
Flera ideologiskt tydli-
ga debatter på senaste 
fullmäktige. Helena 

Falk rapporterar.  

Kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten syd var det ärende 
som inledde kommunfullmäk-
tige. Dels handlade det om an-
svarsfrihet för verksamhetsåret 
2014, vilket kommunfullmäk-
tige beviljade. Lars V Anders-
son (C) efterfrågade åtgärder för 
att motverka sjukskrivningarna 
inom räddningstjänsten. Cherry 
Batrapo (FI) lyfte förbundets 
arbete med mångfald och jäm-
ställdhet som ett framgångsrikt 
exempel eftersom man arbetar 
med dessa frågor i det dagliga. 
Cherry påpekade också att de 
flesta av förbundets utveckling-
sprojekt genomförts i Malmö 
kommun och att vi bör arbeta 
för att få fler sådana satsningar 
också till Lund. 

Ett annat intressant ärende han-
dlade om justering av avgifter-
na för serveringstillstånd och 
försäljning av folköl, tobak och 
receptfria läkemedel. Dessa av-
gifter ska enligt förslaget höjas 
ganska rejält. Marie Henschen 
(FNL) menade att avgifterna 
enligt förslaget är orimligt höga 
och att ändringarna dessutom 
skulle innebära avgifter i många 
fler situationer. Totalt sett my-
cket dyrare för krögarna alltså. 
Marie Henschen ifrågasatte om 
Lunds kommun verkligen måste 

Besked om att färdtjänsttaxan sänks 
- både för grundtaxa och för maxipris
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höja avgifterna eller om vi inte 
kan effektivisera verksamheten. 
Sven-Bertil Persson (V) tyd-
liggjorde att denna verksamhet 
enligt lag ska finansiera sig själv 
och inte heller får lov att “göra 
vinst”. Sven-Bertil Persson på-
pekade också att många krögare 
uppskattar kontrollerna och av-
gifterna eftersom det innebär 
en trygghet för seriösa näring-
sidkare och håller de oseriösa 
borta från marknaden. Efter en 
kort diskussion beslutade KF att 
bifalla förslaget.

Även det efterföljande ären-
det borde vara av stort intresse 
för många Lundabor nämligen 
sänkning av avgifterna inom 
färdtjänsten. Förslaget innebar 
sänkningar både på grundtaxan 
från 22 till 20 kr men också rejä-
la sänkningar av maxpris för en 
enskild resa. En barn- och ung-
domstaxa införs också. 

Emma Berginger (MP), 
ordförande i tekniska nämnden, 
var mycket glad över förslaget, 
“en röd-grön-rosa budget ger 
sådana här bra åtgärder” sa hon. 
Hon berättade också att tekniska 
nämnden nu ska utreda färdtjän-
sten i Lund som sedan lång tid 
tillbaka har stora kvalitetsbris-
ter. 

För Vänsterpartiet argumen-
terade Anders Jarfjord för att 
vi ska se färdtjänsten som en del 
av den ordinarie kollektivtrafik-
en, ett synsätt vi närmar oss 
med detta förslag. Såväl kom-

munstyrelsen som kommunful-
lmäktige var eniga om förslaget 
och i fullmäktige var samtliga 
partier dessutom överens om 
att färdtjänsten i Lund har sto-
ra kvalitetsproblem och att det 
är dags att ta reda på vad vi kan 
göra åt det. 

Mattias Horrdin (C) 
beklagade sig över att “vi idag 
istället för ett kommunalt mo-
nopol har ett privat monopol”. 
Kommuninvånarna bör kunna 
välja aktör, var hans slutsats.

Ett viktigt ärende var en ny öv-
erenskommelse om mottagande 
av ensamkommande flykting-
barn. Förslaget innebär att kom-
munen gör en anpassning till 
gällande lagstiftning som säger 
att kommunerna måste ta emot 
ett visst antal barn i förhållande 
till sin storlek. Här har kom-
munen en del jobb att göra efter-
som det råder brist på lämpliga 
lokaler för boende. 

Utdragen debatt om pedagogik
SD hade lämnat in en motion 
om att Lunds kommun inte 
ska använda genuspedagogik i 
skolorna. Hans-Olof Anders-
son (SD) redogjorde för en rad 
artiklar han läst om ämnet och 
drog slutsatsen att alla hade 
fel och att genuspedagogik är 
dåligt. Elin Gustavsson (S) 
svarade att genuspedagogik är 
ett viktigt verktyg för att bryta 
normer kring kön och ge barn 
alla möjligheter att utvecklas 

fritt: barnens lika värde ska 
sättas främst. Pernilla West 
(FI) betonade läroplanen som 
säger att förskola och skola ska 
motverka traditionella och ste-
reotypa könsroller: “I Lunds 
kommun följer vi läroplanen”. 

Helena Falk (V) fick med-
håll av en folkpartist om  att det 
inte politikernas roll att bestäm-
ma vilken pedagogik som ska 
bedrivas på skolor och för-
skolor, detta är upp till rektor, 
förskolechef och pedagoger att 
avgöra. Det blev en mycket lång 
debatt där Agneta Lindskog 
(KD) betonade det biologiska 
könets betydelse medan Emma 
Berginger (MP) betonade sam-
spelet mellan arv och miljö. 
Felix Solberg (M), De röd-
grön-rosa och Folkpartiet argu-
menterade på flera olika sätt för 
vikten av att arbeta normkritiskt 
i förskolan för att försäkra alla 
barn lika möjligheter att ut-
vecklas och i slutändan avslogs 
Sverigedemokraternas motion. 
Genuspedagogik verkar vara i 
Lund för att stanna.
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Är byggbranschen korrupt?

Bernie Sanders - joker i leken 
inför det amerikanska presidentvalet  

Det finns all anled-
ning att att anta att 
kartellbildning inom 

denna sektor är djup-
gående och omfattande

Enligt en enkätundersökning 
från konkurrensverket svarade 
46 procent  av de 600 tillfågade 
byggcheferna att det förekom 
karteller i deras bransch och 39 
procent trodde att riskerna för 
upptäckt var låg eller obefintlig. 

Korruptionen driver 
upp byggkostnaderna 
Idag har vi skyhöga byggkost-
nader på grund av stora vin-
stintressen, uppemot 40 pro-
cents marginal på oförutsedda 
utgifter, kartellbildning och 
vänskapsavtal där man anställer 
byggbossar som konsulter.
Lagmässigt är det svårt och 
kostsamt att komma åt och lag-
föra fusket. 

Vinstdrivet offentligt bolag 
skulle kunna göra det billigare
Vad kan man då göra? Sammy 
Landén som arbetar som skat-
tebrottsutredare föreslår ett of-
fentligt drivet byggnadsföretag 
som går i bräschen för sjyssta 
villkor. Att bilda ett helt trans-
parant statligt byggföretag, där 
alla kostnader är fullt synliga 
och redovisade och att detta 
företag skulle kunna gå med 
vinst och ändå bygga billigare. 

För det handlar inte om att byg-
ga med sämre standard när det 
gäller bostäder, vi vill inte ha 
några nya fattighus. 

Den här vinkeln är helt från-
varande i debatten  när det gäller 
att få upp bostadsbyggandet. 
Förslaget skulle naturligtvis 
få mothugg av bankerna och 
spekulanterna i dyr mark, men 
det kan vi leva med. 

Gunilla  Wahlberg

U T R I K E S

Bernie Sanders är Senatens 
enda socialist. Fick över 
70 procent i sin valkrets i 
Vermont och gjort sig känd 
som en stark kritiker av 
finanseliten på Wall Street. 
Som arbetarklassens röst i 
USA kan han skaka om det 
Demokratiska partiet när han 
nu utmanar Hillary Clinton 
från vänster, första dygnet 
fick han in 10 miljoner kronor 
och har rekryterat 200 000 
frivilligarbetare till kampanjen. 

H Ä L S A

Ung Vänster driver 
kampanj för ökade 
reurser till Ungdoms-
mottagningen

Idag kan man få vänta flera 
månader för att få en tid, oavsett 
om det handlar om att få p-pill-
er, testa sig mot könssjukdomar 
eller behöver få en samtalstid. 
Det är en orimligt situation, un-
gdomars hälsa är viktigare än så. 

Gå in på deras facebooksida “En 
ungdomsmottagning att lita på” 
för att få veta mera. 
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