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Resultatenheter 
och besparingar 
ingen bra 
kombination 
Resultatenheter har provats på ett 
antal daghem i Lund under en 
period men införs under 1993 i 
hela kommunen. För- och nack
delarna är lite sv åra att se eftersom 
kommunen samtidigt inför bespa
ringarinom barnomsorgen. Resul
tatenheter innebär attvarje daghem 
blir ansvarigt för sin egen ekonomi 
både vad det gäller verksamhet 
och personalkostnader. De vinster 
eller förluster som daghemmets 
årsbokslut uppvisar flynas över 
till nästa års budget. Det skall 
finnas möjligheter, hoppas man, 
att man skall slippa dra med sig 
förluster som kan motiveras väl, 
men hur det blir i verkligheten är 
svårt att säga. 

Grundtanken att själva få 
bestämma sin ekonomi har varit 
tilltalande för vissa daghem men 
inte alla. Ett faktum är också att 
det, som inom många andra verk
samheter, är personalens löner som 
överlägset utgör den största delen 
av utgifterna, så behövermanspara 
ärdeteffektivastgenom personal
nedskärningar. Det här är ett 
allvarligt faktum eftersom kom
munen inför resultatenheter sam
tidigt som man gör besparingar. 
Det innebär att förvaltningen 
överlåter åt den enskilde före
ståndaren att permittera personal 
eller överinskriva barn om inte 
budgeten går ihop. 

Sedan har det under gång införts 
nya besparingar så att förestån
daren måste räkna flera gånger för 
att veta vilka pengar man har att 
röra sig med. Det som också är 
nytt är den summa pengar man får 
för varje inskrivet barn, mest 
pengar för de små och mindre ju 
äldre barnen blir. Detta innebär att 
ett daghem kan ha det antal barn 
inskrivna som det är avsett att ha 
men ändå gå med förlust om 
barnen är i fel ålder. Då finns tre 
alternativ : gå med förlust, permit
tera personal, överinskriv a. Inget 
av alternativen är särskilt lyckat. 
Skapar man en förlust som man 
drar med sig till nästa år får man 
mindre pengar då, vilket gör att 
man måste spara då osv. Permittera 
personal är inte hellernågot roligt 
alternativ. Sist in förstut är gången 
för de anställda. 

V ASTKUSTBANAN 
bör breddas genom Lund 
Protesterna har varit omfattande från folk som bor på Oscarshem 
och l Kobjer mot Banverkets förslag att bredda västkustbanan till 
dubbelspår för att möjliggöra snabbtåg till Göteborg. En grupp 
boende har lanserat ett nytt förslag till en statlon "Lund Norra" 
!"e lian .. Tu.nisborg och Monumentviadukten, dvs på ett ställe där 
mga rnanotskor bor. Men det gynnar ingen. 

Fredagen den 13 augusti ordnade 
banverket en bussrundtur till de 
olika alternativa platser, där Väst
kustbanan skulle kunna tänkas gå. 
Ursprungsalternativet i befintligt 
läge har nu modifierats så, att all 
breddning är tänkt att ske på den 
västra sidan norr om Kaprifolie
vägen. Söder därom tvingas ner
spåret, dvs det östra mot Malmö, 
ner i ett underjordiskt "tråg" under 
stambanan för att åstadkomma en 
planskild korsning med denna. 
Denna planskilda korsning är 
numera en förutsättning för bredd
ningen - en stor satsning för att 
möta den ökande persontågstrafi
ken samt minska värttetider och 
olycksrisker. 

'Tråget" drabbar huvudsakligen 
den kommunala parkförvaltning
ens lokaler och upplag i kilen 
mellanstambananoch Västkustba
nan, som sannolikt måste flytta till 
en annan plats. Dessutom måste en 
enskild fastighet i kv Björnbäret 
lösas in och huset antagligen riv as. 

Norr om Kaprifolievägen måste 
ett äldre hus vid Väpplingavägen 
rivas och utfarten till radhusen 
mittemot byggas om. Därefter är 
banan tärtkt att gå i den nuvarande 
gång- och cykelvägens sträckning 
till och över Norra Ringen. En ny 
cykelbro planeras ettkvarter lärtgre 
västerut. Plankorsningen västerom 
Oscarshem stärtgs också av, vilket 
varit aviserat sedan lärtge. 

Ingen fastighet i Oscarshem 
drabbas av markintrång, men de 

Inför hösten är det många dag
hem som inte vet om man kan 
behålla all personal eller om man 
måste skära ner i tjärtster. Som 
personal innebär det en osäker 
situation - tänk om några barn 
slutar under terminen eller börjar 
vara på daghemmet endast deltid. 
Skall man då behöva minska 
personalen under terminen? En 
vissöverlappningsperiod skall fm
nas så att inte förärtdringar i barn
gruppen slår igenom omedelbart 
på ekonomin men det sker fort 

boende är rädda för ökat buller. 
Det kan dock bara bli marginellt 
högre på grund av dubbelspåret, 
knappast heller högre till följd av 
snabbtågens högre hastighet, 
eftersom deras aerodynamiska 
utformning är så mycket gynnsam
mare. 

Så oron bland oscarshemsborna 
borde nu vara undanröjd. Antalet 
fastigheter som drabbas blir knap
past fler ärt de två som nämnts 
ovan. Och då måste man fundera 
på om det verkligen finns skäl att 
flyna hela banan till ett annat läge 
norr om Lund som föreslagits . 

Lund Norra 
De boende har alltså föreslagit att 
Västkustbanan läggs igen mellan 

nog ärtdå. Att överinskriva antalet 
barn är det alternativ som har 
verkat vara mest realistiskt, men 
där är problemet att antalet barn 
som vill ha dagis inte räcker. 
Därför har våren och sommaren 
inneburit en jakt på barn. Många 
daghem var långt in i augusti 
osäkra på hur många barn man 
skulle få till hösten och därför 
osäkra på hur mycket personal 
man hade råd att ha. 

F orts. på sid. 4. 

Lund C och Vallkärra station, och 
att ett helt nytt stationsläge, "Lund 
Norra" skapas öster om Oscarshem. 
Mot detta finns flera allvarliga 
invärtdningar. 

För det första är stadsdelarna 
Gunnesbo och Nöbbelöv uppbygg
da kring pågatågsstationen Gun
nesbo. Tyvärr är det inte mer ärt 
500 resande per dag där, men 
många har bosatt sig exempelvis i 
kvarteret Domarringen på Gun
nesbo för att bekvämt kunna resa 
till Helsingborg eller Malmö. Vi 
tror att många skulle protestera om 
de blev av med tåget! 

För det andra är ett läge öster om 
Oscarshem omöjligt med tanke på 
trafiken på stambanan, och att det 
ligger för nära Lund C. Det skulle 
kräva fyra spår ner till Lund C, och 
det skulle bli dyrt att bredda 
Monumentviaduktens spårgenom
fart. Tanken är kanske att det skulle 
bli en slags "infartsparkerings
station" typ Flemingsberg, men 
läget är dåligt även för parkering. 

För det tredje kostar naturligtvis 
ettheltnytt läge för Västkustbanan 
betydligt mer än en breddning i 
befmtligt läge. Därmed är det san
nolikt inte ett realistiskt alternativ 
för Banverket Det har man redan 
visat i en utredning. 

Fredentorp 
I detta alternativ skulle Västkust
banan vika av västerut just där 
Fredentorps kyrkogård har sin 
infart söderifrån. Sedan skulle den 
skära fult genom kullen där 
Fredentorps gård ligger, för att 
sedan passera Kävlingevägen på 
viadukt eller möjligen under. 

Ett sådant ingrepp i landskapet 
är inte tänkbart, inte heller att låta 
järnvägen gå på en kraftig bank 

Ytterligare ett par alternativ in
nebär sträckningar från punkter 
lärtgre norrut på stambanan, som 
naturligtvis blir ännu dyrare. I ett 
perspektiv om 20-30 år med en ny 
generation höghastighetståg skulle 
en ny sträckning genom landskapet 
förbi Ho by och Käv !inge, som man 
alltså missar, kunna vara befogad. 
Men fram till dess måste man nog 
satsa på en breddad västkustbana 
genom beftntliga stadsdelar i Lund. 
Det kommer värtsterpartiet att 
stöd ja, så som förslaget nu ser ut. 

Thomas Schlyter 



~KOMMENTAR 
Det konstruktiva 
vänsterpartiet 
Vänsterpartiets remissvar på 
Förnyelsedelegationens bestyrker 
bilden av enerfarenochansvarsfull 
lokal partiorganisation. 

Fast det har väl inte funnits 
anledning att drämma till med 
någon storslägga. Som vänster
partiet inledningsvis konstatearr 
är det borgerliga försvaret mycket 
måttfullt, både jämfört med andra 
kommuner och lokala handlings
program. Huvudskälet är säkert 
an det kommer så sent. Därmed 
har ny liberala experiment på andra 
orterredanhunnit demonstrerasitt 
misslyckande och det allmänna 
ideologiska klimatet har hunnit 
ändras en smula. Borgama kan 
inte varalika trosvissa längre. Men 
de flesta borgerliga politikerna i 
Lund, även bland moderaterna, 
präglas också sen gammalt av 
måttfullhet och realism. 

Vänstern kan också peka på en 
betydande framgång, den att det 
nu råder samsyn om att lokala 
nämnder ska finnas över hela 
kommunen Detta är ett garnmalt 
vänsterkrav. Borgarna var länge 
motståndare, bl.a. fruktan för fler 
"kravmaskinerier", men erfaren
hetenfrån Lund visar attkommun
delsnämnderna kan spara också 
de. Sen å ters tår att se om de lokala 
nämnderna verkligen kan stärka 
det kommunalpolitiska engage
manget överallt. I de "östra kom
mundelarna" skulle t.ex. vänster
partiet ha svårt att hitta lokalt 
förankrade representanter. Partiets 
linje är också sen tidigare att de 
lokala nämnderna bör spegla det 
lokala röstningsmönstret. Det kan 
nog också ta sin rundliga tid att 
utveckla en stadsdelsidentiteter i 
delar av staden med otydliga 
gränser, sv aga lokala centrumbild
ningar osv. Därför bör man kanske 
inte vara alltför rädd för en stor 
spännvidd i invånarntal mellan 
"stadsdelarna". På sammasättsom 
kommuner kan växla starkt i 
storlek borde deras underenheter 
kunna göra det. Det viktiga är att 
deras invånare upplever dem som 
naturliga. 

Ett annat naturlighetskrav som 
det finns anledning att betona 
gäller kommunfullmäktige. Om 
inte dess diskussioner gäller kon
kreta beslutsfrågorblir det torrsim 
av debatterna, och det blir i längden 
svårt för både ledamöter och 
allmänhet att upprätthålla intresset 
för verksamheten. Därmed skulle 
fullmäktige också förlora något 
av sin viktiga roll som politiker
skola. 
. Får man döma av opinions

mätningarna kan det mycket väl 
~terigen bli en röd-grön majoritet 
1 Lund efter nästa kommunalval. 
Erfarenheterna från förra gången 
är inte helt positiva men vänster
pariet ställer säkert upp. Då får det 
också v ara med om att införa den 
nya organisationen. 

Tydlig politik, starka lokala 
-Ett tråkigt kommunalt remissvar, suckade tjänstgörande 

volontären när han ombads göra ett sammandrag av 
v_~nsterpart~~ts synpunkter på "förnyelsedelegationens" 
forslag att gora om formerna för kommunens arbete. Men 
när han hade läst det sa han: "Detta är ju viktigt! Och 
välskrivet." Så vi beslöt att ta in hela dokumentet, i lätt 
redigerad form. En liten belysning ges i" VB-kommentaren" 
här intill. 

Först som sist kan konstateras att 
vänsterpartiet från början varit 
motståndare till inrättandet av 
förnyelsedelegationen. Vänster
partiet saknarockså representation 
i den. Vi är därför på intet sätt 
uppbundna av vare sig överens
kommelser eller beslutsom hittills 
tagits kring en framtida förändrad 
nämnd- och förvaltriingsorganisa
tion. 

Den organisationsförändring för 
Lunds kommun som föreslås är 
relativt måttlig . Inom de tekniska 
verksamheterna fullföljs den 
konkurrensutsättning och upp
delning i beställare och utförare 
som påbörjades under den förra 
mandatperioden. Inom skola, 
barn- och äldreomsorg förebådade 
det borgerligahandlingsprogram
metför Lund stora organisatoriska 
förändringar. Av dem finns inte 
mycket kvar i förnyelsedelegatio 
nens dokument. Lund slipperdär
för ifrån de vilda experiment med 
skol- och barnomsorgschecker 
som införts i andra "nyborgerliga" 
kommuner. 

Principer 
Organisationsförslaget sägs grun
dasigpåprinciperomdemokraJisk 
styrning, hög effe/aivitet och ett 
serviceutbud tillgängligt for alla. 
Detta är inget unikt utan snarast 
självklarheter som följer av kom
munallagen. Andra principer än 
dessa vore snarast att betrakta som 
egendomliga. 

Mot bakgrund av de nämnda 
principerna omfattar förslaget en 
organisation med en stärkt kom
munstyrelse, renodlad nämnd
struktur med åtskild myndighets
utövning, planeringsfunktion och 
serviceutbud, lokala politiska or
gan och en affärsmässig styrning 
av kommunala bolag. Det nya här 
torde v ara kommuns tyrelsens för
stärkta roll i planering och verk
ställande. 

Dessa principer har vänster
partiet inget att invända mot. I 
stället kommer vi nu att granska 
den föreslagna nämndstrukturen. 

Kommunledning 
Kommunledningen omfattar kom
munfullmäktige, kommunstyrel
sen och en ny stab för ledning, 
samordningoch uppföljning av 
ver~s.amheten. Vänsterpartiet är 
positivt till förslagen om nya 
arbetsformer för kommunfull
mäktige. Hearings, temamöten 
och allmänpolitiska debatter kan 
bidra till en vitalisering av kom
munalpolitiken. I detta samman
hang efterlyser vi en diskussion 

om hur komunfullmäktiges kon
trollfunktion ska stärkas. 

Kommunfullmäktiges centrala 
uppgift är att vara kommunens 
högsta beslutande organ. Ingen av 
de ovan nämnda nya arbets-for
merna lederfram till beslut. I stället 
flyttas allt fler beslut från full
mäktige till nämnder och styrelser 
i takt med decentraliseringen. 
Detta är en i grunden riktig ut
veckling, men alldeles oproble
matisk är den inte. Den får inte 
resultera i att fullmäktige utvecklas 
till ett organ som bara i efterhand 
kommenterar andras beslut. 

Man kannaturligtvis bestämma 
att fullmäktige ska besluta om 
övergripande mål och inte befatta 
sig med detaljer. Sådana för
enklade formler löser inte pro
blemet. Övergripande mål riskerar 
att bli mångtydiga och till intet 
förpliktigande. "Detaljer" kan av 
medborgama upplevas som myck
et viktigare än de övergripande 
målen och dessutom innehålla 
principielltviktiga överväganden. 

Gör partierna synliga! 
Kommunfullmäktiges ledamöter 
måste vara oförhindrade att föra 
upp de frågor man tycker är an
gelägna till beslut i fullmäktige. 
Där kan man bäst göra politiska 
ö verv äganden-inte bara om vilka 
beslut som ska fattas, utan också 
om fullmäktige överhuvud taget 
ska fatta beslut i frågan. Partipoli
tiken synliggörs bättre. 

Förslaget om att inrätta en stab 
för kommunstyrelsen är bra. 
S tyreisen behöver berednings- och 
utredningsresurser. Det får dock 
inte leda fram till en utökning av 
kommunens administration. Vän
sterpartiet anser inte att en "kom
mundirektör"påtoppnivåärnågot 
som vi ska ha. 

Så länge det finns tre kommu
nalråd är det deras uppgift att hålla 
reda på ärenden och faktiskt också 
avge förslag till beslut. På det viset 
görs kommunstyrelsens arbete 
politiskt synligt i högre grad än 
om en tjänsteman ska författa för
slag till beslut. Juridisk och annan 
kompetens finns ju redan inom 
stadskansliet för beredning av 
frågor som kräver sådana av
väganden. 

Lokala organ 
Lokala organ i form av kommun
delsnämnder är en riktig form för 
att stärka den kommunala demo
kratin. Kommundelsnämnder är 
också ett mycket viktigt krav som 
vänsterpartiet hardrivit länge. Det 
resulterade också i den pågående 

försöksverksamheten med kom
mundelsnämnder på Norr och i 
Veberöd. 

Utfallet, särskilt på Norr, har 
också under de sex åren visat sig 
vara mycket gyrmsamt för att 
skapa en lokal identitet bland 
stadsdelens in v ån are och för att få 
till stånd väl fungerande kommu
nala verksamhetsområden. Såväl 
kommundelskontoret som biblio
teksfilialen på Fäladsgården har 
fungerat utmärkt som kontakt
punkter för invånarna på Norr. 

Det är positivt att organisa
tionsförslaget utgår från att lokala 
organ ska inrättas över hela kom
munen. De frågor som kan disku
teras är främst vilka ansvars
områden som de ska ha, dels vilka 
geografiska områden de ska täcka 

Ansvarsområden 
Förnyelsedelegationen föreslår att 
ansvaret för barnomsorg, grund
skola, biblioteksfilialer ochöppen 
fritidsverksamhet läggs på de 
lokala organen. Därutöver nämns 
skolbarnsomsorg inom fritids
verksamheten. äldreomsorg, park
verkamhet och som remissorgan. 

Vänsterpartiet vill, som framgår 
ovan, vidga de lokala organens 
ansvarsområden i förhållande till 
den kompromiss som uppnåtts i 
förnyelsedelegationen. Denna är 
emellertid en framgång. Som 
delegationen påpekar är ansvars
områdena inte en gång för alla 
givna utankan utvidgas efterhand. 
Det är heller inte nödvändigt att 
alla lokala organ har exakt samma 
ansvarsområden. 

Som ett exempel vill vänster
partiet understryka betydelsen av 
att parkskötseln kommer in under 
de lokala organen. Det visar sig på 
Norr att parkskötarna fyller en 
viktig funktion, därför att de är ute 
i området och kan "hålla ordning" 
?ch ha reda på allt möjligt som 
m te bara rör parkernas växtlighet. 
I stadsdelar där parken redan har 
lokala arbetsställen med maskin
park bör dessa med fördel kunna 
sortera under de lokala organen. 
Delegationens förslag är att park
verkarnheten inte ska inordnas i 

l 



tämnder, kommunalt kretslopp 

loklala organ, vilket vänsterpatiet 
tycker vore olyckligt. 

GeografJSka områden 
Utifrån befintlig stadsdelsindel
ning för planeringsärlamål föreslås 
att befmtliga eller sammanslagna 
sådana områden ska utgöra kom
mundelar för lokala organ. Här 
föreslås kommundelar med drygt 
10 000 invånare, utom de östra 
kommundelarna som är mindre. 
För centrala Lund föreslås ett om
råde kallat Centrum/Söder som är 
betydligt större tilll befolknings
talet, cirka23 000 invånare, medan 
den geografiska omfattningen 
tordevarajärnförbarmeddeandra 
i Lund. 

V linsterpartiet vill idag inte 
binda sig för vilka geografiska 
områden som skulle passanämnd
strukturen bäst. Man skulle också 
önska andra namn än "väder
strecksnamnen", som är rätt trista 
och borde ersättas av bättre. 

"Mjuka" nämnder 
För de centrala nämnderna inom 
omsorg, skola, kultur m.m. före
slås en ny struktur. Vänsterpartiet 
är positivt till förslaget om en 
utbildningsnämnd, en nämnd för 
äldre- och handikappomsorg, en 
nämnd för individ- och familje
omsorg och en kulturnämnd. Vi 
har dock följande invändningar: 

Nämnden för äldre- och handi
kappomsorg bör kallas Omsorgs
nämnd i stället för "socialnämnd", 
och nämnden för individ- och 
familjeomsorg m.m. bör kallas 
Socialnämnd. Detta för att mer 
påminna om befintlig struktur. 

När det gäller kulturnämnden 
delar vänsterpartiet förslagit att 
konsthall, teater, musikoch biblio
tek ska höra dit. Men hela biblio
teksverksamheten bör ligga under 
kulturnämnden, som alltså svarar 
för policy, utställningar, medie
inköp och förvaltning av dator
systemet men också fö~ filialern_a, 
trots att dessa är lokaliserade till 
en viss kommundel. Samarbete 
medkommundelsnmndernaförut
sätts dock. 

"Hårda" nämnder 
Förnyelsedelegationen verkarvil
ja införa tre nivåer inom den "hår
da" sektorn. Plan- och byggnads
nämnden utformar planerna, An
läggningsnämnden konkretiserar 
dem i beställningar och "Kommu
nens affärsverksamhet" utför be
ställningarna. Rimligtvis är det en 
nivå för mycket. Samma nämnd 
borde kunna ansvara för verksarn
het ända fram t.o.m. beställningen. 
Uppgifterna borde också kunna 
fördelas på ett armarsättmellan de 
tre tunga nämnder inom fysisk 
"stads-ochlandsbygdsutveckling" 
som enligt förslaget ska fin
nas: l) miljö- och hälsoskydds
närnnd, 2) plan- och byggnämnd 
samt 3) "anläggningsnämnd". 

Miljö- och hälsoskyddsnämn
den fungerar enligt miljöskydds
lagen, hälsoskydslagen och lagen 
om kemiska produkter i första 
hand som en tillsynsmyndighet 
för kommuninvånarnas hälsa. 
Plan- och byggnämnden svarar 
enligt plan- och bygglagen samt 
naturresurslagen huvudsakligen 
för exploaterande och "miljö
hotande" verksamhet, om man vill 
vara elak. Det är bra att förslaget 
bibehåller gränserna mellan dessa 
två roller. I en del kommuner har 
man slagit samman dessa verk
samheter, vilket kan leda till 
mycket svåra ansvarsproblem. 

Miljö- och hälsoskyddsnämn
den borde dock kunna få vidgade 
arbetsuppgifter inom miljöområ
det Dit hör exempelvis att slå 
vakt om kommunens naturvärden 
i form av naturvårdsområdenmed 
olika slags förordnanden enligt 
naturvårdslagen. En sådan nämnd 
bör kort och gott barakallas miljö
nämnd. 

Till plan-och byggnämnden bör 
också föras det som kan bli kvar 
av hittillsvarande bostadsförsörj
ningsplanering, dvs KBP, och de 
delar av fastighetsnämnden som 
rör statliga bostads- och energilån, 
dvs kommunens förmedlings
organ 

"Utveckla Lund" 
I övrigt önskar vi att man ~er 
diskuterar i vilken utsträcknmg 
det under den förra mandatperio
den utarbetade organisationsför
slaget "Utveckla Lund" av bl.a. 
Claes Göran Jönsson kan ligga till 
grund förorganisation av en plan
och byggnämnd. Vänsterpartiet 
vill gärna återkomma med förslag 
om detta, och ser fram mot en 
diskussionmedframför alltsocial
demokraterna i denna fråga 

Anläggningsnämnden tjänar 
som beställare av konkreta arbeten 
när det gäller gata, park, vatten 
och avlopp samt exploatering, dvs 
markberedning och försäljning av 
mark för bebygelse. Vidare ska 
anläggningsnämnden vara bestäl
lare av kollektivtrafik samt utgöra 
trafiknämnd enligt gällande tra
fiklagstiftning, dvs ungefår som 
nu. Den motsvarar alltsånuvaran-

de gatu- och trafiknämnden. Att 
vatten- och avloppsverket hör dit 
motiveras huvudsakligen av att 
det är fråga om ledningar i gatorna. 
Med den nya Markentreprenad
enheten som utförare kan dock 
V A-verket överföras till den 
skisserade Kretsloppsnämnden. 

Namnförslaget "Anläggnings
nämnden förs fram med viss 
tvekan. Det bör snarare kallas 
Gatunämnden- kort och gott -
eller möjligen Gatu- och trafik
nämnden för att poängtera även 
dess roll som trafikmyndighet 

stadsmiljö 
stadsmiljökommitten och struk
turkommitten (ungefär som den 
gamla generalplanekommitten) 
föreslås inrättade för samordning 
av stadsmiljöfrågor mellan plane
rande och utförande nämnder, 
resp. mellankommunstyrelsenoch 
utförande planeringsorgan under 
PBN. Bägge dessa kommitteer är 
bramen frågan om deras samman
sättning är viktig. Denmodell som 
varit bruklig, att slå samman 
byggnadsnämndens ochkommun
styrelsnes presidier, är ur politisk 
synvinkel klart olämplig, eftersom 
det innebärenobalanserad politisk 
representation med enbart tre 
borgerliga och tv å socialdemokra
tiska ledamöter. Parlamentariskre
presentation med miljöparti och 
v än s terparti skulle, enligt nu
varande politiska bild, varaenklar 
fördel. 

En stadsmiljökommine har 
länge saknats, det visar de många 
bristema i omsorgen om detaljer i 
våra gator och på torgen. De 
insatser som gjorts för exempelvis 
stortorget visar vad en sådan 
kommine kan uträtta. Handläg
gande tjänstemän inom resp. för
valtning utgör givetvis den fack
mässiga basen i en sådan kom
mine, men den politiska styrning
en och ansvaret bör noga över
v ägas . En politiskt vald ordförande 
från majoriteten borde vara ett 
minimum. 

Affärsverksamheter 
Enligt förslaget ska kommunens 
affärsverksamheter drivas affärs
mässigt i konkurrens med andra, 
enskilda intressen. Det är möjligt 
att detta är tidens melodi, men en 
fullständig kornkurrensbild finns 
ju faktiskt inte. I vilket fall be
handlas affårsverksarnheterna un
der en rubrik i förslaget, och vad 
de har gemensamt är stora eko
nomiska åtaganden. Man köper 
och säljer tjänster och energi, men 
inte varor arma t än för kommunens 
eget bruk. . 

Lunds energibolag är nyhgen 
bildat och är inte mycket att orda 
om. Lunds kommuns fastighets
bolag och Färgaren bör slås ihop 
till ett. Lunds kommuns parke
ringsbolag är ett tredje bolag som 
finns idag. Här föreslår vänster
partieten armorlundaorganisation: 

Med syfte att samordna taxor 

och parkeringsbestämmelser på 
gatumark med samma slags verk
samhet inom kommunalägda, stat
liga, landstings- och enskilda par
keringsanläggningar föerslås att 
parkeringsbolaget avskaffas och 
övergår till en kommunal förvalt
ning under gatunämnden(" anlägg
ningsnämnden"). Härigenom kan 
också lättare avtal träffas om 
samutnyttjande av p-anläggningar 
än vad som nu är fallet. 

Kretslopp 
Avfalls- och avloppsnämnden 
skulle kunna vara namnet på den 
den nämnd som styr renhållnings
verket och V A-verket. Dessa verk 
behandlas i förslaget endast som 
tekniska förvaltningar, men i dag 
krävs en helt arman syn på dessa 
verksamheter, som visar på vikten 
av ett kretsloppstänkande i fråga 
om sådanaresurser- avfall, vatten, 
av lopp och även energi. Dessa frå
gor kräver en betydligt tyngre och 
tydligare politisk behandling. 
Nämnden bör snarare järnställas 
med gatunämnden än ses som en 
nämnd för affärsverksamhet. 
Kretsloppsnämnden är därför ett 
bättre namn på denna nämnd som 
således får ett samlat ansvar för 
hushållning med dessa resurser. 
Att föra de frågorna till miljö
nämnden kan v ållakonflikter med 
dess roll som tillsynsmyndighet. 

För att kunna åta sig tjänster på 
entreprenad i andra kommuner har 
förespråkats en arman förvalt
ningsform förrerthållningsverket, 
eventuellt en bolagisering. En så
dan konstruktion torde dock inte 
leda till något miljömedvetet tän
kande. Man bör snarare se derrna 
verksamhet som strikt kommunal 
med ett tydligt politiskt ansvar. 
Själva avfallsbehandlingen ligger 
f.ö. på ett regionalt organ, Sysav, 
som alltså är kommunövergripan
de. En vidgning av renhållnings
verkets verksamhet bör kunna 
åstadkommas på armar sätt. 

Lundafastigheter är vad vi för
står detsamma som fastighets
kontorets kommunalägda förvalt
nings- och exploateringsfastighe
ter. Dessa bör kvarståsom kommu
nal förvaltning och inte överföras 
i något aktiebolag. Det är huvud
sakligen fråga om fastigheter som 
inte kommer att säljas. En gemen
sam styrning med Markentrepre
nadenheten från en gemensam 
nämnd, enligt förslaget, förefaller 
dock rimlig. Mark- och fastighets
nämnden är kanske ett passande 
namn. 

Servicenämnden kan slutligen 
vara namnet på den nämnd som 
ska styra drätselkontorets tjänster 
samt persontransporter, städser
vice och kostservice. 

För det fortsatta arbetet med att 
utveckla kommunens organisation 
är vänsterpartiet berett att ta sitt 
ansvar, och ser därför fram emot 
att v ara med i de diskussioner och 
beslut som ska tas när förnyelse
delegationen avvecklas. 
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Hilding får besök 
I början av augusti togjag liggvagn 
till Luleå för att träffa fader Hil
ding. Han hade legat på lasarettet 
några dagar för att han hade 
befunnits svårväckt när den gode 
vännen AlfLövenborg kom för att 
bjuda på bastu. Men efter läkar
vård, mest i form av matoch dryck, 
kvicknade Hilding till. Kanske 
hade han fått en lätthjärnblödning 
eller så hade han drabbats av 
matthet för att han ätit för lite. 
Riktigt gamla människor, och 
Hilding ska ju fy Ila 94, tappar lätt 
matlusten eller får förstoppningar, 
som de tror ska hävas genom 
mindre matintag. 

Nåväl, jag åkte direkt tilllasa
rettet för att hämta hem honom. 
Vid hemkomsten stod TV och 
Radio Nord och journalister från 
Norrbottenstidningarna i högsta 
beredskap för attintervju a. Denna 
dags morgon hade nämligen 
Svenska Dagbladet haft inne en 
artikel om att Hilding skulle gå ur 
APK och uppgift om att kom
mande Norrskensflamman skulle 
tillkännage det officiellt, samtidigt 
som den riktade en bredsida mot 
partiordförande Hagel och dennes 
ekonomiska transaktioner. Detta 
hade undgått mig eftersom jag 
befann mig på tåget och jag blev 
därför något brydd över situa
tionen. Hilding var dock ganska 
skärpt och genomförde inter
vjuernapåett bra sätt, trots atthan 
hör så dåligt att han ibland nog 
inte uppfattade frågorna helt och 
hållet. 

Hildings tvekan 
Det måste ha varit ett ganska stort 
steg för en partitrogen människa 
som Hilding att gå ur APK, å 
andra sidan har han ju varit med 
om en och annan sprängning- vid 
sidan av det han sysslade med i 
gruvan i sin ungdom. Hilding har 
nog länge tänkt lämna partiet, men 
av omsorg om gamlakommunister 
i APK, har han tvekat: de har ju i 
honom sett en klippa som aldrig 
skulle rämna. 

Att han nu ändå lämnar in 
partiboken har flera orsaker: att 
vänner till honom blivit uteslutna 
(ex. ovan nämnde Alf), att partiet 
för en dålig politik och är margi
naliserat och att Hagel tagit emot 
pengar från f.d. Sovjet. Indok
trinerad som man är av borgerliga 
massmedia, hade jag trott att 

Hilding på något vis varit infor
merad, men han verkade uppriktigt 
upprörd över möjligheten av att 
sådana transaktioner ägt rum. 
Saken blir förstås inte bättre av att 
Hagel tycks blivit tämligen för
mögen på sistan, trots måttliga, 
redovisade, inkomster. Allt enligt 
Flamman. (Av detta framgår att 
Norrskensflamman numera är en 
fristående vänstertidning som är 
ute efter APK-ledningens skalp). 

Det är ganska strongt av Hilding 
att vid så hög ålder göra en om
värdering, tycker jag. Han förblir 
dock kommunist i den meningen 
att han anser det måste finnas ett 
alternativ till kapitalismen. Det 
som händer i det gamla Sovjet 
efter kommunismens fall, med 
maffiavälde och etniska och 
religiösa konflikter, tycker han är 
avskräckande. Och kapitalismen 
krisar ju som vanligt med en viss 
regelbundenhet. Hilding anser 
numera också att socialismen 
aldrig förverkligats, eftersom den 
förutsätter demokrati. S ta lin, som 
mördade den första generationen 
revolutionärer, är förstås den onde 
demiurgen i detta drama. 

Aktualiserad 
Manifesttanke 
Ä ven om Hilding nog kommer att 
rösta på vänsterpartiet är det inte 
aktuellt med att gå till något annat 
parti . Egentligen borde han kunna 
vara nöjd med sin situation för det 
står ju faktiskt i Kommunistiska 
manifestet, i början av andra ka
pitlet, att "Kommunisterna utgör 
intet särskilt parti gentemot de 
andra arbetarpartierna. De har inga 
från proletariatets intressen skilda 
intressen. De uppställer inga 
särskilda principer, efter vilka de 
vill forma den proletära rörelsen" 
osv. VadManifestethär helt tydligt 
vill betona är attkommunister inte 
ska binda upp sig till någotenstaka 
parti eller lyda någon självut
nämnd världsförbättrare, utan 
försöka att på ett nästan veten
skapligt sättstuder~ betingelsern~ 
för proletariatets (Idag skulle VI 
väl säga "folkets" eller "det arbe
tande folkets") befrielse. 

Sett i ett historiskt perspektiv 
förefaller den här tar!ken ganska 
god och man kan fråga sig om inte 
kapitalismen måste blomma ut 
innan den kan övergå i ett huma
nare samhällssystem. Och för 

övrigt är ju dagens kapitalism i de 
flesta länder redan starkt balan
seradav lagstiftning, enstoroffent
lig sektor och demokratiskt sty
relseskick. Kanske det som kallas 
"blandekonomi" är den bästa 
kända lösning vi kan se för tillfället 
och under alla omständigheter 
långt överlägsen utopiska leninis
tiska visioner. 

Det här senare skulle nog inte 
Hilding hålla med om, han anser 
nämligen att Lenins planer aldrig 
fått någon chans . Han förblir 
leninist tiiis vidare. 

Svårt att bli gammal 
Men egentligen grubblar Hilding 
nog inte så mycket på tillståndet i 
världen. Han ser så dåligt att han 
inte kan läsa tidningen, till och 
med att sätta på radion kan vara 
svårt. Sin kära fiol och sitt piano 
vill han inte "misshandla", fing
rarna lyder inte längre. Förr tyckte 
han om att laga mat, särskilt 
pannkaka och fiskrätter, men det 
går numera inte. Det är tur att 
hemhjälpen finns, damerna besö
ker honom fyra gånger om dagen. 
De klagar lite vänligt på honom 
för att han inte ber om ditten och 
datten och beklagar sig som gamla 
brukar göra, men då säger han 
bara att han är en stolt människa 
som vill klara sig själv . Hilding 
gillar i alla fall att promenera och 
att lyssna på talböcker. 

Hilding har just avslutat sina 
memoarer, som berättar om upp
växten i Malmberget, de första 
fackliga och politiska striderna, 
något om riksdagsarbetet, resorna 
österut och sammanträffanden 
med världskommunismens ledar
skap. Avslutningsvis skriver han 
något om världslägetefter Sovjet
unionens upplösning. 

Manus har skickats till två 
förlag. När jag var där fick han 
negativt besked från Natur & 
Kultur, menen av lektörerna ville 
ge ut den. (J ag har ett manus hem
ma så om någon som läser detta 
har förlagskontakter går det bra 
att få låna texthögen på cirka 120 
A4-sidor). 

Livlig gågata 
När jag var i Luleå passade jag 
förstås på att se mig omkring. Jag 
joggade lite utmed Luleälvstran
den. Det var vackert, soligt och 
helt mygg fritt. J ag körde lite sim-

hopp på Pantusbadet och lärde 
några lulebarn, och mina egna 
barnbarn, grundläggande sirn
hoppsteknik. Jag vandrade på 
Luleåscentrala gågata och gladde 
mig åt det fungerande uteschack et, 
v aktat av pensionärer, och musik
paviljongen där ett jazzband bl a 
spelade Blues Marsch på ett över
tygande sätt. En bouleplan på 
Storgatanhartillkommitsedansist 
jag var uppe. Nu väntar jag bara 
att Luleå följer Stockholm meden 
plan för Streetbasket. Det är på det 
här viset en innerstad får liv, tänk 
om Lund kunde förstå det. 

Finn 
-·---··-··-------
Resultatenheter ... 

Jag tycker att till den ekono
miska diskussionen om resultat
enheter måste föras en ideologisk. 
Passar det här för omsorgsverk
samhet? Jag tycker det inte. Visst 
måste även barnomsorgen titta 
över sina kostnader och till viss 
del ta ansvar för dessa, men det får 
inte innebära attman tillmäter frå
gor om kvalitet och arbetsmiljö 
mindre betydelse. 

Risken för detta är uppenbar 
om man inför resultatenher sam
tidigtmedbesparingar.Närsåsker 
flyttar mycket av förvaltningens 
ansvar ut på de enskilda före
ståndarna som inte har en adekvat 
utbildning för det. De arbetsupp
gifter som låg i föres tåndartjänsten 
när de flesta tillträdde var helt 
andra än de är idag. Vissa före
ståndare tycker att de nya arbet
suppgifterna är spännande men 
många tycker att de tar för mycket 
tid fråndetjobb de tycker är viktigt 
och att de har sv ärt att klara av 
dem effektivt. 

Lars Ragvald 

KOMPOL möte Må. 23.8 kl 19.15 på. 
partilokalen.Tema:Kommunfullmäktige. 

RÖDA KAPELLET Sö 22.8 inget rep på. 
Kapellsalen pga Hanöhelgen. Nästa Sö 
29.8 18.45 rep i Kapellsalen inför 
kultumanen.Sista chansen för musika
lisk repetit ion. Följande två. söndagar 
rep med skådespelare. 
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