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Skåningarna förtjänar 
bättre än att 400 
vårdplatser hålls stängda

Nytt år - nya höjda priser 
med Skånetrafiken

Under 2017 drev 
Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet tillsammans 
med Alliansen och SD
igenom två stycken 
prishöjningar i 
kollektivtrafiken. Den sista 
var en höjning som innebär 
att priserna varje år kommer 
att höjas med 2%. 

Något som man gjorde trots 
att priserna i flera år har 
ökat flera gånger mer än de 
allmänna prishöjningarna i 
samhället. Enligt en 

undersökning i 
Kristianstadsbladet förra 
våren var det till 16 av 20 
resmål billigare för en familj 
som redan äger en bil att ta 
den än att åka kollektivt. En 
undersökning som alltså 
genomfördes innan den 
senaste höjningen av 
biljettpriset.  

Trots detta var det bara 
Vänsterpartiet som röstade 
nej till att höja priset i 
kollektivtrafiken med 2% 
varje år. 

Avskaffa delade 
turer inom två år
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Värna det byggda 
kulturarvet

Under denna mandatperiod har flera 
gamla eller arkitektoniskt värdefulla hus 
rivits eller förvanskats. Senast revs, i det 
som kallas Kulturkvadranten, ett tids-
typiskt fattigmanshus från 1830-talet. 
Arkitektförslag på rivning av små hus på 
södra sidan av Mårtenstorget har pre-
senterats. Vid station föreslås flyttning 
av Tullhuset, istället för att anpassa den 
nya stationsbyggnaden. Dessa hus är/var 
rödmarkerade som kulturellt, historiskt 
och/eller miljömässigt värdefulla byggna-
der i Bevaringsprogrammet. Vänsterpar-
tiet anser att vi måste värna det byggda 
kulturarvet och ta vara på de kvaliteter 
som gör Lund till Lund. Det medeltida 
gatunätet, småskalighet och variation i 
bebyggelsen är det som gör staden att-
raktiv för invånare och besökare. 

Bevaringsprogrammet för stadskärnan, 
som presenterades 1981 och 1983 är en 
god grund för ställningstaganden, men 
synen på stad och bebyggelse förändras 
så programmet är i behov av uppdate-
ring, särskilt med avseende på nyare 
arkitektoniskt värdefulla byggnader. Det 
modernistiska kulturarvet såsom Arkivet 
har förvanskats och Stenkrossen hotas 
fortfarande av rivning på sikt. 
Vänsterpartiet föreslår därför i en motion 

till fullmäktige en förstärkning av kom-
munens möjlighet att bedriva ett aktivt 
arbete för stadens historiska och samtida 
bebyggelsemiljö. I den framtida plane-
ringen av Lund måste större hänsyn tas 
till det bygga kulturarvet. Planuppdrag 
som innebär rivning av rödmarkerat hus 
bör inte får ges utan att beslut i fullmäk-
tige. Uppdraget för den politiskt tillsatta 
bevaringskommitten bör breddas och 
stärkas. De kommunala bolagen bör i sina 
direktiv få i uppgift att i sin verksamhet 
värna om det byggda kulturarvet. 
 
Den bebyggelseantikvariska kompeten-
sen i kommunen bör förstärkas till minst 
en sammanlagd heltidstjänst.  Det måste 
finnas resurser så att kommunen ska 
kunna bedriva den kontroll som tyvärr 
krävs för att värdefulla hus inte medvetet 
tillåts förfalla för att sedan rivas. Genom 
att hjälpligt underhålla gatufasaden på 
det lilla huset på Magle Lilla Kyrkogata 
kunde ägarna sitta i Schweiz och vänta 
på att förfallet i övrigt skulle gå så långt 
att rivningslov inte kunde nekas. Kommu-
nen skulle kunnat kräva underhåll eller 
tillgripit tvångsförvaltning om förfallet 
upptäcks i tid. 

Ann Schlyter 

400 vårdplatser stängda - 
märks in på skinnet för alla 
oss som behöver vården

En sjukvård att lita på för alla är grunden 
i välfärden. Oavsett vem du är, rik eller 
fattig, kvinna eller man, så har vi alla rätt 
till vård. Så är det inte dag. Sjukvården 
kan göra fantastiska saker och gör det 
varje dag, men samtidigt är personal- och 
resursbristen krisartad. Köerna till viktiga 
behandlingar på sjukhusen ringlar långa 
och är ibland så allvarlig att livsavgörande 
operationer skjuts på framtiden. Det är 
inte värdigt. Över 1 miljard kronor saknas i 
den skånska sjukvården. Och 400 
vårdplatser hålls stängda.

Vårdkrisen ökar pressen på personalen 
vilket leder till sjukskrivningar och att 
personal söker sig till andra jobb. En ond 
cirkel. Men det är en cirkel som går att 
bryta. Om politiken vill det.

I Skåne finns idag en av landets lägsta 
landstingsskatter. Det duger inte. Region 
Skåne behöver mer resurser för att kun-
na bygga en sjukvård för alla skåningar. 

För att garantera alla människors rätt till 
vård efter behov.

Men krisen handlar inte enbart om 
resursbrist. Sjukvårdens kris handlar 
också om de privatiseringar som slår 
sönder den sammanhållna offentliga 
vården. Privata alternativ som leder till 
en kommersialisering av rätten till vård. 
Plötsligt pratar vissa om att vi är kunder, 
istället för samhällsmedborgare med 
rätt till vård. Det är en stor skillnad. För 
Vänsterpartiet är det viktigt att rätten till 
vård handlar om att prioritera den med 
störst behov först. Inte den med vassast 
armbågar eller mest pengar på banken.

Vänsterpartiets lösningar handlar om 
solidaritet och jämlikhet – vi kämpar 
för mer resurser till sjukvården, och en 
personalpolitik värd namnet. Att införa 
kortare arbetstid är en av de viktigaste 
lösningarna och att anställa mer 
sjukvårdspersonal. Detta är två viktiga 
reformer som gör det möjligt att få 
arbetsro, och få en vård att lita på – för 
alla.

Sara Svensson gruppledare 
Vänsterpartiet i Region Skåne

Vi kämpar för mer resurser 
till sjukvården, och en 
personalpolitik värd 
namnet. Vi vill införa kortare 
arbetstid och anställa mer 
sjukvårdspersonal.



Avskaffa delade 
turer inom två år

2014 röstade Lunds kommunfullmäktige 
igenom en motion från Vänsterpartiet om 
att avskaffa delade turer. Tre år har gått 
men det sker fortfarande över 100 pass 
med delade turer i Lunds kommun varje 
vecka. Vänsterpartiet vill att åtgärder ska 
genomföras för att den sista delade turen 
ska vara arbetad inom två år. 

Delade turer innebär att de anställda har 
ett oavlönat uppehåll på ett antal 
timmar mitt på dagen. Detta sätt att 
arbeta gör att det blir svårt för 
personalen att planera sitt liv. Extra 
besvärligt är det för de som bor en bit 
ifrån sin arbetsplats och som därmed har 
svårt att åka hem emellan de två 
arbetspassen. Utan delade turer skulle 
det bli mer attraktivt att arbeta som 
undersköterska och den allt svårare 
rekryteringen av personal skulle bli 
lättare.

Ett argument som lyfts fram kring 
varför delade turer är nödvändigt är för 
att arbetsuppgifterna kommer i två högre 
toppar med mindre att göra däremellan. 
Genom att personalen får ha ett uppehåll 
emellan topparna sparas pengar. Detta 
resonemang missar hur ineffektivt det 

är ekonomiskt med delade turer då det 
bidrar till högre sjuktal. Något som syns i 
att anställda inom vård och 
omsorgsyrken i Lunds kommun har bland 
de högsta sjuktalen. Något som både är 
belastande för de som arbetar och för 
kommunens ekonomi. Ett avskaffande av 
delade turer skulle leda till lägre sjuktal 
genom bättre arbetsmiljö. 

Utan delade turer skulle det finnas bättre 
förutsättningar för ökad frihet för de som 
bor på äldreboende. Mer personal mitt på 
dagen skulle göra det lättare att ta 
hänsyn till vilka behov som de olika 
brukarna har varje dag. Vissa dagar kan 
de få hjälp med att ta en extra dusch, en 
annan dag med att tvätta och en tredje 
dag med att gå ut en stund i solskenet. 
Det skulle innebära en höjning 
livskvaliteten för de som bor på 
äldreboenden.   

Vänsterpartiet har lämnat in en skrivelse 
till Vård och omsorgsnämnden om att ta 
fram en handlingsplan med finansierade 
åtgärder för att delade turer ska vara 
avskaffat inom två. Nu är det upp till 
Alliansen, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet att ta ställning till hur lång tid 
det ska få ta att avskaffa delade turer. 

Jesper Sahlén

Ett avskaffande av 
delade turer skulle leda 
till lägre sjuktal genom 
bättre arbetsmiljö. 


