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Lön 01ed eller utan 01orot 
l slutet av sextio-talet var dottern. 
som studerade i Lund på ferier i 
sill fiirtildrahem. Upprörd kom 
mamman en dag hem från jobhet 
p;\ syfabriken och herUllade att dc 
hade haft hesök av tidsstudie
mannen. "Kan du tänka dig:" . sa 
hon v~ind till dottern . "dom gJOrde 
inte sitt hästa. Dom sydde saktare 
~in dom brukade göra". Dottern slog 
ner hlickcn. Hon hade i Lund lärt 
sig om arbetarklass.utsug:ning. 
kapital och profit. Modern skUm
des för sina arbetskamrater. som 
inte gjorde sill bästa och dottern 
skämdes för sin mamma som var 
lojal med överheten istället för 
sina arhctskamratcr. 

Dottern som blivit fostrad till 
all alltid göra sill bästa blev så 
småninuo'm kommunalanställd. 
V t1rd och omsorg gick inte all mäta. 
pi'l samma säll so;n antalet färdig
sydda Melkaskjortor. Bland för
skollärare och harnskötare levde 
normen all göra sill hästa vidare. 
Det var inte~ ovanligt all man tog 
med sig lönespeci fikationen t i Il 
johhet och vid tveksamheter 
diskuterade och jämförde med 
kompisarna. 

Kriterierna för lön var kiinda 
och otvetydiga. uthildning. ålder 
och anställningstid. Begåvningoch 
livss ituation gjorde att viss;1 
johhade mer och hältre än andra. 
men att detta faktum skulle 
premieras med högre lön var 
mycket friimmande för alla. 

Dottern hlev sedan mamm<Itill 
en dotter. som växte upp och fick 
en offentlig anställning. Dottern 
kände sig efter ett par års tjänst 
lite t veksam ti Il om hennesarhete 
uppskattades . men så hlev hon 
kallad till medarhelarsamtaL 
Rektorn herältade för henne. att 
hon skulle rå den största delen ur 
potten rör individuclllönes~illning. 
Glad och lyck Ii g h lev dottern. men 
samtidigt generad.när hon liinktc 
pt1 sin k'OIIcga som var duhhelt så 
l!ammal som hon och med 25 iirs 
yrkeserfarenhet sam t en gedigen 
fort hi ldning. Dottern rnissUinkte. 
;It t dc nu hade samma lön. Det iir 
ingen tvekan. S<I dottern. att 
kollegan alltid sti'Ir på elevernas 
sida. men hon agerar pi'1 ett si'1dant 
siitt. all det hlir konflikter oc h 
rektorn hamnar i hi [Isviider. 

Mamman t~inkte pi'1 sista perso
nalkonferensen. diir hennes chef 
hade presenterat dc kriterier. hon 

tänkte utgå ifrån. när deras värde 
för arbetsplatsen skulle bestäm
mas.Vilka av hennes arhetskam
rater skulle komma all premieras '' 

Blev det Anna . som var konst
närlig . initiativrik . utmärkt i 
kontakten med barn och föräldrar. 
Ledare för förskolans teatergrupp 
och deras gemensamma sång
stunder. Anna var småba rn s
mamma och ofta hemma för vård 
av sjukt barn. Hon kunde aldrig 
ställa upp och jobba extra, när det 
hehövdes. 

Ellerblev det kanske Bella. som 
var välformulerad och intresserad 
av pedagogiska frågor. Bella kom 
med många uppslag och ideer som 
hon gärna presenterade för chefen. 
Bella var positv och gladlynt. men 
slarvig och ohetänksam. vilket 
ibland innebar ett merarbete för 
hennes arbetskamrater. Chefen 
hade gjort flera av hennes ideer till 
sina. 

Cilla. hade hon någon chans'1 

Cilla. som ägnade en stor del av 
lördagen och söndagen till att 
förbereda veckans arbete. Cilla 
hade läs-och sk rivsvårigheter. 
kiinde sig osäker int"ör t"ö;äldrar. 
men var~ älskad av harnen. När 
skolharn korn och hälsade på. var 
C i Ila den första som dc frågade 
efter. Ci Ila värnade om harnens 
frihet och rätt till lek . Cilla tyckte 
inte om mcdarhetarsarntal efter
som hon hade svårt att sätta ord på 
si tt arhete. 

Jag förstår inte hur vi har kunnat 
gå med på den här utveck lingen. 
Jag ringer upp en facklig omhuds
kvinna och frågar. vad hon tycker. 

- Det är platsen/johhet som ska 
värderas, inte individen. Individu
ella löner gör det lättare att vara 
arbetsledare. En del av arhets
givaransvaret vältras över på den 
enskilde . Detta är en politisk fråga . 

Det är nu under röd-grön 
majoritet som kommunen genom
för individuella löner. V åran lön. 

hlir min lön . en angelägenhet 
mellan mig och min chef. 

Från ett k vällssamtal med t v å 
vänner. en chef och en facklig 
löneförhandlare . hämtar jag 
följande repliker. 

Chefen: Ditt resonemang i.ir s[I 
kvinnligt. Du tillåter ingen att 
st icka upp. 

Löneförhandlaren: Gapet mel
lan kvinna-och manslöner ökar. 
Vi horde uppskattade kvinnor som 
lyckas förhandla sig till högre lön 
istället för att vara missunsarnma. 

Jag: kornmer att hl i hesviken om 
jag får mindre lön än min kollega 
och får jag mer. kommer jag att 
tycka det lir pinsamt. 

Vad lir det di'1 för fel med lika 
lön för lika arbete'' 

A111w-Stina Lih ·h1 

7 
Klotet i Fokus 
Tredjevlirldshutiken Klotet avser 
under våren att upprätta en filial 
till den nuvarande butiken i före 
detta Fokus. numera Malmborgs 
(med miljön i fokus). Klotet 
kommer att hyra ett utrymme 
innanför dörrana till Malmborgs . 
men utanför kassorna. Vi räknar 
med att filialen ska hålla öppet 
mellan 16 och 20 på vardagar. 
samt mellan l O och 14 på lördagar. 
Försäljningen på vardagar ska ske 
med hjälp av anställd personal. 

Vi ser satsningen som en viktig 
möjlighet att nå en ny och större 
kundkrets och kanske inte minst 
de miljömedvetna kunder som 
besöker butiken med "miljön i 
fokus". Vi ser det som särskilt 
viktigt att utvidga just nu när 
rUttvisemärkningen kommer att 
introduceras. Filialen på Malm
hargs kommer då att hjälpa till 
med att få den redan miljömed
vetna kundkretsen att också bli 
medveten om rättviseaspekter på 
konsumtionen. 

Vi bedömer att satsningen på 
filialen på Malmborgs har goda 
förutsättningar för att gå ihop 
ekonomiskt. Den trånga sektorn 
föross kommer att bli de mänskliga 
resurserna. De akt i va medarbetare 
som finns i Klotet idag behövs för 
att driva den ordinarie butiken. 
Nysatsningen innebär att vi måste 
rekrytera !lera frivilliga som kan 
hjälpa t i Il med praktiskt arbete. 
Det gäller framför allt personer 
som vill stå i butiken på lördagar. 
som vill de lta i informationsarbete 
om rättviscmärkningen. eller som 
vill varaassistent till våra inköpare 
och hj~ilpa till med att packa upp 
och prismärka varor. 

Du som känner att det skulle 
vara intressant att delta i detta 
arhete kan kontakta någon av dc 
personer i projektgruppen som 
ansvarar för uppstart av filialen: 

Kar i n Steen. te! 13 45 08 
l r m gard B Ii ndow 49 l 04 
Cim Holrn-Khakhar 14 06 16 

8mars 
Glöm inte att fira 

den internationella 

kvinnorlagen 



Sossehatet blomstrar 
Det ~ir Cll lae se n sis t. n ~irmarc 
bcst~imt drvet,tio t1r men det :.i r l~ill 
~111 k~inn~1 i-gen n~i t · det dyker upp . 
.!a l! menar i"iirst f1s 'osschatcl. Det 
~ir "i fullt sving p{l Cll s~ill som man 
inte upplevt sedan OlofPalmcsdiid. 
Int e sf1 all det varit utdiitl i 
mctl~llll idcn. bnslorna ~ir nol! 
latc nt ~l i den h~irskandc klassen' . 
men lf111ga perioder fiirbch{ills den 
sortens opinionsyttringar dc egna 
Ullll! ~ inl!cskretsarna och middaes
bor~l cn~ Men pliitsligt kan det hli 
pol itiskt korrekt all sl~ippa fram 
makt>prf1kct och rtillcterna och sa 
~ i r det just nu. N~ir l O l direktörer i 
SAF-rcgi 'k river alt nu hardet eått 
liir lfln-!!l. nu är det kört 'rör 
regeringen. som i E1ravis har pl{tgat 
n:iringslivct med p{ilagor och som 
k rona n pf1 verket nu liinker lägga 
ner Barscb:ick. Medföljande intel 
lektuella som Lars Gustai"sson stt1r 
klara att utropa undantagstill
st flndct. 

Symbolisk kraft 
Det :ir i"antastiskl med Barsebäck 
och dess symbo liska kraft i dubbel 
bcm~irkclsc. Det rör sig om Sveriges 
tv [l minsta reaktorer med en 
kraftproduktion som iir mindre iin 
den som !!~lr förlorad !!enom de 
st:.indi!!a "avst:il lnin!!~rna och 
reparationerna och sto ppen för 
kiirnkraftvcrkcn. För SAF och 

Industri förbundet. rör Sydkraft och 
Sydsvcnskan. rör LO och LRF 
tycks dc vara omistliga. Och man 
kan naturligtvis också vända pt1 
det: vi är rätt många inom (s). (v) 
och (c) som tillmäter Barsebäck 
sto r betydelse och kan komma att 
använda det som ett alibi: titta. nu 
l:iggcr vi ner kärnkraften. Detta 

, . ._ 
medan v1 lortsätter att gotta oss i 
kaminvärmen från Oskarshamn 
och Ringhals. Jo. så är det men. 
men symbolvärden är viktiga i 
politiken och nästa gång ell 
kärnkraftverk smäller någonstans i 
världen är en påbörjad avveckling 
guld värd. Det har Göran Persson 
i n sett. det har också parti led 
ningarna i (v) och (c) förstått. om 
iin inte deras partiers väljare. Lägg 
märke till att också för vänster-

partiet finns det en majoritet som 
skulle vi !ja behålla Barsebäck. LO
ledningen kunde kanske förv:intas 
höja blicken över dagens grötfat 
men st1 :i r det i n te. 

Otack är världens lön 
Men tillbak a till sossehatel. Vad 
kan göras '1 För Göran Persson och 
soc ialdemokraterna måste situa
tionen vara ocrhört pl ågsam: hjr 
har man genomfört hudgetsanering 
och neddragning av den offentliga 
sektorn. övergett den fulla syssc l
s:ittningcn. fört Sverige in i EU och 
d:.irmed cementerat kapitalets makt 
och nu är man på väg in i den 
eu ropeiska valutaunioncn . Och vad 
har man fått tilltack '1 Förakt' Eli 
alternativ är att socialdemokraterna 
förödmjukar sig ytterligare för att 
vinna industrikapitalets stöd. Det 
andra är att hämta stöd i den egna 
rörelsen och kraftfullt g:] till 
motattack: det är så Per~ Albin 
Hansson. Ernst Wigforss. Tage 
Erlander och Olof Palme gjort i 
motsvarande läucn. Göran Persson 
har den nödvä-ndiga agitatoriska 
förmågan . men hur är det med 
rörelsens kraft 'l Arbetarrörelsen är 
så mycket svagare i dag. Sc p{l en 
slug manager som Göran Johans
son . Metallordföranden från Volvo 
i Olofström. Han värnar om dc 
egna medlemmarnas plånbok med 

Folkparken åt folket 
Dc 'enas te mfmadcrna hardcbaucn Under över ett års tid har man .---- ----- ------, 
om Folkp~trkcns framtid {rterhlossat kontinuerligt hart ett 50-tal ung-
upp. Den desperation man kan spf1r~t domar engagerade som spelat i och 
i en del l'iirslau ~ir rörst[rclig- inl!a startat olika band. Banden har 
~on st ruk l i v~ r "och fram il tri k ta de erbjudits hjälp från musikpedagog. 
ideer har hitlills kommit från dc f~'ltt tillgångtill replokaleroch haft 
centrala oruancn i kommunen. Nu möjlighel att !?ma instrument. 
mrs ansvar~ct rör byggnaden över Verksamheten hade kunnat expan-
fr{tn Lundafastighcter till Kultur- dcra ännu mera om man haft 
och fritidsntim7ldcn. men inuct tillgångtillstiirrclokaler.Samtidigt 
verkar i erunden fiiriindras r.;;cd har resten av folkparksbyggnaden 
delta. lnucn varaktig och le vande stått tom nästan hela tiden. oätkom-
vcrksamhct komme; att kunna iiga l i g på grund av ett perverst 
rum 1 byggnaden med dc taxesystem. 
fantasitaxorsom !!:.iller. Kultur-och 
fritidsn~imndcn k~Jmmcr varken att 
ha resurser eller intresse ~tl l driv~t 
c n o l 'fe n' i ' . a k t i v c r a n d c 
\Crksamhct. Gamla 
l ·ritidsn~imndcn h~1r haft ansvaret 
t'iir hyggnadcn l'iirut och spfrrcn 
liiro.kriickcr- under denn a n ~imnds 
administration förföll Folk parken 
fr ftn en funl!crandc lokal med 
rceelhu ndcn' verksamhet till ett 
spiiks lott. 

Ljusglimt i mörkret 
Det mest positiva som har skcll i 
Folkparken dc sista fr ren ~ i r att K DN 
V~istcr. med dess aktiv~r och 
drivande fritidspersona l. startal upp 
fritidsg ftrdcn Takdroppet i den iisu·a 
delen av hyggnadcn. ll:ir finns 
fiiru tom fritidsklubb och t:n funl!c
randc !!ftrdsvcrksa mhct. dcssut~l!ll 
en >p~cicll inriktning pft musik . 

Perverst taxesystem 
Är kommunen verkligen betjänt av 
att en lokal av folkparkens storlek 
s t~'lr och tickar pengar (c:a l mi !jon 
kr per ft r) utan att någon vettig 
verksam het hedrivs i den ·1 Sam
tidigt som vi vet att det finns ett 
stort beho v bland t.cx. pensioni:irs
föreningar. idrottsklubbar. fritids
verksam heten för ungdomar att 
hedriva verksamhet där. Vid en 
cnkiit som Föreningen fören aktiv 
Folkpark gjorde 1995 visade det 
sie att det fanns ett stort intresse att 
h;driva dc mest skiftande aktivi
teter i lokalen. Bara det faktum att 
pcnsion:ircrna på Väster ärt vungna 
att hyra lokaler utanför Lunds stad 
n~ir dc skall amtn!!crn dans visar 
problemets dimension. 
Den enda hållbara lösningen på 
Folkparksproblemet måste vara all 

föra över administration och 
uthyrning av den till KON V~istcr
fritidsgärdcn finnsju redandtir och 
med ett minimum av ökade anslag 
skulle man kunna ansvara för hc17t 
byggnaden. Då skulle man med 
lokal aktivitet som has. kunna 
erbjuda hela Lund en fung erande 
aktiv folkpark. 

En rörutsättning för all K DN 
V iistcr skall kunna rådet all fungera 

skickli!!hct. men tanken att han 
skulle "stå pö barrikaderna mot 
industrikapitalilet ~ir bara ~Hl 

glömma- han passar ju p~t att siiga 
att samarbete mellan (m) och Is) 
skulle vara intres sant. Men 
viktigare ii r naturligtvis att arhctar
rörcl~en J'örutsättc; arbetare och dc 
iir allt färre. Dc är arbetslösa el ler 
pensionerade eller omskolade till 
småföretagare. Det är struktur
omvandlin-gen som tir den främsta 
urunden tilt"dcn försvagade arbctar-
~örclsen. ~ 

Och glöm inte : det här :.ir 
ett problem sZJm är gemensamt rör 
vänstern och socialdemokratin . 
Liksom när nydemokratern var p{r 
gång för n~tgra år sedan går nu 
rösterdirekt från socialdemokratin 
till högern. Lät oss inte luras av 
vänsterpartiets tretton procent. När 
den härskande klassen spottar på 
sossarna kan vi som står längre 
vänsterut lugnt ställa in oss på~att 
hli sparkade i magen . 

Lokalt 
Efter dessa dystra tankar kan man 
hämta styrka ur en lokal politisk 
nyhet. Det är folkpartiet i Lund 
som på onsdagen låter meddel a att 
det nu tänker ta sig an cyklandets 
avarter i Lund. Och så finns det dc 
som säger att folkpartiet inte 
behövs! 

Lucij'er 

~ir naturligtvis att den nödvtind iga 
upprustningen av Folkparken (t. ex 
möhler och kök) genomförs. 

Marknadsanpassning av 
hyror nödvändig 
En andra förutsättning :ir att 
marknadsmässiga pri ser !·år tas ut 
vid uthyrning . Ett maknadsmässigt 
pris ~ir ju där den som vill hyra ut 
och den som vill hyra kan mötas. 
Detta möte sker uppenbart inte vid 
nuvarande 3000cller 4000 kr/k väll. 
eftersom de som skulle hyra lokalen 
till detta pris håller sig borta. 

Fortsatt 
spökslottsadministration'? 
Vilka tankar har kommunen med 
folkparkshyggnadcn' 1 Skall man 
bibehålla en oinspirerad central 
förvaltning och en absurd hyres
kostnad och därmed administrera 
ett spökslott. eller skall man sänka 
hyrcsprctcntionen. l[lta den lokala 
kreativiteten blomstra. och dtirmcd 
få verksamhet och inkomster'' 

Mats och M(/rie 0/hsson 



Lunds energi ab 
Lunds Energi har. i princip. halt 
samm~t organisation och uppgirter 
sedan l X63. Verksamheten har varit 
uppdelad clter produkterna. först 
stadsgas sedan El.ljärrv~irrne och 
nu ljärrkyla. 1993 omvandlades 
Lunds Energiverk till Lunds Energi 
AB och hlev därmed ett holag ä~J:t 
till 100 °/r· av Lunds Kornrnu'f·1.' 

F.o.rn . 1996 avreglerades el
marknaden och Lunds Energi 
måste nu konkurrera med and~a 
liknande holag om kunder och 
leverans av ene';gi. Dock finns viss 
monopolverksamhet k var närnigen 
eln~itet d. v.s. alla de ledningar som 
distrihuer~tr elektricitet runt i 
kommunen. Elnätet sköts av ett 
separat dotterholag.Lunds Energi 
Eln~it AB. 

Att Lunds Energi bliv it ett bolag 
betyder inte att offentlighets
principen satts ur spel. För kommu
nala bolag gäller speciella regler. l 
princip ~ir allt i dessa öppet för 
offentlig insyn och granskning 
dock med undantag för s.k. 
affärshemligheter. Alltså .om Du 
vi Il veta något speciellt om Lunds 
Energi si\ gör ett besök eller ring 
eller skriv till dem. 

l Lunds kornmuns Ligardirektiv 
till hoJaget ingår att Lu~ds Energi 
skall leverera el och värme <'n 
kommuninv ~111arna t i Il r i m liga 
priser samt gå med vinst för 
avs~ittning av kapital till framrida 
investeringar och utdelning till 
~igarcn. 

Vad händer med elpriset 
efter avvecklingen av 
Barsebäck 
Det iir en myt att avvecklingen av 
Barschiick kommer att orsaka 

kraftigt ökade elpriser. Visst. 
priserna kommer att stiga dc 
n~irrnaste åren men det beror på 
avregleringen av elrnarknaden. Vi 
har hart billig El i Sverige järnfört 
med andra länder. N är el marknaden 
blir fri i hela Europa kornmer det 
att ske en utjämning av priset på El. 
l Sverige bl i r det därför en 
prisökning samtidigt som produ
center av billig El .Vattenfall och 
Sydkraft t.e~ .. kan göra goda 
vinster. A lit detta görs mö j Ii g t med 
de elkablar som förbinder Sverige 
med övriga Europa. 

Vad har då hänt med 
hushållens elpriser? 
Vi har alla märkt en höjning av 
dessa. Det beror på höjda energi
skatter och på att hushållskunder 
tidigare var något subventionerade 
järnfört med stora industrikunder. 
Detta kunde man göra tidigare när 
priserna bestämdes i kornrnun
fullrnäktige.Nu måste hushålls
kunderna bära sina egna kostnader. 
Dit hör bl.a.distributionskostnader 
som är relativt höga för enskilda 
hushåll p.g.a. fler och tätare 
ledningar. Det visarsig i våraelräk
ningar där den fasta kostnaden nu 
Lir relativ t större. 

Lunds energi -ett guldägg 
Ä ven om vi srnåkonsu menter 
således kan vara lite missnöjda så 
kan Lunds Kornmun som ägare 
kUnna sig ganska nöjd. Utdelningen 
till kommunen för 1996 beräknas 
till ca. 20 miljoner kronor vilket 
förbättrar kornmunens ekonomi 
betydligt. Lunds kornmuns tidigare 
försäljning av sina sydkraftaktier 
till Lunds Energi. vilket om vi 

minns rätt tillkorn p[l initiativ av 
v~insterparti e t. har ocksil visat sig 
lyckosamt. 

Ar det då lämpligt eller önskvärt 
att en kornmun äger ett energi
holag'7 Vi äger ju inte rneje
rier.bagerier. text i l fabrik er eller 
andra bolag som t i Il fredsställer v~tra 
dagliga behov. 

Många kommuner. bl. a. Malmö. 
har sålt sina energibolag för att 
tillfälligt bättra på sin ekonomi. 
Det finns emellertid vissa fördelar 
för en kornmun att äga ett energi
bolag. Det ger möjlighet till 
offentlig insyn och kontroll av 
långsiktiga planeringar. Om ho
laget dessutom går med vinst s ~1 
finns det ingen anledning att sälja 
ut. 

Planer på ett 
kraftvärmeverk 
Kraftvärmeverk är en anläggning 
som producerar både El och värme 
genom förbränning av olika 

hrLinslen s ~tsom naturgas och 
biomassa. Kraft v~inneverken hör 
ligga nära städer s ~1 att man kan 
~mv~inda värmen för uppvärmning 
av hosläder via ljärrvärrne sarn
tidigt som man producerar El.( Det 
~ir ett vLildigt slöseri att lägga 
kraftverk långt från bebyggelse 
såsom fallet är med ett gaskraftverk 
som man ev.planerar bygga vid 
Norges kust.En stor del av den 
prod'ucerade värmen åker ut i havet. 
Samrna slöseri gäller kärnkraft
verk.) 

Lunds Energi planerar att bygga 
ett kraftvärmeverk efter år 2000 
och det är tänkt att det skall planeras 
på väster intill väg !OR . Kraft
värmeverket kornmer att delvis 
ersätta geotermin som .om elpri
serna stiger .inte väntas bli lönsamt 
längre . 

Lunds energi och miljön 
Lunds Energi driver f.n. tre 
vindmöllor och man har planer på 
att bygga flera. Detta för att kunna 
möta en ökad efterfråga på "grön 
El". Fleroch fler företag vill få s. k. 
miljöcertifikat (t.ex . ISO 14000). 
Det betyder att all produktion och 
verksamhet i ett företag granskas 
med avseende på dess rnilljö
vänlighet. Allt granskas . inköp av 
oblekt toapapper t i Il personalen. 
underleverantörernas produkter 
etc . och alltså även energin. Ett 
företag som utnyttjar"grön El" kan 
då få sin miljöprofil förbättrad och 
detta kan utnyttjas som en konkur
rensförde l. Miljövänlighet har 
hlivit ett säljargument. 

Pa-Åke Albertsson 
Lars A Ohlsson 

Tankar om skolornas internhyror 
Gunnar Stenssons diskussion om 
skolornas internhyror handlar 
egent ligen om tv[l saker samtidigt. 
Den handlar om systemet med 
int ernhyror - ~ir det vettigt att 
debitera hyreskostnader lör lokaler 
som kommunen sj~ilv iiger'' Den 
handlar ocks~1 om sko lans resurser 
- får skolan tillr~ickligt mycket 
re ng ar? 

Är det bra med 
internhyror'? 
Jag har egentligen inte något att 
tiibga ti!C det j'ag redan skrivit i 
VB. l huvudsak tycker jag att 
systemet ~ir hra men det finns en 
n ~1gra problem och obesvarade 
fr[lgor. Hur viii ska kornmunens 
hu;undcrh[t!las·> Hurska vi förvissa 
oss om att Lundafastigheter 
fungerar effektivt'' Hur ska,hespa
ringar p[t lokalanviindningcn 
unu'criLitt<ts'' ' 

l och !'iir sil! intressanta men 
g<tnska tckni~ka fr ."tgor. Den 

intresserade hänvisas till mitt förra 
inlägg (som inte var svarti Il Gunnar 
utan till en av VB:s många 
signaturer) 

Får skolan tillräckligt 
mycket pengar? 
Gunnartyckeratt skolan får för lite 
pengar. Liksom Gunnar tror jag att 
möjligheterna att bedriva en bra 
verksamhet ökar när resurserna 
ökar. Så l[mgt iir det alltså lätt att 
hålla med honom -det skulle vara 
bra att öka skolans resurser. 

Det blir emellertid mycket 
svårare om man samtidigt frågar 
sig inom vilketeller vilkaområden 
man i så fall kan minska resurserna 
!ör att t i Il fredsställa skolans behov. 
Pil det har jag inte något svar utan 
ho liarelen frågan vidare t i Il Gunnar. 
Jag lörutsätter att vi liksom förra 
[tret fi\r en ordentlig diskussion 
inom V~insterpartiet innan korn
munfullmäktige spikar de ekono
miska ramarna !ör 199R- 2000. 

Några påpekanden: 
Det är inte sant att Vänsterpartiet 
har utlovat ökade resurser t i Il skolan 
eller t i Il någon annan verksamhet. 
Läs t ex den broschyr vi delade ut 
till alla hushåll före valet. Där finns 
inget si\dant. Jag upplever att vi 
gjorde ett medvetet val. Vi valde 
hort den politik där particrna 
uppträder som ett slags jultomtar. l 
stället ville vi föra samtal med 
medborgarna. l ekonomiska frågor 
var vårt hudskap att det skulle bli 
nödvändigt med en skattehöjning 
om statsbidragen inte ökade re j ii! t. 
Alternativet var stora nedskär
ningar. l avsnittet om skolan förde 
vi ett mycket bra resonemang om 
kundval och fri skolor. Gunnar och 
alla andra kan alltså vara full
ständigt lugna. Vi har efter valet 
gjort precis som vi sa före. 

Visst är det viktigt att tillgäng
liga resurser fördelas så bra som 
möjligt och visst ska vi vara mycket 
omsorgsfulla n:ir vi t~tr ställning. 

Men det :i r ornöj l igt att veta vad 
som Lir "rätt" fördelning. Man ska 
heller inte överdriva frågans vikt. 
Lite provokativt kan man säga att 
om skolan i någon mening får för 
lite resurser får vi iställe t glädja oss 
över att t ex barnomsorgen får mer 
resurser - pengarna gör ju nytta där 
också. 

Fel att blanda samman 
frågeställningarna 
Om kommunfullmäktige lagt ut 
besparingar med samrna procent
sats på alla verksamheter och 0111 

skolan dessutom har större andel 
hyreskostnader än andra verk
samheter. kan Gunnar. i diskus
sionen om fördelning av resurser. 
h:ivda att skolan tidigare blivit 
"oriittvist" behandlad och d~ir!'iir 
hör kornpenseras följande [Jr. 

./(II'IS.\ it/4 
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Kommunala spalten 

Som noterats i den lokala pressen 
iir arbetslösheten i Lund fortsatt 
hö!.!: lägre ii n gcnmnsnittet i Sk{mc 
doZ·k. 1~cn skilln~Jdcn minskar. 

Som ocksf1 noterats har arhets
fiirmedlingsnämnden hart sitt 
i'iirsta sam;nanträde för [Jret. Diir 
hade man hl a att remissbeh:.mdla 
el! Uirslag t i Il kommunal arbets
marknadspolicy. Tyviin- var nämn
den djupt splittrad. 

Möjligen pga olika kulturer 
(som man svepande brukar för
k !ara varför man ibland pratar förbi 
varandra) handlade diskussionen 
inte om innehållet i förslaget utan 
snarare om formerna för dess 
tillblivelse. 

Representanterna för arbets
förmed Ii n!.!arna och liinsarbets
niimndcn ~aldc att inte stiilla sig 
bakom dc väsentliga delarna i 
utredningen. Man a;s .'1g sig blivit 
nonchalant behandlade. Ett skäl 
till konflikten kan vara att ar
hets förmed l i ni! s nämnde n s 
( niimndcn spelar ;n viktig roll i 
den tiinkta kommunala arbets
marknadspolitiken. se nedan) 
funktion är oklar. Niimnden består 
av representanter rör SAF. facket. 
liinsarbetsnämndcn och de lokala 
arhctsi'iirmedlingarna. Dessutom 
l'i!:n~; kommunala representanter. 
t ii i ~ttermcra visso en majoritet av 
leu:m1öterna . Ordföranden utses 
hland dessa. Hela denna försam
ling har f'örordnats t i Il sina uppdrag 
<l\' landshövdingen. 

l den ovan nii;nnda utredningen 
mrcsl[ls att dc sju kommunala 
representanterna. likt miljiidc
lcgationen. blir kommunstyrelsens 
arhctsrnarknadsdclcgation. med 
styr- och samordni~gsuppgirtcr 
och med en beredande funktion 
infiir kommunstyrelsen i arhcts
marknadsfdwor. 

A r het s för'in cd l i ngsnii rnnden. 
det partssammansatta organet. 
l'iircsl [ls i samma utredning fungera 
som det samverkansorgan under 
vilket dels ett chcfsniitvcrk. dels 
e11 p;·njcktorganisation Uir att hl~~ 
ellcktiviscra arbetet med arbets
marknadspolitiska {llgiirdcr. in
riittas. Dc senare "befolkas" av 
tjiinstcmiin fr<'1m kommunen. 
arbetsförmedlingarna och AMI. Sä 
var det tiinkt. Dessutom iir det 
viktigt att "kunskapslyftct". en 
statli!.! uthildnin~ssatsning mr dc 
pers<;ncr. i rörst~ hand dc" som iir 
arhetsliisa. som saknar :;.[Jrig 
gymnasieutbildning. bliren integ
rerad del i kommunens !iver
gripande arhctsmarknadspolicy. 

Nu verkar det som det niid
viinuig~J samarbetet mellan kom-

.fr!r/S. lliislu SJW/1 

munala och statliga instanser har 
gtllt i st i\. Naturligtvis måste dessa 
problem lösas illa kvick. så att 
man istiiiJet kan lägga ner energi 
på det verkliga problemet. den 
v~ixande arbetslösheten. med allt 
flc1· långtidsarbetslösa. 

" Sven-Bertil P 

Tankar om ...... .forts. från sida 3 
Men jag vet hestämt att fullmäktige 
i n te lagt ut procentuellt likvärdiga 
besparingar. J ag trordessutom inte 
att t ex barnomsorgen har väsent
ligt lägre andel hyreskostnader än 
skolan. Jag ger alltså inte mycket 
rör just det argumentet. Dessutom 
krånglar det till diskussionen 
alldeles i onödan- se mitt tidigare 
inlägg. 

För barnomsorg och grundskola 
finns ett fördelningssystem som 
gör att resurserna automatiskt ökar 
när antalet barn ökar. Det gör att 
kostnaderna för ökat barnantal inte 
automatiskt drabbar dem utan kan 
fördelas också på andra verk
samheter. Det systemet saknas för 
gymnasieskolan. Det är naturligt
vis en brist men jag tror inte att det 
heller har skapat några stora 
"oriittvisor". 

Det finns inget budgettekniskt 
system som löser frågan om hur de 
tillgängliga resurserna ska förde
las. Det handlar till slut om 
politiska bedömningar. Det måste 
vi hålla fast vid och inte fastna i 
krfmgliga hudgettekniska diskus
sioner. Meningen med politiken 
iir trots allt inte att förvandla hela 
partiet till en sammanslutning av 
amatörckonomer. 

Mer om ekonomismens 
allmänna bedrövlighet 
Om översiktsplanen. parkering. 
trafikfrågor och liknande för vi 
ingående och intressanta diskus
sioner. Men när vi kommer till de 
sk mjuka frågorna - barnomsorg. 
iildrcomsor~ och utbildning- hlir 
vi niistan genast kamerala. Då 
börjar diskussionen nästan ome
delbart att handla om att öka eller 
minska något konto med några 
hundratusen kr. 

Pengar är inte oviktiga. Visst är 
det viktigt att diskutera om t ex 
ut hi ldningsniimnden skadisponera 
415.R milj kr eller 41R.9 milj kr. 
Men det iir inte den viktigaste 
ut hi ldningspolitiska frågan. Det är 
faktiskt viktigare att diskutera hur 
dc ca4 J 6 miljonerna skaanvändas 
-hur vi vill utveckla gymnasiet. 

Mitt intryck iir att dc ut hi ldnings
politiska diskussionerna i kom
mun fu llrnäkti ~c. kommunstyrelse 
och i Viinsterpartiet till över-
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vägande del handlar om dc :;_! 
milj. På de 415.H miljonerna spills 
inte särskilt många ord. På samma 
sätt är det med övriga sk mjuka 
sektorer. 

Vi har varit fångade av statliga 
neddragningar och tvingade att 
hitta hcsparingar. Men det ii r hara 
en del av förklaringen. Gamla 
traditioner spelar också in. Hur 
som helst får det rörödande 
konsekvenser. Det marginaliserar 
politiken till att handla om detaljer 
i utkanten av verksamheterna. 

V ad vi bör göra 
En av meningarna i samver
kansdokumentet mellan s. v och 
mp är jag särskilt förtjust i: 

"Vi vill ge dc anställda en positiv 
utmaning nämligen att rörbättra 
kvaliteten inom i stort sett oför
ändrade ekonomiska ramar ... 

Det har vi möjlighet att göra nu. 
Det verkar som vi fått koll på 
kommunens ekonomi. Det är inte 
särs k i !t troligt att vi behöver göra 
nya stora besparingar. Samtidigt 
är det inte någon som vi Il ha 
ytterligare en skattehöjning. Vi har 
alltsånåttdit vi ville: i skyddaven 
stabil ekonomi kan såväl förtro
endevalda och anställda ägna sina 
krafter åt att hushålla och utveckla 
verksamheterna. 

För oss innebär det att vi kan 
ägna oss åt politiskt ledarskap: 

Vi bör ta planeringen på allvar. 
De mer långsiktiga planerna bör 
kompletteras med planer i anslut
ning till budgeten ( det heter ju 
Ekonomi och l'erksamhetsplan). 
Vi hör se t i Il att planerna följs upp 
sf1 att dc förtroendevalda kan 
förvissa sig om att dc följs och 
ändra dem om dc visar sig dåliga. 

V änsterpaniet är väl förheredda 
för det här. Vi vet ganska väl vad 
vi vi ll med omso~gerna. utbild
ningen och de andra mjuka 
verksamheterna. V åra fönroende
valda behöver emellertid stöd. Det 
behövs forum för utvecklande 
diskussioner där dc fönroende
valda kan diskutera med varandra 
och med andra partikamrater. Det 
kan leda fram t i Il att vi ut veck !ar 
nya programtextcr. Men jag tror 
inte vi behöver vtinta pi\ program
men innan vi kan göra n:'tgonting. 

Till slut avgörs kvaliteten pt1 
såväl omsorger som utbildning i 
dagliga möten mellan kommunens 
anställda och dc som tar emot 
servicen - kalla dem brukare. Att 
ge de anstiillda en positiv utmaning 
betyder inte bara att befria dem 
fdm stora sparbeting utan ocksf1 

att ge dem ansvar och befogen
heter. 

För oss ~i r det sjiilvklart. Att dc 
som gör jobbet ska ha inflytande 
och möjlighet till utveckling har 
alltid varit en viktig del i vänsteri
deologin. Men det är inte hara en 
del av vår ideologi. Det är också 
en klok politik i vt1r roll som 
arbetsgivare. Det iir på det sätt 
kommunen får ut mest kraft och 
kreativitet av de anställda. 

Att flytta ansvar och befogen
heter så långt ut i organisationen 
som möjligt är ett av målen med 
kommundelsreformen. Men det är 
i n te en organisatorisk förändring 
som blir klar i ett slag utan en 
process som måste pågå länge . Vi 
bör driva på den processen . 

Ett annat mål i kommundels
reformen var att brukarinflytandet 
skulle öka. Det kräver arbete men 
det är fullt möjligt att få t ex dagis
föräldrar att ta ett ökat ansvar för 
barnens dagis. J ag tycker vi ska ha 
som mål att så många kommunala 
institutioner som möjligt - inom 
politiskt bestämda ramar- styrs av 
organ sammansatt av anställda och 
brukare men där brukarna har 
majoritet. 

Roland Andrrsson 

MÖTE~_& MÖTE 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må 3 mars kl 19.30 på parti
lokalen, Bredgatan 28 Ämne: Först 
beredning av lite av varje, allt efter 
önskemal. Däref ter KOMMUN
STYRELSEBEREDNING. 

RÖDA KAPELLET Lö 1/3 Spelning 
(gående) för demonstration i Sjöb(). 
Samling vid Clemenstorget 9.30 for 
avresa till Sjöbo Folkets Park. Repertoar: 
nr2, 8, 34 , 76, 166,225,227,271 . OBS. 
Tag med marschnotstälL Sö 2/3 kl 
18.45. Rep med Joakim. Föra paus 
Wiellprogrammet och efter paus stäm
repetion med träblås. 
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