningom växer känslan: har jag 
inte läst detta förr? 

Och så slår det en att visst har 
man det. Hos Bengt Karlsson. I 
Kajeer, kondis & krogar i Lund, 
GamlaLunds årsbok 1993. Långa 
stycken är ordagrant upprepade. 

Det gäller nog de flesta förfat
tare, kanske särskilt av fackböcker, 
att de skulle vilja skriva om sin 
bok. Man skulle vilja rätta till 
eventuella misstag och ofullstän-

beting, trots att deras kostnader 
ligger l O procent över riksgenom
snittet. 

Allt detta framhöll vi för kom
munstyrelsens budgetutskott och 
hoppades att det skulle ta sitt för
nuft till fånga och låta rimlighet 
och rättvisa råda. 

Svart fredag 
Egentligen hade jag tänkt hålla 
mig undan från det stora semina
rium som genomfördes med pre
sidier och kanslichefer den 5 juni, 
men jag förstod snart att det var 
olämpligt. Inledningen av dagen 
var just sådan som jag föreställt 
mig. Alla presenterade snygga, ex
pansiva planer för kommunens 
framtida verksamhet, skrattade och 
skämtade. 

När seminariet närmade sig slu
tet intog Lennart Prytz podiet och 
förkunnade attkommunen till följd 
av sjunkande skatteintäkter och 
ökande kostnader hotades av ett 
underskott på 100 miljoner (en 
siffra som senare steg tilll40 mil
joner). Därför var det nödvändigt 
att lägga ut ett nytt sparbeting på 3 
procent utöver det tidigare. 

Sommaren 1954 upplevde jag 
på ett militärt skjutfålt en total 
solförmörkelse. Detta var en lik
nande upplevelse. Här förmörka
des hela kommunens planer och 
särskilt drabbades Utbildnings
nämnden. 

Första procenten klarade vi 
Vi kunde spara på gyronasiedelen 
av den kommunala vuxenutbild
ningen. Efterfrågan hade minskat 
de senaste åren. Dessutom hade vi 
stabiliserat Komvux genom att för
lägga Sfi dit vid årets första sam
manträde med nämnden. 

Konsekvensbeskrivningar 
De 3 procentens sparbeting mot-

digheter. Ens vetande växer men 
framför allt händer det saker. En 
del böcker kommer i nya upplagor 
men de flesta får inte chansen. 

Såjag har inget emot att Bengt 
Karlsson ger ut en reviderad ver
sion av en tidigare skrift, bara att 
han inte talar om vad det handlar 
om. Jo, hans tidigare bok finns 
med i litteraturlistan men förordet 
nämner inte förhållandet, och det 
är det minsta kan kunde begära. 

Format och layout är förstås nya, 
och den senare är utvecklad. Det 
finns ett antal goda illustrationer, 

svarade något sånt som ytterligare 
8,3 miljoner. Därutöver kom då 
inkomstbortfallet från grannkom
munerna, vilket skulle leda till en 
verklig kostnad på mer än 13 mil
joner om betinget genomfördes. 
Flera av de katastrofala konse
kvensbeskrivningar som utarbe
tades av gymnasieskolorna ligger 
i pappershögarna omkring mig. 
Dystra dokument från Katedral
skolan, Spyken, Polhem och Vipe
holm. Lyckligtvis är de inte lägre 
relevanta. 

Budgetutskottetkallade till nytt 
möte den 2 september. Där mins
kades det utökade sparbetinget från 
5 juni med hälften, ungefar. I stället 
för 8,3 blev det nånting på 4 mil
joner. Men också det var väldigt 
illa. Jag hoppades på en skattehöj
ning. Mats Olsson förhandlade en
vetet för en sådan och för att Ut
bildningsnämnden skulle slippa 
spara på undervisningen. 

Gräletmed 
grannkommunerna 
Utbildningsnämnden samman
träder regelbundet med företrädare 
för Staffanstorp, Burlöv, Lomma 
och Kävlinge. Samtliga är lågskat
tekommuner, Kävlinge har lägst 
skatt i Sverige. De ville ha större 
inflytande över vår planering. 
Framför allt ville de att vi skulle 
spara på undervisningen i gymna
sieskolorna, för det är då deras 
kommunala utgifter sjunker. Majo
riteten i Utbildningsnämnden ville 
till varje pris undvika besparingar 
på undervisningen. 

Då gick som bekant samarbets
kommunerna ut i pressen och för
klarade, att de bara fick buga och 
ta emot vad Lund bestämde och att 
Lund och staten var de värsta utsu
garna av deras ekonomi. De påstod 
också att gymnasieskolorna i Lund 
var dyrajärnfört med andra städer. 

både teckningar och foton och (ett 
plus!) ritningar över några klassi
ska näringslokaler. Min personliga 
favorit bland de många goda foto
grafierna visar den härliga, absurt 
blandade interiören på Brunius 
Cafe . Där har fotografen (Sven 
Karlsson) verkligen lyckats . 

Grands andra dimension 
Ämnet är som sagt mysigt och 
Bengt Karlsson är inte den som för 

Vi blev tvungna att göra en utred
ning som bevisade motsatsen. Se
dan gick vi också ut i pressen. 

Samtidigtkom Lärarförbundets 
kvalitetsbedömning av landets 
skolor. Den visade att skolorna i 
Lomma var bäst i landet. Tvåa var 
Lund och trea Staffanstorp. Den 
extrema lågskattekommunen Käv
linge hade bland de sämsta skolor
na i Sverige. 

Roland Palmkvist, s, kommu
nalråd i Kävlinge lät i en tidnings
intervju förstå att han hade goda 
relationer med kommunledningen 
i Lund. Det framgick av en annan 
tidningsartikel att han förutsåg 
minskade utgifter till Utbildnings
nämnden i Lund. (Vem hade lovat 
honom det?) 

Mats vid vägs ände 
Häromdagen ringde Mats att han 
kanske nått vägs ände i förhand
lingarna. Då hade den sista bespa
ringen hamnat på 3,2 miljoner (dvs 
cirka 4,5 om man räknar med in
täktsbortfallet). I så fall skulleKäv
linge få några hundra tusen i mins
kade utgifter och behålla positio
nen som landets främsta lågskatte
kommun. Jag vetattMats förhand
lat med en fåstings envishet för att 
få bort besparingarna på undervis
ningen. För honom har spelet och 
ansvaret varit större än för oss i 
Utbildningsnämnden. 

Skolmåltidsavgiften 
Hela tiden har vi jagats av oro för 
att de fria skolmåltidsavgifterna 
skulle avskaffas. Pressen har förut
satt det sedan i juni. Men kom 
ihåg, att vad det verkligen innebär 
är större kostnad för maten genom 
ökad byråkrati och övervältring 
av skolans kostnader på dem som 
är föräldrar till studerande mellan 
16 och 19. 

Gunnar Stensson 

in några konflikter i framställ
ningen. I avsnittet om Grandhotell 
får vi veta att det var elegansens 
högborg, ochsåradasdenlunden
siska kulturhistoriens kända krog
besökare upp: Waldemar Bi.ilow 
och Sam Ask och Piraten och Frans 
G. och Sten Broman och .. . De för 
förstås vara med. 

Men det finns faktiskt också en 
annan dimension hos Grand. I 

Forts. på sid. 4. 

Tarcisio Bommarco och Daniel Kallos var soppkockar utanför Grand 
1981 till polisen slog till. Teckning Andrzej Ploski. 
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Vänstersamarbete Malmö-Lund 
I måndags i förra veckan reste 
vänsterpartiets kommunalpolitiska 
grupp - för dagen ett gäng på 
dussinet personer- till Malmö för 
att sammanstråla med malmö
vänsterns kommunfullmäktige
grupp. Syftet var det självklara: att 
diskutera lokalpolitiska frågor av 
gemensamt intresse och att utbyta 
erfarenheter. 

En rad frågor diskuterades, 
bland annat HET-kompetens för 
kommunens anställda, kommuna
la jämställdhetsfrågor, organise
ring av det kommunalpolitiska ar
betet och trafikfrågor. I tra11kfrågor 
var det framförallt så kallade ex
tema köpcentra som stod i fokus. 
Liksom v i Lund är malmövänstern 
kritisk till sådana. Men till skillnad 
från Lund så väger betonghäckarna 
väldigt tungt inom s, så Malmö 
kommun är väldigt positivt inställd 
till köplador ute på åkrarna. 

Mötet kom fram till att det vore 
synnerligen lämpligt att parti
distriktet ordnade en konferens 
kring externa köpcentra. 

Trängsela v gifter 
Ä ven trängselavgifter diskutera
des. Malmö kommun har(i motsats 
till Lund) beretts möjlighetatt yttra 
sig över stockholmsberedningens 
delbetänkande om trängselavgif
ter. Majoriteten valde att lämnaett 
remissvar på två rader som ytt
rande. Där konstaterar man kort 
och gott att frågan inte är aktuell i 
Malmö. Dessbättre tillhörde (v) i 
Malmö inte majoriteten. Tvärtom 
påpekade man i en reservation i 
kommunstyrelsen att svaret var 
o seriöst. 

Malmövänstern delar visser
ligen majoritetens uppfattning att 
frågan inte är aktuell för Malmö, 
men tillägger: "just nu". Vidare 
påpekas i reservationen att "träng
selavgifter får inte leda till att den 
som har gott ekonomiskt ställt kan 
köpa sig fri att smutsa ner, medan 
låginkomsttagare drabbas hårdare 
ekonomiskt av avgifterna". 

I övrigt ville v hänvisa till miljö
nämndens förslag till yttrande, där 
frågan togs på allvar. Miljönämn
den framhåller attMalm ö kommun 

Ur motionsfloden 
Under denna slitna rubrik vill vi 
peka på några av de initiativ som 
vänsterpartiet tagit under höstens 
riksdag. 

Mobiltelefon 
och bilkörning 
"Resultat frånett stort antal studier 
visar att körförmågan avsevärt för
sämras när mobiltelefon används 
vid bilkörning .. . Flera andra län
der har redan förbud mot telefo
nerande under körning . .. O lycks
analyser har . . . visat att den för
sämrade körförmågan . .. leder till 
ökad olycksrisk både när det gäller 
handhållna telefoner och ... hands
freeutrustning", skriver Karin 
Thorborg m.fl. bland annat i en 
motion. 

Något totalförbud vill partiet 
dock inte ha, utan främst en infor
mationskampanj. Och så vill man 
att mobilanvändning ska läggas 
mobilanvändaren till last i dom
stolen om olyckan är framme. 

Register för och skatt 
på fritidsbåtar 
Obligatoriskregistrering av fritids
båtar över en viss storlek har före
slagits förr men regeringen har 
backat inför lobbyorganisationer
nas tryck. Nu tar vänstern upp 
frågan i en motion av Karin Svens
son Smith m. fl. En bakgrund är att 
Sjöfartsverket har ett underskott 
om cirka 70 miljoner årligen för 
sin service åt fritidsbåtarna. Men 

ettregister skulleocksåkunna vara 
bas för en obligatorisk försäkring 
(i stil med bilförsäkringen). Det 
sker som bekant tragiska olyckor 
till sjöss. I somras förolyckades ju 
en jetsettare ur prisessan Made
leines umgängeskrets vid en van
sinneskörning hem från Sand
hamn. 

Det senare nämner inte motio
nen men den påpekar att även 
frågan om skatt på (vissa) fritids
båtar bör utredas. Den som sett 
sommarsäsongens armada t.ex. i 
Lomma hamn instämmer. 

Ett förstärkt strandskydd 
"Strandskyddetinfördes ursprung
ligen för att trygga allmänhetens 
tillgång till stränderna", inleder 
Kjell-Erik Karlsson m.fl. en mo
tion. Men de konstaterar också 
medNaturvårdsverket att det råder 
allvarliga brister i tillämpningen 
av standskyddsbestämmelserna. 
Länsstyrelserna ger många dispen
serförfritidshus och annat. I Skåne 
finns det bebyggelse inom cirka 
30 procent av strandskyddszonen. 

Strandtomter har blivit ett lock
medel för kommuner i skogslänen 
som av kända skäl har svårt att 
behålla sina invånare. Men det vore 
fel att ge låta de intressena styra. I 
ett europeiskt perspektiv är det 
svenskastrandskyddetunilct,och 
vi bör slå vakt om det. 

Gr 

kommer att få svårt att klara 
miljökvalitetsnormerna på vissa 
platser om inte nuvarande trafik
utveckling hejdas, och attträngsel
avgifter då kan "vara ett av många 
instrument som kan användas för 
att minska problemen". 

Från lundahåll framhölls att man 
såg trängselavgifter som en utväg 
att hejda motortrafiken i stads
kärnorna, men att det då borde ske 
samordnat i sydvästskåne. 

I övrigt ville lundapolitikema 
också att vi gemensamt framöver 
diskuterade möjligheten och önsk
värdheten av "miljös tyrande väg
avgifter" på motorvägen mellan 
Malmö-Lund-Helsingborg. 

Många frågor återstår 
Fast många diskussionspunkter 
hanns med vid träffen så blev det 
ändå en hel del kvar till nästa träff, 
som kommer att äga rum i Lund i 
slutet av november. Då ska bl.a. 
lokal demokrati, tillgänglighets
frågor och bemanningsföretag upp 
på tapeten. 

u n 

KOMMUNALPOLITISKT MÅNDAGS
MÖTE27.10 kl. 19. Tema: Samtal med 
representanter för SKTF. 
RÖDA KAPELLET. Lördag 25.1 O kl. 
12.15 genrep på Folkuniversitetet inför 
appellspel Stortorget kl. 13. Förstärkning 
frånR0deHom!Söndag26.10kl.18.45 
repetition , förmodligen med gästdirigent. 
"KÄRLEK, MAKTOCH SYSTERSKAP". 
Gemensamt besök på Kulturens utställ
ning söndag 26.1 O kl. 12.15. Partiet 
bjuder på entren. Föranmälan till Elisa
beth lregren, 2115069, eller Angel ica 
Svensson, 372771 . 

Näringsställen i repris 
Forts.från sid. 3. 
slutet av 1970- och början av 1980-
talet var det en långvarig tvist om 
kommunen (som ägde stället) 
skulle lägga ut ett stort antal mil
joner på en omfattande renovering, 
eller sälja. I vpk:s budgetalternativ 
fyllde Grand länge rollen av galten 
Särimner: intäkterna från en för
säljning skulle bekosta det som 
partiet ville ha extra av välfärd, 
kultur och annat. Det hela utmyn
nade i en uppmärksammad sopp
köksaktion på Bantorget i samband 
med invigningen. Lundaborna gil
lade soppan men polisen ogillade 
tillställningen och det blev böter. 

Trots kritiken rekommenderas 
Bengt Karlssons bok. Men ni be
höver inte skaffa den om ni redan 
har Gamla Lunds årsskrift 1993. 

Gunnar Sandin 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

Politik är folkbildning 
F orts. från sid. l . 

kommunallag vara ett steg till baka. 
Vi kom naturligtvis in på förslaget 
till EUs nya författning, eller kon
stituion. Jörn började med att rita 
upp den första pelaren, som är EG 
och den andra pelaren som inne
håller ärenden av delegerad makt 
inom vissa områden. Därefter för
klarade han att EU är en fördrags
gemenskap. I en sådan ligger be
slutsmakten hos de enskilda sta
tema. För att kunna anta en ge
mensam konstitution, måste man 
alltså först göra en grundlagsänd
ring. Ska vi förstgöra en grundlags
ändring, eller ska det föregås av en 
folkomröstning? 

Tyst efter svenskt nej 
Frågor och samtal om EU återkom 
när vi vid en sista samling i stora 
salen kunde vi lyssna på Jonas 
Sjöstedt som summerade fram
gångarna efter EMU-valet och 
vilka konsekvenser detta får i 
kommuner och landsting. Han 
berättade att dagen efter EMU
valet i Sverige, nämndes i EU inte 
ettord om utgången av det svenska 
valet. Han underströk här, att vi 
inte får vara sämre än andra partier, 
utan vara öppna för allas åsikter
och i detta avsåg han att såväl nej
som jasägare ska respekteras. Där
emot gav han inte mycket för de 
personer som i valet samarbetat 
med Svenskt Näringsliv, och för 
detta gavs en liten applåd. Det 
svenska valets nej verkar föra med 
sig att både Danmark och Stor
britannien väntar med sina folk
omröstningar, liksom att det stär
ker folk i andra länder om krav på 
folkomröstning om konstitutionen. 
Det påverkar även ansökarländer
na, i vilkas avtal det står inritat hur 
och när de kan anslutas till EMU. 

Inspirerade till fortsatta diskus
sioner på hemmafronten, och med 
lite nya kunskaper i bagaget skilj
des åt efter en kopp kaffe och 
utbyte av e-postadresser. 

Lena Chabi 
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