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Brev från en skönande 
Ordet "skönande" används inte 
ofta numera. I min stora uppslags
bok finns det inte . I Lilla Focus 
ges följande definition: " ironi skt. 
konst- eller litteraturälskare. 
estetsnobb" . 

l Thomas Schlyters artikel i Vec
kob ladet nr 17 fö rekommer det 
so m invektiv mot dem som tycker 
att stortorget ska lämnas i fred och 
inte belam~ras med nya inslag som 
en kombinerad fontän- skridsko
bana eller ett nytt. femdubbel t stör
re kar runt den gamla kandelabern. 

Vid tre tillfillen harjag i dags
pressen protesterat mot dessa an
läaaningaroch drabbas väl därmed 
~lY"beteckningen "skönande" eller 
"estetsnobb' '~ 

Jag låte r mig inte avnirdas med 
invektiv . Självklart är några av 
mina argument estetiska. Men 
snobbig a-:7 

Mitt~ huvudargument kan väl 
sägas vara rent estetiskt: Eduardo 
Chiiiidas skulptur "Rymdfält av 
frid '' är tänkt att dominera torget. 
Varje nytt inslag måste ta hänsyn 
till detta faktum. Både det tidigare 
förslaget till skridskobana och det 
nya förslaget till ett större kar runt 
kandelabern rubbar genom sin 
storlek den avsedda dominansen 
hos Chillidaskulpturen. 

Mitt andra argument är prak
ti skt: torgets fria yta behövs för 
opinionsmöten. demonstrations
tåg. konserter. kulturnattsevene
m~ng , folkdansuppvisningar. Bå
da förslagen inkräktar betydligt 
på denna fria yra. 

Mitt tredje argument är socialt, 
estetiskt och ekonomiskt: satsning
ar på miljön som fontäner och 
brunnskar ska göras där de bäst 
be hövs, i ytterområdena. På Stor
torget ~i r de he lt onödiga. 

Mitt tjtirde argume~t har med 
min roll som medbomare i staden 
och som yrkesman att~göra : konst
närliga utsmyckningar i så extremt 
känsliga miljöer som stortorget i 
Lund ska föregås av grundlig 
utredning av kostnader och kon
sekvenser. och därpå följande of
fentlig tävlan.jurybedömning och 
redovi sning. De få r inte bli uppgif
ter som med minimal insyn läggs 
ut inom de lokala förvaltningarna. 

Att jag så beronar vikten ~av en 
utredning av kostnader och kon-

De hopsamlade skärvorna av ett barn- och kvinnocentrum vid universitetssjukhuset i Lund 

Blir det något BKC alls? .. 
Det är nya turer kring BKC (Barn- Blir kritikerna nöjda? Sa111:ordmng Lund-: Malm o 
och K vinnamedicinskt Centrum i Om man ser till verksamheten. har Det ftnns ett odelat positiV drag 1 
Lund). Detgällergivetvis förslaget gynekologins integrering i BKC landstingsstyrelsens beslut. Det är 
att banta projektet. Flera samver- varit omtvistad. Den verksamheten att man skall s trava ett~r att osam-
kande faktorer aöratt socialdemo- har det svaaaste sambandet med ordna barn- och kvmnosjukvarden 
kraternaiMalr:öhuslänslandsting barnsjukvå;cten . Det är viljan att i Lund och Malmö ytterligare. 
väljer att retirera från de ursprung- hålla samman kvinnasjukvården .. På båda ställena skall man enligt 
liga planerna på BKC och från det som varit avgörande. Nu sägs det g~lla~de beslu~obygga nytt och det 
beslut, som landstingsfullmäktige att den s k professionen accepterat gar sakert att la ut mera ~v sam-
taair om investerinaen. Lands- en delning . Och det är möjli gt att ordmogen an vad man tankt sig 
ti;crsstvrelsen beslötden Il juni en del av kritiken inom läkarkåren hittills. Bygget i Malmö kan säkert 
att dra ner investerinaarna med 75 tystnar. också bantas. Risken är bara att 
miljoner kronor. D~t innebär i Det är tråkigt att barnhälsovår- man nu ~r s~ nä~a gänsen tör vad 
princip att man hyvlar av ett plan den och utredningsteamet inte BKC-1den tal , sa om man mte ar 
på bygget. kommer att finnas i seminari et. mycket .varsam kan hela cen~rum-

Det är kvinnasjukvården i form Barncentret blir mindre av cent- tanken aventyras .. dvs att varden 
av gynekologin, som man flyttar rumbildning, och Seminariet mår skall grupperas.knng barnetlpati-
ur projektetoch in i blocket i stället. definitivt inre bra av att underut- en ten 1 stallet to r att tlytta obarnet 
Obstetriken blir kvar i BKC och nyttjas. Det behöver byggas om mellan olika specialister pa olika 
kvinnoklinikensarbetslokalerblir och rustas upp i sin helhet. kliniker. Och det vore stor skada! 
i Seminariet. Detta förväntas göra BKC är framför allt ett social-
nybygget 40 miljoner billi gare. demokratiskt projekt. en framtids-
Seminarietkommerdåattutnyttjas satsning på barn- och kvinnasjuk-
i mindre utsträckning än planerat. vård i Lund, och bär Bengt Hol-
Ombyggnaden där minskas mot- gerssons stämpel. Därför angrips 
svarande en kostnad på 20 miljo- det så intensivt av de borgerliga 
ner. Konsekvensen av detta är att partierna. De vill åtminstone inte 
barnhälsovården och det barn ps y- att det skall byggas när det är 
kiatriska konsultteamet inte kom- vänstermajoritet i landst inget. Till 
mer att ingå i BKC. detta kommer intern s-kritik. 

Man vill också spara 15 miljoner Kamraterna i Kristianstads läns 
genom att välja billigare material landsting harsomgrundinställning 
och sänka standarden i BKC att inget skall byggas i Lund -

sekvenser hör samman med det 
tidigare, välmenta men helt oge
nomtänkta, förs laget till skridsko
bana för barn på torget. Denna 
Ii vsfarliga lekplats sex meter från 
bilaroch avgaser hade så när kostat 
lundaborna~fy ra miljoner. 

Jag överlåter åt Veckobladets 
läsare att bedöma om mina argu
ment är uttryck för realism eller 
snobbism. 

Lund JO juni 1997 
Sölve Olsson 

Malmöområdet Skall det byggas , 
så skall det byggas i gamla L-l än 
annars är det orättvist! Man verkar 
faktiskt vara mindre intresserad 
av att det finns högklassig barn
och kvinnasjukvård i Skåne över
huvudtagelän av att bevaka ''lokala 
intressen''. Kritikerna är knappast 
nöjda förrän hela BKC-projektet 
stoppats. Men om deras sak blir 
ännu svagare än vad den är idag. är 
åtminstone något vunnet. 

Landstingsstyrelsen 
Vid behandlingen i landstings
styrelsen gick allt enligt formulär 
l A. Moderaterna yrkade avslag 
på förslaget ti ll förändring av 
BKC-projektet och ville med 
hänvisning till landstingets, enligt 
deras uppfattn ing, extremt allvar
ligaekonomiska läge. införa stopp 
för alla investeringar. Centerns 
Brita Axelsson krävde för ett 
hundrade gången "utredning om 
a lternativa sätt att lösa barnsjuk
vårdens i Lund lokalproblem". 
Man kan alltid lita på centern. De 
vill alltid utreda mera. för man kan 
aldrig vara riktigt säker på att det 
blir bra. Kanske finns det alterna
tiv. som man inte tänkt på. Miljö
partiet och vänsterpartiet accep
terar den socialdemokratiska re
trätten. m p dock med Anders Lin
debergs sedvanliga protokollsan
teckning, där han utförligt förkla
rar något. som han tycker är viktigt. 

Rolf L Nilsun 



~KOMMENTAR 
Veckobladet och 
framtiden 
Som vi tidigare berättat flyttar 
Lunds Tidskriftsverkstad till 
Malmö den l september. Därmed 
blir VB-redaktionen hemlös. På 
sistone har framtiden förtidningens 
del klarnat en smula. 

l. VB utkommer även i höst och 
även nästa år. Hur det blir därefter 
beror på lite olika faktorer. bl.a. 
valutgången och upplageutveck
lingen. 

2. Vänsterpartiets styrelse i Lund 
tycker att VB är viktig och är beredd 
till vissa ekonomiska satsningar. 
De behöver inte bli så stora: de 
datorer och den kringutrustning 
so m behövs för att producera VB 
är enkla och därmed billiga på 
begagnatmarknaden. 

3. Var tidningen ska göras vet vi 
inte än. Huvudalternativen är 
vänsterpartiets/Ung vänsters loka
ler och en lokal tidskriftsverkstad 
som eventuellt Ur under uppbygg
nad. 

4. Ett stort problem på sis tone 
har varit ryckigheten i VB: s 
ankomst till prenumeranterna. 
Orsaken är att posten lagt om taxor 
och principer. Vi tycker det är 
mycket viktigt att å tminstone 
läsarna i Lund får tidningen före 
veckans slut. vilket lär innebära att 
vi får byta normal produktionsdag 
från onsdag (som vi haft sedan 
starten 1975) ti Il måndag. 

5. Den förändringen har flera 
nackdelar. Det tar tid a tt vänja 
b id ragsgivarna vid en invand 
produktionsdag. Tidningen blir 
mindre aktue ll. Vissa nuvarande 
redaktionsmedlemmar ~ir inte 
lediga på måndagar och mås te 
därför ersättas. Medvetna om dessa 
nackdelar ser vi iin d å e n fas t 
publiceringsdag som viktigare. 

6. Det lär bli andra justeringar i 
redaktionen. Vi har niimli!:!en 
förstått att det i UnQ Viinsters vitala 
Lundaavdelning rinns intresse för 
att arbeta aktivt~med VB. Eftersom 
VB för närvarande i hög Qrad är 
skri ven av en viss (halVt- å lder
stigen) generation för sa mma 
generat ion vet vi inte hur detta kan 
gå. men vi iir mycket intresserade 
av att pröva. 

7. VB:s läsarkårtirkrympande
se föreg{Iende punkt. Vi behöver 
fl e r läsare. i alla generationer. Det 
finnsen Qräns (do~ck inte före 1999) 
vid vilk~n fortsatt utQivning ime 
längre är meningsfull~ ~ 

R~ Framför a !ii behöver V B fler 
bidra!:! i form av text och bilder! 
Fler ~medarbetare. både rege l
bundna och oregelbundna. Kom
mertextbidragen på di skett skrivna 
i Mae W ord gör ni detenkelt föross 
men vi k l ~rar också kladdiga . 
handskrivna manus. Det viktiga är 
att ni skri ve r. 

Vässa gärna pennan redan i 
sommar! Vi ses i august i. 

En förargelseväckande intervju 
KPML:s ungdomsförbund RKU 
ut Q er tidningen Rebell. Där fa nns i 
vå'f.as en (mycket) kritisk analys av 
vänsterpartiet. skriven av Kalle 
StrandberQ. För att illustrera hur 
djupt vänsterpartiet har sjunkit i 
revisionismens träsk komplet
terades analysen med en intervju 
Rolf L. Nilson. e n av VB:s 
redaktörer. 

Som intervjun har väckt diskus
sion och delvis även förargelse i 
vänsterpartiet finns det anledning 
till några kommentarer . 

Raka svar 
En reporter i salig Ny Dag för
klarade att Rolf N. var hennes 
favorit som intervjuobjekt. ''Han 
ger så raka svar." Den vanan har 
han inte frångått, a tt döma av 
intervjun i Rebell (som verkar 
vä lgjord. som journalistiskt hant
verk betraktad ) . Många andra 
skulle ha uttryckt sej mer inlindat. 
svepande. diplomatiskt. Rolf säger: 

- Vänsterpartiet är ett vänster
socialdemokratiskt parti. Det finns 
vissa skillnader mellan oss och s 
. . . men det är inte särskil t stora 
skillnader. Skulle vi suttit i 
regeringsställning idag, skulle vi 
ha fört en något annorlunda politik 
iin socialdemokraternagör ... Men 
vänsterpartiet har ju varit med på 
lejonpmten av socialdemokraternas 
budgctsaneri ng s förslag . 

Detta ogillas av Rolfs kritiker i 
bl. a. Malmö som retar sej på detta 
"något". Själv tycker jag att svaret 
vittnar om god insikt. Vänster
partiet har på senare år su ttit med i 
ledningen för många stora kom
muner, bl.a. Lund. Visst har det 
färgat politiken men inte har Lund 
(eller Stockholm, Göteborg etc.) 
förskonats från nedskärning ar. 
Spe lrummet är helt enkelt inte 
särski lt stort . Samma upptäckt har 
gjorts när vänstern suttit i centrum 
av den kommuna la "makten", som 
i Norberg där man innehar posten 
som kommunstyre lsens ordförande 
eller på 1940-talet i skogskom
munen Nyskogadär SKPhadeegen 
majoritet. 

Likadant Ur det (tyvärr) på den 
nationella nivån. Det upptäckte ju 
Mitterand snabbt när han försökte 
föra en po lit ik som gick emot den 
ekonomiska och politiska konj unk
turen i övriga Västeuropa. Och 
Sverige är et t mindre land ä n 
Frankrike. med s törre utlands
beroende och följaktligen snävare 
marginaler. 

Marxismen 
Rolf säger a tt han "är mycket 
t ve ksam~till att kalla sig marxist" 
och tillägger: 

- Vår politik är i viss mån 
förankrad i marxismen. precis som 
att man kan säga att den exempel vis 
till viss del är föra nkrad i kristen
domen . 

M al mökri t i k e rna i n vänder: 
e nli gt kongressen ska marxi smen 
vara vårteoretiska bas. medan vi är 
för reli!:!ionsfrihet och a lltså inte är 
knutnatill kristendomen. 

Det senare ser jag som ett i sak 
riktigt konstaterande. Som etisk 
grund är marxismen tämligen 
otillräcklig. De ideer om jämlikhet. 
so lidaritet osv. som vi förespråkar 
har förvisso sina rötter i kristen
domen - och j ullendomen och (den 
borgerliga) franska revolutionen. 
Rel igionsfriheten ä r här ovid
kommande: ett kollektivt idearv 
blir man inte kvitt så lätt. 

Själv kallar jag mej marxist utan 
större tvekan. Jag gör det trots att 
jag instämmer i mycket av den 
träffande teoretiska kritik som 
under senare decennier har riktats 
mot viktiga delar av Marx teorier. 
Den kritiken har bl.a. formulerats 
av Johan Lönnroth - se en VB
recension tidigare i vår av hans 
aktue ll a debattskrift. 

Lönnroth vill där knyta an till 
den ideologiska brokigheten hos 
vänsterpartiet vid dess bildande 
1917. Det fanns och finns flera 
i eke -m arxistiska so c i a l is t i ska 
t raditioner: anarkism, kristen 
socialism, ekosocialism osv. Alla 
har de pl ats i vänsterpartiet. Sen är 
det en annan sak att mycket av 
Marx och Engels kritik av andra 
socialistiska riktningar i t.ex. 
Kommunistiska manifestet stårsej 
mycket gott. 

Småborgerligt 
Dock är jag tveksam till att kalla 
vänsterpartistema i Malmö för 
marxister. å tminstone so m det 
avspeglas i deras aktuella och 
konkreta lokal politik. En av deras 
stora profilfrågor är som bekant 
kampen mot dubbelspår och ökad 
trafik på Kontinentbanan. Där har 
dc kastat sej i armarna på en spontan 
opinion. anstiftad av Skå nska 
Dagbladets familjeredaktör. som 
får mej att tänka på de småborger
liga yttringar som Marx var så 
h ånfull mot i sin bok Louis 
Bonapartes 18 brumaire. 

Nog för a tt det finns vissa 
ski lln ader mel lan 1850-ta let s 
Frankrike och 1990-talets Malmö. 
Men Malmövänstern kunde t.ex. 
ha läst e n nutid a marxi st isk t 
inspirerad samhällsanalytiker som 
Mike Davi s. Han s stu die av 
småborgerli gheten i Los Angeles . 
dess materiella bas och vi !set 
trångsynta ideologiska strömningar 
och orQanisationsförsök. är lika 
avslöjande. 

Fast även Rolf L. Nilson borde 
läsa Davis. Då skulle han kanske 
tycka att marxismen är använd
och ut vecklingsbar metod. helt 
bortsett från dess roll som ideo
loQisk markör för soml iga. 
~ Gw111;1r Sandin 

Svar till Gunnar Sandin: 
Det viktigaste skälet till attjag inte 
ville kalla mig sjä lv marxist i 
intervjun. var att jag tyckte det lät 
för pretentiöst. Inte för att jag 
avvisar marxistiska analyser' Tack 
för tipset om Davis l Jag skall 
försöka göra läxan under sommar
lovet. 

Rolf N. 

Sjung i sommar! 
Sommaren är till allt annat 
också den stora allsångs
säsongen. V ar helst vi samlas 
-i bersån, kolonistugan eller 
det trevna torpet i Småland
brister man ut i sång. Men 
det blir tröttsamt i längden 
att bara traggla med Sam
borombon. Vi bidrar med en 
ny text till Blå tågets klassiker 
Östersjövalsen (från LP-n 
Glassfabriken). 

Östersjövalsen 
MorQon och blänkande vatten 
frihet. luft och ljus 
ÖB han sliter om natten 
i ett kroniskt lyckorus 
På utrikesdepartementet 
vankar ministern omkring 
och blickar uppå firmamentet 
men där syns ingenting 

Östersjövalsen 
dansar omkring med oss 
NATO-alliansen 
lockar en del förstås 
l baltiska republiker 
byggs radarstationer i rad 
i pressen där står retoriker 
o, Östersjön fredens hav l 

Hajarna simma på djupen 
vältrar sig runt i dyn 
när småfisk med kniven på 

strupen 
tittar förgäves i skyn 
Minken den plaskar och leker 
i sin ubåtskostym 
Bildt känner sig väldigt säker 
i sitt vattenbryn 

Östersjöval sen 
kastar omkring med oss 
NATO-alliansen 
på jakt efte r födan gunås 
Fjättrade vågor rör sig 
och fl aggan i bl ått och gult 
vajar i partnerskapsvalsen 
det kan väl a ldrig va fult 

Ensam i farkost om natten 
Göran Person g lad och rund 
rör si Q runt vårt bräckta vatten 
och tilnker på Svensksund 
Men minns inför nästa 

utredninQsskrift 
blott dessa ~bevingade ord 
Vatten är ett farligt gift 
som omflyter Vi sby stift 

Östersjövalsen 
valsar omkring med oss 
N A TO-alliansen 
snart kan den kasta loss 
Och T age G. P 
är nog snart passe 
Men än så finns det strömm ing 

kvar 
så höj ditt glas och drick' 

t ex r:' Lucifer, f ri u efter Blå Tåget. 

Detta är sista VB före sommaren' 
Nästa nummer utkommer den 22 
augusti. G lad sommarönskar red. 1 



Landstingsstyrelsen ryter till 
Det är skarpt läge för sjukvården i 
Skåne. Malmöhus läns landsting 
är inget undantag. Utgångsläget var 
dåligt. Persson- pengama äts t i Il stor 
del upp :.~v sämre sbtteutf:.~ll än 
förväntat och sjukvårdsdistrikten 
håller inte sina budgetm. Den första 
delårsprognosen s~n redovisats för 
1997 pekar på ett underskott 679 
miljoner. att jämföra med bud
geterade 422 mi !joner. Det är alltså 
257 miljoner sämre än budget' l 
stort sett hela underskottet ligger 
på sjukvården där kostnaderna inte 
alls sjunker i den takt. som krävs. 
Anledningen till detta är dels att 
beslutade besparingar tar 
lång tid för att slå igenom. 
Det rör sig i stor utsträckning 
om personalkosinade som 
skall ner och sådant tar tid. 
och det blir dessutom allt 
svårare att hitta nya snabba 
be sparingar eftersom det 
som är lält redan är gjort. 
Men en anledning är också 
altledningarna i vissa sjuk
vårdsdistrikt inte verkar ha 
beslutskraft nog att genom
föra impopulära åtgärder i 
det egna distriktet utan 
verkar passa och hoppas på 
att den tunga bördan skall 
lyftas av leras ax !ar och 
läggas på någon annan. Ett 
exempel på detta är Lands
krona sjukv~trdsdistrikt där 
man hänvi sar till attdet egna 
underskottet motsvarar vad 
man förväntas vinna på 
samordningen med Lund 
och Orups sjukvårdsdistrikt. 
Den inställningen är demo
raliserande' -Passivitet i 
Lanelskrona och Orup kan 
mycket väl leda till uppror 
bland chefsöverläkarna i 
Lund . som pressas allt 
hårdare' 

Landstingsstyrelsen 
markerar 
På sammanträdet den l l 
juni gjorde landstingsstyrel
sen en kraftfull markering mot 
sj ukv å rdsdistrikten. Sty;e lsen 
beslöt skriva till dem inför budget
arbetet 1998. i fetstil. att ' 'det 
ekonomiska må let de närmaste åren 
ii r överordnat alla ;.mdra mål som 
landstinget ställt upp ... Det är ett 
fullmäktigebeslut. som vänster
partiet reserverat sig emot. Målet 
att landstingets ekonomi skall vara 
i balans vid~utgången av 1998 lyfts 
också fram. Styrelsen kommer att 
sktirpa sin uppföljning av hur man 
lever upp till fattade beslut och till 
budgetar. genom att kalla in 
ledn-ingarn; för nämnder och 
sjukvårdsdistrikt och låta dem 
redovisa hur det går inför den s k 
budgetberedningen. Styrelsen 
avslutar med förljande kläm. också 
den i fetstil: ''Landstingsfullmäk
tiges beslut rörande &rektioners 
och nämnders ekonomi måste 
följas. styrelsen vill återigen med 
skärpa framhålla delta. Ekonomisk 

balans måste uppnås. 
Styrelsen ·vill framhålla att 

samtliga chefer. även för basen
heter/~otsvarande, är arbetsgi var
företrädme och därmed har ett 
särskilt ansvar för att givna 
ekonomiska direktiv processas och 
fullföljes. I nuvarande situation 
gäller framför allt att balansuppnås 
mellan kostnader och intäkter vid 
alla enheter och på alla nivåer. 

I de fall fullmäktiges beslut om 
ekonomisk balans inte genomföres 
av direktion eller nämnd kan 
styrelsen överväga att föreslå 

fullmäktige att styrelsen skall 
överta direktionens eller nämndens 
bes l utsbefogenheter." 

Ord och inga visor 
Men uppdraget är omöjligt. Det 

går inte all uppnå budgetbalans 
nästa år om man inte genomför en 
veritabel massaker inom sjuk
vården i M-landstinget. Detsamma 
gäller för övrigt också L-lands
tinget. Anledningen är främst att 
det rar så lång tid innan bespa
ringarna slår igenom eftersom det 
rör sig om personalkostnader till 
största delen. 

Vi har framhållit detta från 
vänsterpartiet och krävt att sane
ringen av ekonomin skall få ta 
ytterligare ett år- 1999- i anspråk. 
Vi harockså sagtatt vi inte utesluter 
skattehöjning om hela beloppet kan 
gå till vården och inte staten tar 
tillbaka hälften. 

Malmö på grön kvist. 
Helt plötsligt är det Malmö, som är 
rikast i Skåne. Det nya skatteutjäm
ningssystemet gör att Malmös 
sjukvård är på plus inför bildandet 
av det nya skånelandstinget. Bilden 
har förändrats drastiskt från och 
med 1996. Prognoserna pekar på 
ett överskott på 220 miljoner för 
Malmö 1997, medan Malmöhus 
län och Kristianstads län förväntas 
gå back med 680 respektive 350 
mi tjoner kronor om man u t går från 
landstingens skattesats . llmar 
Reepalu lär också har markerat 
mycket tydligt på det senaste 

sammanträdet med "styr
gruppen" att intresset från 
Malmös sida att gå in i 
skånelandstinget har svalnat 
betydligt. I synnerhet om 
inte landstinget görnågot åt 
sina dåliga ekonomier. Det 
är ingen tvekan om vem som 
"har den största kepsen" för 
tillfället. 

Nu går det trögt i 
Lund 
Det blir allt svårare att spara 
i Lunds sjukvårdsdistrikt. 
De enkla lösningarna har 
redan prövats och förbätt
ringarna av ekomomin 
kommer långsamt sa m
tidigt som personalen slits 
allt hårdare. Antalet patien
ter från Trelleborg minskar 
i oväntat snabb takt. Trelle
borgs sjukvårdsdistrikt har 
skrivit ett avtal med sjuk
vården i Malmö. som ger 
dem vård till extrapris. Det 
är trevligt för dem, men det 
ställer till det i Lund. 
Visserligen kommer allt 
fler patienter ti Il Lund från 
Landskrona. men det är inte 
samma slags patienter, så 
de kan inte bara överta 
trelleborgarnas sängarutan 
de får knö in sig på andra 
kliniker. 

sjukhusledningen ver
kar ha kört fantasin i botten. 
Förslagen som kommer däri från är 
lösa i kanten och besparings
effekterna verkm tveksamma. Det 
som diskuteras är att minska antalet 
vårdplatser: dra ner på administ
rationen; göra samordningsvinster 
med Landskrona inom psykiatrin 
och med Landskrona och Orup när 
det gäller städning och mat
försörjning . Den politiska majo
riteten (s och v) är fast beslutna att 
göra det ' 'skitiga jobbet' ' så att 
distriktet inte blir tvångs förvaltat. 
Vi gör det säkert bättre och med 
mera hjärta, även om det är tungt , 
än landstingsstyrelsen. Nya beslut 
tas den 18 juni och det som måste 
göras under "sommarlovet" de
legeras till ordföranden, Britt-Mari 
Lundkvist. 

Rolf L Ni/son 

Från det kommunala 

Snart är det bara 
ett år kvar .. . 
Socialdemokraternas ledning har 
nu sagt sitt om EMU. heltuppenbart 
formulerat på ett sätt som dels skall 
kunna accepteras av de egna. dels 
inte störa samarbetet med centern. 
Och det senare har betydelse även 
kommunalt - eventuellt. Med en 
fortsatt samverkan s-c på riks 
planet. vilket i praktiken omöjlig
gör ett borgerligt regeringsöver
tagande efter valet -98. blir det 
möjligen svårt för centern i Lund 
att ingå i en borgerlig höger
majoritet och försätta regerings
kollegan socialdemokraterna (här 
antyd~er jag då lite försiktigt. att 
centern kommer att ingå i re 
geringen efter valet) i oppositions
ställning. Å andra sidan försvinner 
snartcenterns parti företrädare, Lars 
V Andersson. en Olof Johansson 
anhängare (min egen g issning) från 
den lokala politiska arenan. Vem 
som blir hans efterträdare är ännu 
ej offentliggjort, men det kommer 
naturligtvis att ge en fingervisning 
dels var centerrörelsen i Lund står, 
dels vilka förutsättningar det finns 
för en blocköverskridande politik 
förcentern även i Lund . Fördetdär 
med personkemin spelar ganska 
stor roll i det politiska livet. (denna 
mening ~ir en övergång till nästa 
stycke). 

För nä go n vecka sedan träffades 
s. v och ~p i Lund för att summera 
resultatet av samverkan så här långt, 
sett i relation till det samverkans
dokument som skrevs efter valet 
94. l stort visade sig samarbetet 
fungerat väl i de olika styrelserna 
och nämnderna. och målsätt
ningarna i samverkansdokumentet 
hade. eller var på väg att (med 
värdefull hjälp av "Persson
pengarna") uppfyllas . Dock note
rades (jag överlåter helt åt läsarna 
att dra eventuella slutsatser) att i de 
enda två nämnder där vänsterpartiet 
inte finns representerat med 
ordinarie ledamöter. kdn Genarp 
och kdn Södra Sandby, har det 
skurit sig rejält mellan social
demokraterna och mi ljöpartiet. 

För övrigt kan noteras .. . 
att olika slags socialdemokratiska 
regimer sty~ snart sagt hela EU -
även Tyskland verkar närma sig 
regeringsskifte - vad det nu kan 
betyda. 
-att ett E U-projekt kring arbetslös
hetsåtgärder riktat till ungelomar 
eventuellt är på väg, tillsammans 
med . och på in itiat iv av. Lunds 
vänort i Frankrike. Nevers, 
-att en politisk styrgrupp för 
framtagande av direktiv inför 
arbetet med en energiplan för Lund 
tillsattes rörra veckan. med Ola 
Hagring som v-representant, 
-att allt talar för att Veckobladet 
överlever krisen i samband med 
Tidskriftsverks tadens flyttning till 
Malmö. samt 
-att utomhustermometern visar 
drygt 20 grader. 
Trevlig sommar! 

S-B P 
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Källbymölla hållplats? 
l mändags uppvaktades Malmöhus 
Trafik av en g rupp från Kloster
gärden. bestående av folk från 
byalaget. kommunens framtids
verkstad (där ungdomar från södra 
Lund ingår) samt KON Söder. 

lsabelle Baba från un~rdom s
gruppen på Söder överlii~nade 
namnlistor med över tusen namn. 
som samlats in under våren av bl a 
företagen. facket på Sankt Lars 
och bland allmänheten i södra 
Lund. Mottagare var produkt
chefen på Länstrafiken. Claes 
Ulveryd. Byalaget pekade framför 
allt på två skäl för att återuppta 
hållplatsen vid Källbymölla. som 
drogs in i början av 1970-talet. 

Det ena skälet iir att vi idag har 
pågarägstrafik mellan Malmö och 
Lund. och det andra att det har 
hlivit mycket dyrare för enskilda 
att ta bilen tilljobbet på grund av 
minskad avdragsrätt. -

Skri ve l sen var undertecknad av 
flera föret::~ g i Lund. bl. a . Åker lund 
& Raus ing-och Xperi AB. som är 
ett relativt nyinflyttat företag intill 
ÅR. Xperi har i år flyttat från 
Malmö till Lund med ett hundratal 
anställda. som till största delen 
bor kvar i Malmö. Familjerna flyt 
tar nog inte så giirna ti ll det trång
bodda Lund. så där har man med 
stor säkerhet ett pendlarunderlag. 

Claes Ulveryd var rädd för att 
ett stopp på 1.5 minut vid Källby
mölla skulle få till följd att andra 
resande skulle välja ett annat 
färdmedel. 

Mot detta invände Ulla-Britt 
Petersson (v) från KON Söder. att 
det idag inte finns något alternativ 
att vinna tid på. 

Också kommunalrådet Sven 
Tufvesson (s). som fördagen repre
senterade KON Söder, trodde dock 
att en ny hållplats skulle öka resan
det - många boende i södra Lund 
tycker att det tar för lång tid att ta 
bussen till Malmö. och att det är 
för krångligt att ta sig till stationen 
i Lund. Vi framhöll också att det 
vik ti gaste är att männ iskor får till 
gång till spårburen trafik. om vi 
ska kunna leva upp t i Il Agenda 21. 
Inte minst i en nära framt id då 
Öresundsbron är klar och drar till 
sig biltrafik från hela Sverige. be
hövs spårsatsningen i högsta grad . 

Till sist fick jag intrycket att 
avsaknaden av ett tredje spår idag 
inte var huvudskälet till att man ej 
kunde göra ett stopp till , utan 
endast tidsförlusten Lund- Malmö 
på 1.5 minut! 

Till sisten glädjande nyhetsedan 
i måndags : Efter flera års mots tånd 
tillåter länstrafiken nu att cyk lar 
medförs på pågatågen. Protesterna 
från de resande var för kraftiga! 

Göte Bergström 

K vinnopolitiskt nätverk i skånedistriktet 
Ann Marie Campbel l. aktiv väns
terpartist har fått i uppdrag att i 
Skånedistriktet samla intresserade 
kvinnl iga medlemmar inom väns
terparti~! till ett kvinnapolitiskt 
nätverk. Tanken är att i detta 
nätverk diskutera frågor t.ex. 
vänste rpart iet och fen1inismen. 

kön och genus. kvinnor och makt. 
kvinnor -och välfärd och andra 
frågor som berör kvinnor. 

Ar du intresserad av att delta i 
ett sådant nätverk? Nu har du 
chansen att de l ta och påverka. Har 
du frågor kri ng detta, tveka inte att 
ringa till Ann Marie Campbe ll, 
040-15 97 28. 
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Blom 1\arin 
TTardaYägc-n D. 85 

22-l 71 Lund 

Parkeringskrav på lasarettet 
Tillgång till parkeringsplats för 
den egna bilen är lika viktigt som 
tillgång till god sjukvård och att 
hitta rätt nivå på parkeringsavgif
terna, och ett bra betatsystem för 
parkering är lika viktigt som att 
komma rätt med vårdavgifter och 
beta tsystem för vården. Att det 
skall finnas högkostnadsskydd är 
självklart. Att gratis P-plats för 
medlemmarna är en högprioriterad 
facklig kampfråga behöver väl 
knappast tilläggas. 

Dessa slutsatser ligger åtmins
tone nära til lhands om man har 
följt hanteringen av P-frågorna vid 
Lunds lasarett de senaste åren. 

P-hus har varit högprioriterade 
investeringar trots ett allt kärvare 
ekonomiskt lä~re. Då har det inte 
gällt ett parkeringshus. som nu 
står färdigt. utan två. Och när man 
bygger nya lokaler för barnsjuk
vården på Seminariets tomt. B K C. 
fö rsvinner ett antal P-platser. Hur 
skall detta lösas'l 

Långbänk 
Frågan har dragits i den s k lång
bänken. men nu tinns de ten parke
ringsutredning, som gjorts av en 
konsult , J&W Plantech. Det är ett 
gediget arbete. sjukvårdsdirek
tionen skulle beslutatenligtdenna 
på sammanträdet den 5 juni. men 
detgick inte. Frågan varinte färdig
förhandlad med de fack liga organi
sationerna. Kommunal hade begärt 
central förhandlin!! om sitt k~rav 
att medlemmarna på lasarettet även 
i fortsättningen skulle få parkera 
gratis. Så ärendet kommer väl upp 
den 18juni i ställetnärdirektionen 
sammanträder nästa gång. 

Avgiftsbeläggning för vem? 
"Orsakerna t i Il att man bör avgifts
belägga parkering på arbetsplatser 
är flera. Ett vik tigt skäl är rättvise
aspekten. dvs att iordnin~rstä l la 
parkeringsplatser kostar arbetsgi 
varen mycket pengar och bör där
för betalas av de som nyttjar dem. 
Annars gynnas en grupp anställda 
på bekostnad av de övriga. efter
som de pengar so m nu används til l 
att bygga och underhål la parke
ringsplatser då kunde användas 
till andra delar av verksamheten 
som skulle komma alla till del. 

Gratis parkering på arbetsplat
sen är idag inte att betrakta som en 
skattepliktig förmån om arbetsgi 
varen hyr bilplatsen och den an
ställde endast står uppställd under 
arbetstid. Detta hardock varit före
mål för d iskussion och man kan 
förväntas igenändring i framtiden 
då parkeringsförmånen likställs 
med fr i lu nch och fri bostad." 

Så klokt skri ve r utredarna. Kom
munals företrädare borde vara lika 

kloka. Det finns g ivetvis flera and
ra och minst li ka tunga argument 
för att man skall betala för att 
parkera. Frågan hart ex vissa miljö
aspekter. kan ses i samband med 
kollektivtrafiken m m. 

Det blir avgifter 
Allt talar för att sjukvårdsdirek
tionen beslutarenligt konsulternas 
rekommendationer. som är: 

- l princip all bi lparkering av
giftsbeläggs dygnet runt. Undan
tag från av~rifter är t ex handi
k<tpp latseroch blodgivare. Övriga 
undantag prövas från fall till fall. 

-De anställda föres lås få parkera 
i det norra lasarettsområdet och P
huset utnyttjas av såväl patoenter/ 
besökande . som anstäl lda. 

-De anställda kan köpa månads
kort e ller dagbiljetter för !50 kro
nor per månad och 15 kronor per 
dag (e n fe lskrivning uppgav 50 
kronor per dag) utan platsgaranti. 

-Ti mkostnaden blir 5 kronor 
överallt med undantag för vissa 
områden med extrem korttids
parkeri ng. Där kommer det att 
kosta 20 kronor i timmen. 

Det nya reglerna skall gälla från 
månadsski !'t et september/oktober. 
1997 bör kanske tilläggas med 
tanke på hur svårt det har varit att 
komma till skott i " parkerings
frågan" 

Det tycks alltså bli fleroch bättre 
parkeringsplatser för bilarna och 
färre vårdplatser för pat ienterna 
vid Lunds lasarett. Det är kanske 
"utvecklingen". 

Rolf N 

Rum uthyres 
från l september. tel. 30 63 55. 

Olof & Kristina 
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