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B U D G E T

Lunds skolor, vård och 
omsorg har genomlidit 
10 år av nedskärningar 
2007–2016. 

Tack vare de så kallade 
”vänstermiljarderna” alltså 
det stöd till kommunerna som 
Vänsterpartiet har förhandlat 
fram med regeringen, blir det 
inga nya strypningar i Lund 
2017. 

Kommunens verksamheter 
ska ge förslag på kraftiga 
nedskärningar
Men inför 2018 tar nu S & 
MP-styret i Lund nya tag, 
ivrigt understödda av de 
fyra borgerliga partierna 
och SD. Alla nämnderna 
hotas med nedskärningar på 
mellan som lägst 3 procent 
och högst 7 procent. Därmed 
har Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet vida överträffat 

Budgetpanik leder till att S och MP  
planerar för stora nedskärningar

Det gråa strecket visar hur prognosen för det ekonomiska resultatet 
såg ut när budgeten lades, det svarta visar hur utfallet till slut blev.

Politiken skrev i det första 
numret under det här året om 
en forskningstudie från Lunds 
universitet som visade hur utbrett 
fusket var bland utländska aktörer 
inom lastbilsbranschen. Förvisso 
inga nyheter för alla som har koll 
på hur branschen har utvecklats 
men den visade i vilket fall svart 
på vitt hur utländska förare kör 
utländska lastbilar under betydligt 
längre tid än vad dem får. Last-
bilar som många gånger inte är 
i särskillt gott skick och därmed 
är en säkerhetsrisk för alla på 
vägarna. Chaufförerna som kör 
gör ofta detta för löner under 10 
000 kronor i månaden. 

Pengar för att stävja fusket
Vänsterpartiet har nu i förhan-
dlingar med regeringen fått 
igenom att 25 miljoner kronor 
per år mellan åren 2017-2020 ska 
avsättas för att polisen ska kunna 
kontrollera denna bransch på ett 
mer intensivt sätt och därmed 
förhoppningsvis kunna stävja 
fusket. Även om det går att fråga 
sig hur långt dessa 25 miljoner 
räcker så är det ett bra steg i rätt 
riktning för att se till att den vilda 
västern som för tillfället råder på 
våra vägar ska upphöra. 

Det är även ett viktigt steg för att 
seriösa åkerier som inte vill utny-
tja sina anställda chaufförer ska 
få en verklig chans att verka inom 
branschen. Att konkurrensen han-
dlar om vem som kan ge uslast 
villkor till sina anställda och 
strunta i flest lagar och regler som 
finns till för att de ska vara säkert 
att befinna sig på våra vägar är 
helt enkelt inte hållbart. 
              Jesper Sahlén
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den borgerlighet de var så måna 
om att kritisera i åtta år. De 
borgerliga nedskärningarna, med 
i genomsnitt en procent om året, 
var visserligen ihärdiga, men 
var och en av dem framstår som 
en mild västanfläkt gentemot de 
neddragningar som nu S och MP 
tar initiativ till.

Osäkra prognoser som grund 
bakom nedskärningsivern
Hela paketet dök upp med två 
dagars varsel, som ett extra ären-
de på kommunstyrelsen i sep-
tember. Förutom att detta är en 
parodi på kommunal demokrati 
är det ytterst oansvarigt, både 
mot skolan och den kommunala 
servicen och ekonomin. Prognos-
erna i Lund är numera extremt 
ryckiga: Förutspådda underskott 
i hundramiljonersklassen förbyts 
på några månader i överskott 
genom nya skatteprognoser, 
befolkningsförändringar och 

politiska beslut i riksdagen. Det 
finns också en notorisk under-
skattning av kommunens resultat 
när budget läggs, i genomsnitt 
med 60 miljoner kronor de senas-
te 10 åren (se diagrammet). 
Men ledningen för kommunen 
verkar fast besluten att med 
hjälp av budgetpanik hamra in 
nedskärningsbudskapet i organ-
isationen. Men är det verkligen 
en ny våg av nedskärningar som 
Lunds skolor och äldreomsorg 
behöver?

          Mats Olsson

Skola en av de områden 
som nu hotas av stora 
nedskärningar
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Utdela skamstraff för elbaroner 
som skor sig på vårat behov av el

Företagshälsovården
blir kvar i egen regi
Ridhus och badhus var två 
av de stora diskussionerna på 
september månads kommun-
fullmäktige i Lunds kommun. 
Hanna Gunnarsson rapporter-
ar. 

Ett nytt ridhus har planerats i 
många år. Det nuvarande ridhuset 
kan inte ligga kvar på grund av 
närheten till två väldigt trafi-
kerade vägar . Det ligger visser-
ligen väldigt centralt idag och går 
att nå med både cykel och buss, 
men det går inte att ha hästar i 
den miljön längre. Frågan om 
var det nya ridhuset ska byggas 
har diskuterats väldigt länge, och 
kommunen har nyligen landat i 
att det ska byggas strax norr om 
Lund, i det område som heter La-
dugårdsmarken. På kommunfull-
mäktige diskuterades frågan om 
det behövs ett nytt ridhus även i 
östra delen av Lund. Förslaget 
kom från Kristdemokraterna som 
var ensamma i att stödja förslag-
et. De andra partierna menade att 
det redan finns flera ridhus i östra 
delarna av Lunds kommun: Utan-
för Dalby och Genarp och såklart 
stora Flyinge kungsgård utan-
för Södra Sandby, för att nämna 
några. Dessa ridhus ägs inte av 
kommunen, utan av företag, pri-
vatpersoner, föreningar eller stif-
telser. Kommunfullmäktige sa 
därför nej till att planera för ett 
nytt kommunalt ridhus i östra del-
en av Lunds kommun 

Stora kostnader för att både 
bygga och driva ett badhus. 
En annan fråga som ofta dis-
kuteras är ett nytt badhus i östra 
delen av Lunds kommun, ofta 
nämns Dalby som en passande 
ort. Frågan kommer från Cen-
terpartiet från början, men här är 
partierna inte lika överens. Ett 
badhus är en stor resurs för en ort, 
både för att öka simkunnigheten, 
för att främja foklhälsan (simning 
är skonsam och bra träning) och 
för en mer aktiv fritid. Men det är 
också väldigt dyrt och komplicer-
at att bygga ett badhus, det vet vi 
inte minst från när Högevallsba-

det i Lunds centrum byggdes om, 
ett projekt som inte höll budget 
och som drogs med stora prob-
lem. Vänsterpartiet ville inte gå 
vidare med planerna om  nytt bad-
hus i Dalby i dagsläget utan isället 
fokusera på att bygga skolor och 
förskolor, men kommunfullmäk-
tige beslutade att fortsätta med 
diskussionerna om badhus när 
Dalbys nya stationsområde börjar 
byggas. 

Den viktigaste frågan på kom-
munfullmäktige var ändå kom-
munens nya “utbyggnads- och 
boendstrategi”. I det dokumentet 
beskrivs vilka övergripande mål 
vi ska ha för  bostadsbyggandet 
i Lunds kommun. Det är ett stort 
och matnyttigt dokument som de-
finitivt är värt att läsa för den som 
är intresserad. Utbyggnadsstrate-
gin slår fast att Lunds kommun 
ska arbeta för att förtäta, att byg-
ga nya bostäder på mark som inte 
används på bäst sätt idag, till ex-
empel tomma parkeringsplatser. 
Det är också väldigt viktigt att 
de byggprojekt som planeras fak-
tiskt blir av och byggs klart. Par-
tierna i kommunfullmäktige var i 
stort sett överens, men har såklart 
olika syn på några viktiga frågor. 
Partierna till vänster menar att 
hyrsrätter är viktigaste medan 
partierna till höger tycker att det 
ska finnas fler bostadsrätter och 
villatomter.   

Företagshälsovården   
behålls i egen regi.
Slutligen hade också kommunful-
lmäktige en stor diskussion om 
företagshälsovården. En utred-
ning har gjorts om hur kommun-
ens företagshälsovård fungerar. 
De borgerliga partierna ville gå 
vidare och se om det går att priva-
tisera företagshälsovården medan 
de rödgröna partierna vill ha kvar 
företagshälsovården inom kom-
munen. Det blev också beslutet i 
kommunfullmäktige: Ingen pri-
vatisering kommer ske av före-
tagshälsovården. 

         Hanna Gunnarsson

L E D A R E

Elbolagen fortsätter att utpressa 
vanligt folk. El är något som 
vi alla behöver för att leva ett 
drägligt liv, något som är svårt att 
välja bort. Detta utnyttjar de stora 
elbolagen genom att ständigt höja 
nätavgifterna. Enligt Villaägar-
na och SVT är Värmland värst 
drabbat där Ellevio höjt avgift-
erna med nästa 20 procent sedan 
2015.

Det är rena banditfasoner, då 
bolagen utnyttjar sin monop-
olställning. Den nuvarande 
situationen är den sämsta från 
två världar, en nyliberal stalinism 
som elbaronerna exploaterar 
till fullo. De behöver inte lyfta 
ett finger, bara sitta på sin ända 
och se pengarna ticka in. Istället 
för att vara en sedelpress där vi 
svenskar langar upp 36 miljar-
der om året till ägarna så borde 
eldistribution vara en samhäll-
snyttighet för medborgare och 
industri.

För ett antal år sedan ville dåva-
rande justitieministern Beatrice 

Ellevios vd Johan Lindehag, en modern rovriddare med 
mångmiljonlön, platsar bäst på torget.  

Ask (M) hänga ut sexköpare 
genom att skicka lila brev till 
dem. Så att familjen fick veta vad 
gubben höll på med. Att hänga 
ut folk som ännu inte är dömda 
för brott var kanske inte så 
genomtänkt, men tanken bakom 
var inte helt oäven. Hon menade 
att det skulle vara det värsta som 
kunde hända en sexköpare. Helt 
enkelt ett skamstraff. Och där är 
jag med henne. För välbesuttna 
är böter inget egentligt straff, 
däremot en skampåle på torget, 
eller i alla fall i offentligheten. 
När det gäller visst asocialt be-
teende vore det bra mer effektivt 
att hänga ut förövarna.

Elbaronernas plundring av van-
ligt folk borde rendera just skam-
straff. Ut med dem på torget och 
låt dem häcklas av medborgarna. 
Det kan bli ett rent folknöje som 
samtidigt livar upp stadsbilden. 
Ja, det är nog dags att damma av 
skampålen gott folk!   

     Abe Bergegårdh
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Öka  de statliga in-
vesteringarna för att 
få fram fler bostäder

Testa kortare arbetstid i den skånska 
sjukvården : få friskare och piggare personal 

A R B E T S M I L J Ö B O S T Ä D E R

Dags för staten att investera i 
byggandet av fler hyresrätter
I och med att Sverige har en rela-
tivt låg statsskuld samt att räntan 
är så pass låg att staten knappt 
betalar något för att låna föreslog 
Vänsterpartiet redan i våras att 
staten ska låna ut 25 miljarder 
om året till fastighetsägare som 
vill bygga fler hyresrätter. Tanken 
är också att 4 miljarder av dessa 
till att börja med ska gå till byg-
gandet av studentbostäder. Något 
som sammanlagt beräknas ge 50 
000 fler hyresrätter per år. 

Nu har Vänsterpartiet kommit 
överens med regeringen  om att 
utreda möjligheterna till att an-
vända denna metod för att få fart 
på byggandet av fler hyresrätter. 

             Jesper Sahlén

För Vänsterpartiet är frågan 
om arbetstidsförkortning viktig. 
Sara Svensson gruppledare för 
partiet i Region Skåne förklarar 
varför och hur det går med den-
na fråga i Region Skåne just nu. 

Arbetstidsförkortning är en fråga 
som sätter makten över våra liv på 
sin spets. Är det vi själva eller ar-
betsgivaren som ska äga det mesta 
av vår vakna tid? 

Idag är arbetsmarknaden väldigt 
dubbel. Å ena sidan har vi tusentals 
och åter tusentals som är arbetslö-
sa, samtidigt som vi har massa av 
människor som blir sjukskrivna för 
att kraven på arbetet skruvas upp 
så högt att vi blir sjuka. I Region 
Skåne är sjukskrivningstalen 
väldigt höga. Speciellt för alla 
kvinnor i sjukvården. 

Positiva resultat för tidigare 
försök med kortare arbetsdag.
Detta är en anledning till att Vän-
sterpartiet i Region Skåne för ett år 
sedan la en motion om att på försök 
införa 30 timmars arbetsvecka på 
ett antal avdelningar runt om i den 
skånska sjukvården. Resultaten 
för alla andra försök runt om i 
Skåne har fått goda resultat. Sjuk-
skrivningarna sjunker, personalen 
uppger att de känner sig piggare 
och orkar mer i sitt liv, både på 
jobb och på sin fritid. Kvaliteten 
ökar helt enkelt. Resultaten är 
liknande oavsett om arbetstidsför-
kortningen är inom äldreomsorgen, 
på operationsavdelningar eller på 
en bilfabrik. 

Att vi ska arbeta 40 timmar i 
veckan är ingen naturlag. Idag 
skulle samhället kunna or-
ganisera arbetslivet på ett helt 
annat sätt. Kampen för förkortad 
arbetstid är viktig. Tänk dig en 
framtid där vi istället för att stupa 
i säng efter arbetet, skulle ha ork 
att ha en skön fritid. Tänk dig en 
framtid där vi hade mer tid varje 
dag att själva bestämma över vår 
vakna tid? Fantastiskt. 

Inga nya försök med kortare 
arbetsdag i Region Skåne
Vänsterpartiets motion avslogs 
på regionfullmäktige. So-
cialdemokraterna och Mil-
jöpartiet var lite mer positiva, 
men allianspartierna och 
Sverigedemokraterna röstade 
ner den. Och det kanske inte är 
så konstigt med tanke på att t 
ex Moderaterna är ett parti som 
röstat mot varje arbetstidsförkort-
ning för vanliga arbetare sedan 
dem bildades som parti. 
Motionen blev nerröstad, men 
arbetet fortsätter. Vi vet att 
sjukvården kan organiseras 
smartare. Vi vet att personalen 
skulle vilja ha möjlighet att ha 
en kortare arbetsdag. Vi vet att 
arbetsmiljön skulle bli bättre, att 
man skulle kunna göra ett bättre 
jobb och ha mer fritid att själv 
bestämma över. Vi vet att detta 
är framtiden. Det är en fråga om 
vilken framtid vi vill ha. Allians-
ens sänkte under åtta år skatter-
na med mer än 140 miljarder 
kronor. Att förkorta arbetstiden 

skulle inte ens kosta hälften av 
den summan. Det är en fråga om 
prioriteringar. Mer pengar till de 
redan rika, eller ett bättre liv för 
alla andra.  

Runt om i Sverige sprider sig 
försöken med arbetstidsförkort-
ning som en löpeld. Vänsterpar-
tiet kommer att fortsätta kämpa 
för att korta arbetstiden, för att 
alla ska få mer makt över sina 
egna liv. Kom med i den kampen 
du med!

           Sara Svensson 

Efter snart 100 år med en trend av ständiga produktionsökningar borde det finnas möjlighet 
för mer vila och fritid än vad som fanns när denna slogan skapdes arbetarrörelsens ungdom.

I Sverige råder det en allt större 
bostadsbrist, ett problem som 
har vuxit sig större och större 
under de senaste åren. Enligt 
siffror från Boverkets bostads-
marknadsenkät lever nu 94% av 
befolkningen i en kommun där 
det råder bostadsbrist. Antalet 
kommuner med bostadsbrist 
ökade enbart med förra året med 
31%. Och det råder numera brist 
i 240 av Sveriges 290 kommuner 
en siffra som har fördubblats på 
tre år. 

Störst är bristen på hyresrät-
ter, framför allt på små billiga 
sådana. Siffrorna när det gäller 
studentbostäder är ingen roligare 
läsning det råder brist på student-
bostäder i 27 av 43 högskole-
kommuner. Det saknas närmare 
bestämt 16 500 studentbostäder 
för att täcka det behov som finns 
runt om i landet. 

F E E L G O O D
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Vi behöver bygga ett solidar-
iskt samhälle där vi alla bidrar 
efter bästa förmåga för att ocks 
stötta varandra när livet tar 
en vändning som vi inte hade 
räknat med. Det kan handla 
om arbetslöshet, sjukdom eller 
olycka. Samtidigt behöver vi 
verksamheter som stärker och 
utvecklar oss som individer, 
som till exempel skola. Detta 
är något som är svårt att skapa 
på egen hand och därför är det 
en trygghet att ha en offentlig 
verksamhet som kan stärka vårt 
gemensamma samhälle. 

På senare tid har vårt samhälle 
kidnappats av girighet där 
företagens vinstmaximering är 
det viktigaste på verksamheter 
som skola, vård och omsorg. 
Istället för att varje krona går 
till eleven, sjuksköterskan eller 
flyktingen, så går pengarna till 
finanspampen, aktieägaren och 
holdingbolaget. I värsta fall till 
brevlådeföretaget registrerat i 
Luxemburg.

Banker aktiva i det skattefusk 
som varje år uppkommer till 
40 miljarder.
Panamadokumenten visar hur 
individer skatteplanerat och 
undandragit skatt på det mest 
skandalösa sätt. Banker som 
Nordea agerade till och med 
som rådgivare. Det avslöjades 
framförallt hur stora resurser 
toppskiktet i vårt samhälle kun-
nat lägga beslag på. 

Tack vare självrättelser har nu 
1,8 miljarder över en tioårspe-
riod återförts. Staten går dock 
enligt skatteverket miste om sju 
miljarder kronor årligen i att 
rika människor gömmer pengar i 
skatteparadis Till detta kommer 
företags aggressiva skatteplaner-
ing med ett beräknat skattebort-
fall på närmare 40 miljarder 
kronor årligen. Sveriges samlade 
statsbudget har utgifter på cirka 
900 miljarder årligen. Hur kan 
vi inte vilja införa kraftfulla 
åtgärder för att komma åt detta 
problem? 

Hårda tag mot de aktörer som 
skor sig på skattefuskare.
Vänsterpartiet har tagit fram 
ett 11-punkts program med 
verkningsfulla åtgärder för att se 
till att omöjliggöra såväl storföre-
tags aggressiva skatteplanering 
som de rikas privata skattefusk. 
En nyckelåtgärd handlar om 
att komma åt rådgivarna som 
underlättar skattefusket. Banker, 
skattekonsulter, rådgivare och 
revisionsbyråer måste tvingas att 
anmäla nya skatteupplägg och en 
lagstiftning tas fram som inför 
en anmälningsplikt för misstänkt 
skatteflykt på ett sådant sätt att vi 
kan komma till rätta med de råd-
givningstjänster som underlättar 
och möjliggör skatteflykt. Vi vill 
också att alla som tillhandahåller 
tjänster för skatteplanering 
frivilligt för myndigheter och 
medborgare offentliggör och 
publicerar listor på de länder man 
verkar i, inkluderat skatteparadis 
samt vilka företag man samar-
betar med. Men lagstiftningen 
måste också ses över i syfte att 
göra brevlådeföretag vars enda 
syfte är skatteplanering illegala 
på svensk och internationell 
nivå och se över om straffen kan 
skärpas för skatteflykt. 

Krävs mer åtgärder än enbart 
floskler. 
Ovanstående åtgärder är 
avgörande parallellt med att 
vi ser över det riggade skat-
tesystemet som gör att de 
rikaste kammar hem storkovan 
genom allehanda avdrag och 
skattsänkningar som genomförts 
de senaste 10 åren. Moderaternas 
förslag att sänka företagsskatten 
är att gå åt helt fel håll och mer 
av en medicin som bevisligen 
inte fungerar. Moderaterna har en 
slapphänd attityd till företagens 
skattefiffel - när det istället krävs 
hårdare tag svamlar Moderaterna. 

I Uppdrag Granskning visade 
det sig till och med att två av 
moderaternas ledamöter i riks-
dagens skatteutskott gömt undan 
betydande belopp i skatteparadis. 

Genom självrättelser slapp de 
straffpåföljden av att ha blivit 
påkomna och behövde inte ens 
betala det normala skattetillägget 
som alla andra behöver göra. 
Det är skamligt och moraliskt 
oförsvarbart att Moderaterna 
ännu idag inte fördömt detta han-
dlande av sina egna ledamöter. 
Nu kryper man till korset och 
låtsas ha en politik som jagar 
skattesmitare men när politiken 
granskas så är det inte mer än flo-
skler och tomma ord. Det krävs 
handling och inte ord. Modera-
ternas reformer riskerar att skapa 
samma system som i USA och 
Italien där du kan undgå hårdare 
straff genom att betala dig fri 
från skuld. Moderaterna har helt 
enkelt inte rätt reformer för att 
komma åt skattefusket, det har 
Vänsterpartiet. För Vänsterpar-
tiets reformer riktar in sig på att 
omöjliggöra skattefusk. Skatte-
fusk är nämligen stöld från hela 
samhället och därmed oss alla.

Daniel Sestrajcic, riksdagsleda-
mot och skattepolitisk talesper-
son för Vänsterpartiet.

Sammy Landén, skattebrottsu-
tredare, Skatteverket.

Moisés Ubeira, skattehandläg-
gare, Skatteverket.

Till dessa stränder i  Panama hade mycket pengar som 
egentligen skulle gå till vård, skola omsorg letat sig.

Skattefusk är en stöld från     
oss alla - aktiva åtgärder krävs

E K O N O M I

Allt fler människor och organi-
sationer får allt större problem 
av att bankerna blir mindre och 
mindre benägna att överhu-
vudtaget hantera kontanter. 
Ett problem som är långt ifrån 
unikt för Sverige. I Norge har 
man löst detta genom att skapa 
en tvingande lagstiftning om 
att bankerna är tvungna att 
hantera kontanter. 

Denna väg är dock ingenting 
som faller finnansmarknad-
sministern Per Bolund (MP) 
i smaken. Istället vill han likt 
sina föregångare försöka be 
om bankernas goda vilja att 
hantera kontanter. Han säger 
att han “förutsätter att bankerna 
tar sitt ansvar”. Det återstår 
därmed att se ifall Bolund är 
bättre än sina föregångare när 
det gäller att vädja till banker-
nas goda vilja.

När det gäller bankernas 
hantering av kontanter så har 
KD i Lund lagt en motion om 
att kommunen vid upphandling 
av bank ska ställa krav på att 
denna har kontanthantering i 
Lunds kommun. Ett förslag 
som har varit uppe i kommun-
styrelsen men som då bara 
stöddes av Vänsterpartiet och 
KD. Återstår att se hur det går 
för motionen i fullmäktige.

        Jesper Sahlén

Ska det finnas bank-
er utan kontanter?


