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Sex timmars arbetsdag 
Flera av vänsterpartiets förslag gick igenom vid lands
tingsfullmäktiges budgetsammanträde den 20 och 21 
november. Det blir försök med sextimmars arbetsdag, ett 
policydokument för Lunds universitetssjukhus, och full
mäktige kommer att pröva de stora investeringarna innan de 
sätts igång. 
Det blir i princip oförändrad 
landstingsskatt nästa år. Social
demokraternas förslag gick ige
nom med stöd från centern och 
folkpartiet. På pappret innebär det 
14 öres höjning, men den äts opp 
av ökade kostnader för kollektiv
trafiken, som tas över från kommu
nerna. Moderaternas skattesänk
ning med samma belopp föll och 
det gjorde också vänsterpartiets 
och miljöpartiets förslag om 
höjning med femtio öre. 

Vänstern klarar jobben 
Vänsterförslaget var det enda som 
hade förutsättningar att klara 
jobben och ge verksamheterna lite 
andrum. Miljöpartiet har liksom 
de borgerliga partierna fått den 
s.k. pensionsskulden på hjärnan 
och ville sätta av hälften av sin 
skattehöjning till framtidens 
pensioner. Att centern och folk
partiet gick på oförändrad skatt 
var en överraskning eftersom de 
ville ha skatteväxling med kommu
nerna om kollektivtrafiken precis 
som moderaterna, men de följde 
alltså inte upp sina reservationer 
från landstingsstyrelsen. 

Landstingets budgetdebatt blev 
tidvis egendomlig och måste för 
den intresserade allmänheten varit 
fullständigt obegriplig. Det beror 
på att den så mycket handlar om 
personalens pensioner och så lite 
om landstingets verksamhet. D. v .s 
sjukvård. Borgarna och miljöpar
tiet har gjort dessa pensioner till 
sitt politiska huvudnummer. De 
vill att man skall sätta av stora 
belopp, som då måste tas från 
sjukvården, i pensionsfonder. 

Sans & balans 98 (m) 
Landstingsrådet Eva Åsare (m) 
påstod att underskottet, som måste 
prutas bort eller sparas i fonder 
fram till 1998 var i storleks
ordningen l 700 miljoner kronor. 
Eftersom moderaternas budgetal
ternativ heter Balans 98 , innebär 
det om man tar dem på allvar att 
mellan sextusen och sjutusen 
tjänster måste försvinna tills dess. 
När Eva Ås are konfronterades med 
konsekvenserna av den moderata 
politiken backade hon emellertid 

och påstod att det bara rörde sig 
om ett räkneexempel och när 
fullmäktiges ordförande Stig Blixt 
ville ställa moderaternas förslag 
om l 0% rationaliseringseffekt 
genom skånskt samarbete under 
proposition. Han sa besparingar 
på 440 miljoner kronor rusade en 
av deras politiska sekreterare fram 
och hävdade att de inte yrkat på 
detta. Den moderata politiken 
upplöstes alltså i orddimmor 
framför ögonen på de häpna full
mäktigeledamöterna. 

Pensionsfrågan är inte helt 
oviktig och det görs avsättningar i 
budgeten med l 00 miljoner kronor 
om året framöver, men det hade 
varit skönt om den kunde få rätt 
proportioner i stället för att 
dominera debatten. För handen på 
hjärtat: Det är ju egentligen 
huvudsakligen en bokförings fråga. 

Samarbetet fungerar väl 
Det är ingen överdrift att säga att 
samarbetet mellan socialdemo
kraterna och vänsterpartiet funge
rade väl. Det var skattesatsen som 
var olika. Men i övrigt bjöd man 
till från båda håll. Vänsterpartiets 
inställning är att även smärtsamma 
beslut blir bättre när de utformas 
av en vänstermajoritet och att 
många av socialdemokraternas 
formuleringarom landstingets och 
sjukvårdens utveckling var bra. 
Socialdemokraterna var också 
lyhörda för vänsterns synpunkter 
och krav. Det bådar gott för 
samarbetet underresten av valperi
oden. 

Borgarna har uppenbara prob
lem deras förslag spretade åt alla 
håll. Moderaterna hade som sagt 
problem med den egna politikens 
konsekvenser och centern och 
folkpartiet hade stora behov att 
visa självständighet. Den utveck
lingen kommer troligen att fortsätta 
under valperioden. Mittenpartier
na frestas säkert av möjligheter att 
komma överens med socialde
mokraterna och få inflytande över 
landstingspolitiken. En fyraårig 
valperiod helt utan inflytande är 
naturligtvis inte lockande. 

Rolf L Nitson 

Hurra! 
Det blir alltså försök med sex 
timmars arbetsdag inom vården 
med start 1996. Förslaget som 
kommer från vänsterpartiet gick 
igenom med stöd från social
demokraterna och miljöpartiet. Det 
finns ett genuint intresse bland 
socialdemokraterna för arbetstids
förkortning. Man har blivit mycket 
öppnare att pröva nya medel mot 
arbetslösheten. (Inte bara statliga 
pigsubventioner).Landstingsrådet 
Viking Tell som har ansvar för 
personalpolitiken sa att landsting
ets personalnämnd skulle få i 
uppdrag att ta fram ett underlag 
och:"låt oss pröva hur det (sex 
timmars arbetsdag) kan fungera 
hos oss." Han hade i sitt anförande 
tidigare redogjort förbåde positiva 
och negativa erfarenheter från 
försök inom den offentliga sektorn 
och han drog den framsynta 
slutsatsen att våra försök kunde 
bygga på de erfarenheter som redan 

fanns och inriktas på frågeställ
ningar som var särskilt aktuella i 
M-landstinget. Bakgrunden var 
också att ett av landets största 
landsting behöver egna erfaren
heter för att kunna utveckla en bra 
personalpolitik. Inställningen var 
realistiskt positiv . Moderaterna 
yrkade givetvis avslag. 

Landstinget har kunnat hantera 
de varsel man tvingats lägga under 
1994 och 1995 genom att växla 
dem mot kompetenshöjande 
åtgärder. Gemensam finansiering 
med länsarbetsnämnden har gjort 
detekonomiskt möjligt. Staten har 
tyvärr stramat upp och likriktat 
länsarbetsnämnderna med mycket 
precisa direktiv, som gör fortsatt 
samarbete näst intill omöjligt. De 
statliga direktiven är i sig sympa
tiska, men åtstramningen kommer 
vid en märklig tidpunkt. Regio-

(forts, sid 4) 

"Nej Till Bensin Mack Vid Höje Å" 

Boende på Klostergården samlar in namn som säger "Nej Till Bensin 
Mack Vid Höj e Å!" En bensinstation med tankar, pumpar, 
miljöfarligt avfall och transporter innebär alltid en miljörisk. "Det är 
oacceptabelt ur naturvårdssynpunkt att placera en 
bilserviceanläggning i detta känsliga läge" citerar de boende ur 
park- och naturvårdsnämndens yttrande över det planerade 
byggandet vid Höje å. Om man genomför planerna på bensinstation 
kommer det att kosta Lund flera miljoner kronor plöus årliga höga 
utgifter- detta, medan nedskärningar pågår överallt. Kommunen bör 
avståfrån alla planer på att placera en bensinmack vid detta 
naturområde. 

(Teckning: Göte Bergström) 



~KOMMENTAR 
Dansstaden Lund? 
Lund försöker att profilera sig på 
kulturområdet. Det är inte lätt 
eftersom Malmö är en etablerad 
konst- och teaterstad, som dess
utom har en hyfsad symfoni 
orkester. Helsingborg har en 
lysande symfoniorkester och är en 
hyfsad teaterstad. K var är alltså 
dansen. Det är ett djärvt försök att 
satsa på s.k modern dans-(teater) 
framför allt av en liten stad som 
Lund. Det har gjorts försök tidigare, 
som misslyckats av olika orsaker. 
Att locka Cullbergbaletten till stan 
var heroiskt, men knappast rea
listiskt. Nu försöker man i stället 
med ett regionalt upplägg, Skånes 
Dans teater. Det hela bygger på att 
Lund har rykte om sig attvara en 
dansstad. Stämmer det? Ar Lund 
en dansstad eller är Lund bara en 
Cullbergstad? 

Publiken svek dansteaterns 
premiärprogram i Folkparken. Det 
finns många förklaringar till detta. 
Folkparken ligger avigt, speciellt 
om man inte, som Y stadoperan i 
somras, kan locka med picknick i 
det gröna.Det kan ha varit prog
rammet, som var felvalt , eller 
förväntningarna, som var för höga. 
Men det kan också ha varit 
uppbackningen från Lunds kom
mun, lokalt näringsliv och dans
publiken, som var för dålig. J ag har 
hört hårdaord om kommunens brist 
på intresse och engagemang från 
personer med god insyn. Det är 
dåligt om det stämmer. Vänster
majoriteten, förlåt regnbågsmajori
teten får inte låta all energi slukas 
av kommundelsreformen. Det är 
en förbaskade skyldighet att ställa 
upp för hemmalaget även när det 
rör sig om dans! 

Det var en del spydiga kom
mentarer om Lund som dansstad 
också på Kenneth Kvarnström 
föreställningen på stadsteatern 
härom veckan. Den var anständigt 
besökt inte mer och det var ont om 
politiker och kommunala tjänste
män på plats. De gick att räkna på 
ena handens fingrar och då behövde 
man inte ta med tummen! VB har 
namnen för hedersomnämnande 
vid något senare tillfälle. Det har 
varit nya spännande fö reställningar 
när ni läser detta. Det behövs 
skärpning i efterhand . Det behövs 
nyfiken publik, som är beredd att ta 
risker. Det behövs tålamod för att 
lära en ny publik dansens språk. 
Skärpning över hela linjen! 

Reklam! 
Köp HSOs (Helsingborgs Sym
fon iorkester) nya CD. Två Berwald 
för en hundring i varje välsorterad 
affär! 

Skatt och KDN i budgetdebatten 

till en början. Men framemot lunch, 
när folk började bli hungriga, och 
därmed lite aggressiva, så hettade 
det till. Det började med ett rätt 
uppladdat anförande av Christine 
Jönsson(m), som anklagade majori
teteln för allt möjligt som man 
underlåtit attgöra under 1995. Bl a 
skulle all planering ha stannat av. 
Några nya bostadsområden skulle 
vi aldrig få, utbyggnaden av 
stationsområden gick trögt osv. Det 
endamandiskuterade var kommun
delsreformen, som absolut skulle 
manglas igenom, enlig Christine. 

KDN-tåget 
Sven-Bert i l Persson (v) hadedragit 
igång med en liknelse om "KON
tåget", som m och fp inte ville vara 
med på, men ändå hoppat på till 
sist. Ja, annars skulle vi ju bli kvar 
på perrongen utan att kunna 
påverka, tyckte Christine. 

Tågliknelsen fortsattes av en rad 
andra talare , och med ett antal tunga 
ideologiska inlägg blev debatten 
t i liräckligt intressant för att man 
inte skulle somnaefterden präktiga 
lunchen på Katte som kommunen 
bjöd ledamöterna på. 

M borde kräva sänkt skatt 
Morgan Johansson (s) som till 
vardags skriver på ledarsidan i 
Arbetet , krävde av "de bägge 
högerpartierna" (m och fp) att de 
antingen borde kräva sänkt skatt 
för 1996. eller så får de vara med på 
tåget utan att bråka. Och eftersom 
Lund fått del av det kommunala 
skatteutj ämningsbidraget , borde 
moderaterna, som kämpat så hårt 
mot det för att slå vakt om sina 
väljare i Vellinge och Danderyd, 
också tacka nej till sådant bidrag 
till Lund. 

Ulf Nilsson (fp) tyckte att 
Morgan varöverdrivet retorisk, och 
detblev mer munhuggning. Särkilt 
mellan Morgan och Lars Lindblad 
(m) som tyckte att "skatt= stöld". 

skattehöjningen på en krona i fjol 
var "ren konfiskation" tyckte 
Lindblad, om man inte använde 

Bostadsförsörjningen 
Ett särskilt ärende som behandlades 
i samband med budgeten var bo
stadsförsörjningsprogrammet. Det 
har förr om åren varit ett mycket 
viktigt dokument, som stötts och 
ältats i timmar. Nu är det egentligen 
ett rätt magert program, eftersom 
det inte innehåller särskilt mycket 
bostadsbyggande. Problemet är att 
det inte byggs särskilt mycket. 

Det tycker miljöpartiet är bra. 
men de vill ändå ta bort flera stora 
utbyggnadsområden ur program
met. Värpi nge söder om Trolle
bergsvägen, Villa Sunna, Badare
vägen samt Råby söder om Dalby-

, vägen och Hällestadsvägen efter 
~ ' sekelskiftet vill de inte ha. Sam

~1/.i:ilt;:ilj~~ 

Inget barnombud 
Den allmänna budgetdebatten blev 
inte klar till lunch som man tänkt 
sig, men en kvart i tre kunde man 
börja med de olika posterna i 
budgeten. Den längsta debatten var 
kring kravet från mp, v, fp och kds 
på att återinrätta barnombudet i 
kommunen. Denna tjänst fö rsvann 
hastigt under förra året , men 
socialdemokraternakunde inte inse 
att man inrättar centrala tjänster 
när man decentraliserar kommu
nen. Miljöpartiet tyckte att barn
konventionen krävde ett barn
ombud.Det hör till saken att den 
statliga barnombudsmannen (BO) 
inrättades efter Lund som förebil d, 
och denna myndighet går nu ut och 
uppmuntrar kommuner att inrätta 
egna barnombud. Lunds förra 
innehavare av tjänsten , Bodil 
Rasmusson, berömdes för sina in
satser under den tid hon innehade 
tjänsten. 

Var ska vi bygga? 
Till kvällspasset var det dags att 
dra igång debatten om Ostra 
Tornskolan och senare bostads
försörjningsprogram och trafiken. 

Moderaterna ville dra in anslaget 
till utbyggnaden av Ostratorns
skolan, eftersom dom tyckte det 
verkade bli för dyrt att bygga ut 
den nya sunda tillbyggnaden. 
Moderaterna ville hellre bygga en 
traditionellt högstadieskola på 
Vipeholm intill gymnasiet. Det blev 
en debatt om huruvida man ska ha 
högstadium eller 1-9-skola. 

Inga pengar togs c!ock bort från 
skolutbyggnaden på Os ter. Behovet 
är stort , men hur man ska klara att 
få ekonomi i bygget är svårt. 

grammet. 
Det var lite på det viset som 

dåvarande vpk argumenterade för 
tio år sedan: -bygg bort bostads
kön men inte här och inte där. Så 
nuvararande vänsterpartiet kunde 
faktiskt inte hålla med miljöpartiet 
om att Lund ska bygga så lite, när 
det nu behövs byggas. En anledning 
är naturligtvis att Lund sagt ja till 
att företag som Ericsson fått 
etablera sig i Lund. Vänsterpartiet 
var väl tveksamt till det i vintras, 
men sadealdrignej närdetaljplanen 
kom tll fullmäktige. De krav som 
mås te ställas på att Ericsson
palatset skulle byggas på ett 
miljöriktigt sätt, skulle få ställas i 
bygglovet 

Naturligtvis kan man diskutera 
om etableringen av Ericsson i Lund 
nödvändigtvis måste leda till en 
ohållbar utveckling. Följden blir ju 
att 700 nya LM-anställda ska ha en 
bostad i Lund. Var? Hittills har 
man räknat med villor på öster, 
men fastighetsnämndens ordföran
de vill gärna motverka segregatio
nen i Lund mellan öster och väster 
och tillmötesgå kravet på stycke
byggda villor vid Badarevägen och 
på Värpinge istället. Men då måste 
man ställa hårdakrav på utformning 
och utförande. Om LM-anställda 
ska på på Öster, kan man då räkna 
med att deåker kollektivt eller 
cyklar till jobbet? Kanske inte, och 
isåfall vore det en katastrof om alla 
dessa ska köra bil till Vattentornet. 

Dessa frågor togs dock inte upp 
i detalj på budgetmötet, men det 
blev ändå en lång debatt mellan 
Peter Björling (mp) , Thomas 
Schlyter (v) , ChristineJönsson (m) 
och Jörgen Jörgensen (fp) . Social
demokraterna var inte så aktiva, 
även om BjörnAbelson och Sven 
Tufvesson förde deras talan. Slutet 
blev att bostadsförsörjnings
programmet antogs enligt förslaget. 

Sista ärendet för dagen var inbe
sparingar på vägunderhållet, där 
majoriteten drog in 700 000 kr, 
medan miljöpartietville minskadet 
med 6 miljoner. O rea li stiskt ! 
Kapitalförstöring! tyckte Jörgen 
Jörgensen (fp). 

Väginvesteringarna fick anstå till 
torsdagen! 

T ho 



En död hand 
över seminariet? 

Fyra partier föreslog investerings
stopp i Malmöhus läns landsting: 
Moderaterna, Centern, Folkpartiet 
och Miljöpartiet. Stoppet skall gälla 
hela valperioden fram till 1999 då 
investeringarna kan sättas in i ett 
s.k Skåneperspekti v. Förslaget föll 
visserligen när det ställdes mot 
Vänsterpartiets alternativ att alla 
större investeringar skull gå en extra 
runda tilllandstingsfullmäktige för 
beslut innan de sattes igång. Argu
menten mot investeringsstopp har 
redovisats i tidigare nummer av 
VB och skall därför inte upprepas. 
Men konsekvenserna av investe
ringsstopp behöver granskas. 

Värdefull byggnad 
Ett exempel är särskilt intressant. 
Seminariet i Lund. Huset har fått 
förfalla i flera år eftersom lands
tinget har vetat riva för att ge plats 
åt ett barn- och kvinnamedicinskt 
centrum. På senvåren hamnade 
frågan i ett nytt läge. Riksantik
varieämbetet tyckte att byggnaden 
var värdefull och att den därför 
skulle byggnadsminnesförklaras. 
Rivning var i realiteten utesluten 
och om landstinget trilskades fanns 
risken för utdragna processer med 
överklaganden problem för barn
sjukvården och fortsatt förfall av 
Seminariet. Mycket snabbt kom 
ett kompromissförslag till stånd, 
som innebär att det mesta av 

seminariet bevaras och att ett 
modifierat barn- och kvinnamedi
cinskt centrum (BKC) byggs . Det 
är klart att det känns lite surt för 
dem som i många år kämpat för att 
bevara huset och därför hånats och 
förlöjligats. Men nu är det som det 
är. Läget för seminariet har ljusnat 
betydligt, men samtidigt har 
landstingets ekonomi försämrats. 
Det ekonomiska läget och planerna 
på att göra ett landsting av Skåne 
har medfört att alla investeringar 
granskas mycket noga. Utrymmet 
för lyx- och prestigeprojekt har 
minskat drastiskt. 

Projektering pågår 
Det pågår ett mycketkreativ t arbete 
för att utnyttja seminariebyggnaden 
så effektivt som möjligt och för att 
ta tillvaradess stora kvaliteter. Inför 
man investeringsstopp och dess
utom sätter igång omfattande utred
ningar av alternativ till BKC med 
koppling till Seminariet är risken 
mycket stor att det huset lämnas åt 
sitt öde och att det blir ytterligare 
tre års förfall med förö dande 
konsekvenser. J ag undrar om 
centerpartiet och miljöpartiet är 
medvetna om vilka risker de tar när 
de gör gemensam sak med mode
raterna. Risker för Seminariet men 
också för barnsjukvården i Lund. 

Rolf L Ni/son 

Från det kommunala 
Att miljöfrågorna har en hög
konjunktur just nu kan nog ingen ta 
miste på. Efter 25 år som miljö
aktivist är man lite luttrad och vet 
attdet medvetande som är gångbart 
idag kan vara som bortblåst bara 
några år senare. Men visst är det 
något annorlunda med den våg av 
miljöintresse som bärs upp av 
nyckelbegreppen Agenda 21 och 
hållbar utveckling? Jag inser att 
jag inte kan frigöra mig från mina 
personliga erfarenheter, men tycker 
mig ändå ha belägg för att oron för 
den moderna livsföringens miljö
konsekvenser ökar. Vid flera 
tillfällen den senaste tiden har jag 
blivit positivtöverraskad och funnit 
genuina miljöfrågeställningar där 
jag som minst hade förväntat mig 
det. Tyvärr blir man ocksånegativ t 
överraskad någon gång, vilket 
framgår av min avslutande kom
mentar. 

Tetras miljöallvar 
Den 22 november var jag inbjuden 
av Tetra Pak för att informera om 
Agenda 21. Tro nu inte attjag blev 
imponerad av själva inbjudan. Satt 
jag i ledningen av ett företag som 
lever på att till verka engångs
förpackningar skulle jag också inse 
att det är lönt att se om sin 
miljöimage. Men sättet att förh ålla 
sig till sin egen verksamhet var 
glädjande klarsynt. Tetra Paks 
grannar (bostadsrättsföreningen 
Persikan m fl) tillerkändes vara en 
orsak till att arbetet med att byta ut 
och minska lösningsmedlen i 
produktionen kom igång på all var. 
De stora annonserna för några år 
sedan, där dethävdades att förpack
ningarna gick i kretslopp bara för 
att man använde energiinnehållet 
när de eldades upp, togs det nu 
bestämt avstånd ifrån. Nu skall i 
stället alla förpackningar samlas in 
och delas upp i pappers- alumi
nium- och plastfraktioner. Pappers
fibrerna och aluminiet kan sedan 
användas so m råvara till nya 
produkter. Intressant att höra var 
också ansträngningarna med att 
ställa krav på att deras levrantörer 
av skogsråvara hade tagit hand om 
skogen på ett ur naturvårds
synpunkt acceptabelt sätt. Former
na för samrådet kring Lunds 
Agenda 21 har inte beslutats än, 
men jag cyklade från Tetra Pak 
med en bestämd känsla för att 
företaget ville delta på ett aktivt 
sätt. Självklart ska Tetras verk
samhet ifrågasättas på olika vis , 
men jag tror att samtal utifrån ett 
hållbart utvecklingsperspektiv kan 
vara konstruktiva. Vi har mycket 
att prata om, betänk exempelvis 
alla transporter av varor och 
anställda till Tetra Pak. 

Vetenskapliga rådgivare 
Samma dag som informations
träffen på Tetra Pak hade Lunds 
miljövårdsberedning sitt första 
sammanträde. För den som hän
delsevis glömt vad miljövårds
beredningen är för något kan jag 

upplysa om att den är ett rådgivande 
organ till kommunen som till
kommit på initiativ av miljö
delegationen. Rektorämbetet har 
utnämnt elva forskare från olika 
fakulteter som alltså ska bistå 
kommunen med vetenskapliga 
perspektiv och frågeställningar. 
Första mötet hade energi som tema. 
Lunds energi har planer på ett 
biobränsleeldat kraftvärmeverk av 
ansenlig storlek. Ska verket 
försö rj as med biomassa odlad i 
närområdet behövs all oasfaJteract 
yta på en yta med radien sex mil. 
Kommer biomassan utifrån behövs 
tio till tolv lastbilarpertimme under 
dagtid för att försörja kraftverket 
med råvara. Flera intressanta 
förslag kom upp. Att lokalisera 
kraftverket så att råvaran kan 
transporteras med järnväg har 
givetvis stora miljömässiga för
delar. Ett alternativ vore om 
biomassan från skogarna norröver 
förgasas och skickas söderut via 
gasledningarna på västkusten. Fast 
kärnfrågan är ändå, hur stor mängd 
energi är det rimligt att lundaborna 
använder för att tillgodose sina 
behov. För att påminna om ett 
argument från kärnkraftdebatten på 
1970-talet; den miljövänligaste 
energin är den inbesparade. Vad 
direktören på Lunds energi Lennart 
Lindeberg, ansåg om synpunktema 
på hans fögderi vet jag inte. Själv 
fick jag ett par nya infallsvinklar 
på Lunds framtida energi för
sörjning. 

Förra gången jag skrev i VB 
tipsade jag om en ny publikation 
från miljödelegationen , Agenda 21 
- tidningen till alla hushåL Ä ven 
denna gång kan jag meddela att en 
ny skrift kommer att se dagens ljus. 
Nästa vecka kommer Lunda
Agendan. Det är en periodisk skrift, 
tänkt att komma 6 gånger per år till 
alla anställda och förtroendevalda 
i Lunds kommun. Syftet med 
skriften är att vi där ska kunna 
meddela erfarenheter och t i ps 
angående miljöomställningen i 
kommunen. 

Nej till Statoil 
Sist en reflektion över kommun
styrelsens beslut att tillåta en ny 
bilvårdsanläggning som ersättning 
för Statoil-macken på Dal byvägen. 
Tillmättes miljönämndens samt 
park- och naturvårdsnämndens 
invändningar ingen betydelse i ert 
beslut? Och frånsett alla sakar
gument om eventuella föroreningar 
av Höje å, landskapsbildsskydd, 
naturvårdsaspekter m.m - tror ni 
verkligen att den bensindrivna 
trafiken kommer att öka så mycket 
att det är värt att förstöra mark med 
en tredje bilvårdsanläggning vid 
Lunds södra infart? 

Karin Svensson - Smith 
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Killarnas sygrupp 
ifrågasatt 
Ända sedan vi grabbar bröt oss ur 
Syföreningen för några år sen har 
vi varit ifråga satta. Inte av dem 
som vunnitvåraalster på tombolan. 
Nej, det är flickomai föreningen 
som inte accepterar oss. Inte alla 
flickor, men tillräckligt många för 
att vi skall känna oss utnötta och 
trötta. 

Syföreningen har under alla år 
dominerats av flickor. Det är 
flickor som harutarbetat rutinerna, 
arbetsmetoderna och principerna. 
Nu är det ju inte bara flickor som 
tyckerdet är roligt att sy och sticka. 
Många grabbar skulle vilja vara 
med men ingen vill arbeta så 
in di vi duell t som flickorna. Därför 
startade vi eget. Ingen av oss var 
rutinerad på handarbete, ingen 
kunde arbeta med symaskin eller 
virknålar. Men vi hade ideer om 
hur vi ville förändra. Vi satte igång, 
vi har lärt oss och utåt sett verkar 
det vara lyckat. 

Internt är det däremot mindre 
lyckat. De onsdagskvällar vi 
arbetar är systugan flitigt besökt 
av flickor, vad de nu vill. De har 
fruktansvärt mycket åsikter om hur 
vi arbetar och framför allt med det 
tekniska. Det kan välvilligt tolkas 
som goda råd men i längden blir 
det tröttsamt och irriterande att 
ständigt ifrågasättas. l början var 
det mest synpunkter som just den 
här flickan brukar använda. 
Numera är det i stället pekpinnar 
om att stickningen är för gles och 
att någon applikation sitter snett, 
att... ja det kan vara vad som helst. 
Vi menar bara, vem bryr sej? 

I stället för att förhåna oss kan 
väl flickorna ta till våra metoder. 
Vi brukar jobba kollektivt och 
ibland kanske köpa ut lite för att få 
den rätta stämningen. Så gör vi 
grabbar. Det passar säkert inte bara 
oss. 

Nu är vi inte så många kvar, 
dock inte pga arbetssättet. Om vi 
blir fler skulle det vara lättare att 
klara av påhoppen på onsdags
kvällarna. Det är kul att sy! 

Olle, Lasse, Kalle och Lucifer 

Vad kan man göra med taxor? 
Det finns tillförlitliga uppgifter som säger att en stor del av 
den vård, som görs vid Lunds lasarett kan och egentligen 
borde göras i primärvården. Det betyder för dyra 
behandlingar, fel behandlingar, att specialistkunskap inte 
utnyttjas på rätt sätt och slöseri med skattepengar. I hela 
sjukvårdssverigediskuterar man idag hur man skall komma 
tillrätta med problemet. 

Den stora sjukvårdsutredningen 
HSO 2000 har föreslagit att man 
skall göra försök med gratis 
primärvård och utvärdera effek
terna. Skåne har varit stark kan
didat till sådana försök. Eftersom 
det krävs lagändring för nolltaxa 
och eftersom regeringen har 
mycket annat att göra har man inte 
hunnit med förberedelserna inför 
1996. Eftersom taxeändringar är 
nödvändiga i Skåne av andra skäl, 
det behövs harmonisering av 
taxorna i Kristianstad och Malmö
hus län i det nya Österlens sjuk
vårdsdistrikt, har man bestämt sig 
för att gå vidare och försöka med 
låga taxor i primärvården när det 
nu är omöjligt att slopa dem helt. 
Det som föreslagits är att primär
vårdsbesök skall kosta 60 kronor 
och specialistbesök 260 kronor. 
Detta är grundpri ncipen , som 
sedan har kompletterats så att det 
inte finns billiga smitvägar till 
specialistvård. 

Kan antas i bägge 
landstingen 
Det taxeförslag som landstings
fullmäktige tog ställning till i 
tisdags 21 november är en förhand
lingslösning, som har förutsätt
ningar att antas i Kristianstad läns 
landsting och i Malmö. 

Vänsterpartiets uppfattning är 
att förslaget är värt att pröva. Det 
skall följas upp nog a så att 
utvecklingen inte går fel och vi är 
medvetna om att det finns personer 
med olika kroniska sjukdomar, 
som kan hamna i svårigheter med 
de nya taxorna. Miljöpartiet ställer 
också upp på försöket. Modera
tema gick till våldsamt ideologiskt 
angrepp mot de nya taxorna. De 
använde uttryck som att sätta röda 
lappar på primärvården; rikta 
dråpslag mot privatläkarna och att 
med tvång styra patienterna till 
den sjukvård, som poitikema gillar. 
Osakligheten hade inga begräns
ningar. Men det framgick glädjan
de nog mellan alla överorden att 
de trodde att taxorna skulle 
fungera. Att patienterna skulle 
hamna rätt. Det var bara trist att 
deras kritik var rent destruktiv. 
Den gick ut på att sänka ett förslag 
till gemensamma taxor i Skåne. 
Moderaterna vet att man måste ha 

fram sådana, men de hade inget 
a lternativ som skulle kunna 
accepteras ens av de borgerliga 
partierna i Kristianstad och 
Malmö. Konstruktiv kritik hade 
varit värdefull. Detta var botten! 

Remisstvång 
Vänsterpartiet var tyvärr tvunget 
att medverka till ett tråkigt beslut 
för att styra sjukgymnastbehand
lingarna. Det kommer att bli 
remisstvång för sjukgymnastbe
handlingar. Vi förstår att det känns 
kränkande för kåren, som är 
specialister på sitt område. Det är 
bara de själva, som kan avgöra om 
det behövs sj ukgymnastisk be
handling, vilken typ och hur 
mycket. Kostnaderna för privat 
sjukgymnastik har ökat på ett 
okontrollerbart sätt och eftersom 
det inte är möjligt att ha olika 
regler för pr i valpraktiserande och 
landstingsanställda gymnaster 
måste remisstvåner gälla alla! 

Vi hoppas att det blir en 
kortvarig parentes. Gymnastkåren 
kan själv påverka detta i hög grad 
genom att visa yrkesmässig dis
ciplin. 

Rolf L Ni/son 

YSTOPIA 
I förra numret av VB efterlystes 

dystopier. Här kommer den 
ultimata. Utanför tävlan: 

Allting fortsätter 
som förut. 

NOVEMBER I LUND 

Kulturpris till 
Gunnar Sandin 
Lunds kommun har beslutat dela 
ut årets kulturpris till VB-med
arbetaren mm, mm Gunnar Sandin 
och till galleristen Anders Tom
berg. Det betyder inte några 
pengar, men en rejäl medalj eller 
staty att ha i bokhyllan (om jag får 
plats säger Gunnar). 

Vi gratulerar Gunnar till priset 
och uppmanar Gunnars fans att 
komma och applådera honom på 
stadsteatern på fredag kväll den 
15 december, då priset ska delas 
ut. 

Sex timmars ... 
(forts Jr. sid l) 

nerna, i de flesta fallen länen 
kommer att få ökat inflytande över 
den ekonomiska utvecklingen, 
näringspolitiken och arbetsmark
nadspolitiken. Det räcker inte med 
nuvarande förslag utan länsarbets
nämnderna måste också styras 
ifrån regionen. Först då kan man 
utnyttja resurserna rationellt. Nu 
blir det bara dyrare för landstinget. 

RN 

MÖTE~_ ('i) MÖTE 
~ 
KOMMUNDEL SÖDER har möte onsd 
29 nov kl 19.30 i hyresgästföreningens 
lokal, Sunnanvägen 2.Disk om arbetet 1 
kommundelsnämnden. 

KOMPOL möte Må kl19.30 på parti
lokalen. Ämne: Utvärdering av budget
mötet 

VINTERBADARNA från sommarlägret 
träffas igentisd5/12 kl17.15 på Ribban. 
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