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K O M M U N F U L L M Ä K T I G E

Förslaget om öppna nämndsmöten föll nu är det upp till varje enskild nämnd
om allmänheten får vara med och lyssna

J

anuari månads fullmäktigesammanträde
innebar bland annat
diskussioner om det kommunala övertagatandet
av Östervångsskolan, ifall
nämndsmötena ska vara
öppna för allmänheten och
om det ska införas prova-på terminer för barn.
Hanna Gunnarson rapporterar.

mun köpa Östervångskolan
av staten, den pampiga byggnaden som ligger i närheten av
Spyken. Tyvärr ville staten bara
sälja byggnaden genom att överlåta ett bolag (av skatteskäl), och
Östervång finns därför numera i
ett eget litet fastighetsbolag.
- Östervångskolan bör förvaltas som en vanlig skolbyggnad och inte i ett bolag, när den
förändring är möjlig att göra,
framförde Hanna Gunnarsson
(V). Kommunfullmäktige kunde
inte på mötet göra en sådan
förändring, men antog den nya
bolagsordningen som krävdes
för att vara ett kommunalt bolag.

Kommunfullmäktige inleddes
med en kort lektion om den
offentliga konsten i Stadshallen, med fokus på Max Walter
Svanberg som har gjort konsten
i kommunfullmäktiges mötesrum och Sten Dunérs fyra Ska allmänheten få
målningar “Lundakalendarium”. tillträde till nämndsmötena?
En stor och viktig diskussion på
mötet handlade om kommunala
Östervångsskolan
nämnder och styrelsers öppeni kommunal regi
Förra året lyckades Lunds kom- het för allmänheten. Vänsterpartiet hade föreslagit i en motion

att kommunfullmäktige skulle
uppmana nämnderna att hålla
alla möten öppna (förutom ärenden som har sekretess).
- Jag hoppas att nämnderna
så långt som det är lämpligt utnyttjar möjligheten att ha öppna
möten, menade Lars Hansson
(FP). “Vi måste sända en tydlig
signal från kommunfullmäktige
om att nämnderna ska vara öppna”
svarade Angelica Svensson (V).
Kommunfullmäktige röstade
ner motionen om öppna nämndsmöten och det är därmed upp
till varje nämnd att besluta om
mötena ska vara öppna för allmänheten.
Prova-på terminer
eller kulturcheckar?
Vänsterpartiets motion om att
införa kostnadsfri prova-på terminer för fritidsaktiviteter inom
kultur och idrott blev tillbakaskickad för vidare utredning.

- Vi vill avvakta utredningen
om kulturcheck, sa Gunnar
Brådvik (FP). Mats Olsson
(V) menade att kulturcheck inte
är samma sak som prova-på,
eftersom checken inte innebär
att kostnaden för kulturundervisningen sänks för familjerna.
Kulturskolans avgifter är idag
väldigt höga och hindrar många
barn och unga från att utöva och
lära sig mer om kultur.
Träffpunkten för äldre på
Klostergården
diskuterades
i och med att ett medborgarförslag skickats in som kritiserar den förändring som
gjordes av Träffpunkten för ett
år sedan. Ann-Margreth Olsson (S) välkomnade viljan från
klostergårdsborna att utveckla
Träffpunkten och lovade att arbeta med dessa frågor i vårdoch omsorgsnämnden.

Ä L D R E O M S O R G

Attendo lägger ner hemtjänsten i Lund

E

antingen får flytta eller förlorar
arbetet. Brukarna ska nu välja
ny förmedlare av hemtjänst, det
skapar oro och förtroenderelationen börjar om från början.
- Det här är något Vänsterpartiet har varnat för hela tiden
, säger Lars A Olsson som är
vice ordförande för Vård- och
Det innebär att 20 anställda omsorgsnämnden i Lund. Olsnligt Attendos presschef
Charlotte
Näsström
Morén
tjänar vårdföretaget inte
tillräckligt med pengar på
sina 70 “kunder” i Lund och
kommer därmed upphöra
med verksamheten 1 april.

son fortsätter: “Hur gör vi när
det privata alternativet slutar
fungera? Vi hävdar att det bästa alternativet är att vi har en
trygghet inom utförarorganisationen. En för alla, alla för en
- välj därför den kommunala
omsorgen från början.”
Abe Bergegårdh
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6 timmars arbetsdag
provas nu i Göteborg

D

en första februari
börjar ett försök med
kortare arbetstid på
Svartedalens äldrecentrum.
Många LO-yrken är slitsamma och tär på kroppen under
ett helt arbetsliv. Den faktiska
pensionsåldern för till exempel Byggnads och Kommunals
medlemmar ligger kring 60 år.
Genom att dela på jobben
orkar vi arbeta längre, mår bättre och göra ett bättre arbete.
Inom äldreomsorgen är det ju

våra äldre som hamnar i kläm
när de anställda blir slutkörda.
Det ska bli intressant att följa effekterna av att gå ner i arbetstid
med bibehållen lön i Göteborg.
Sverige är rikare än någonsin, men riksdagen har samtidigt
inte minskat arbetstiden på 40 år.
En kortare arbetstid är inte bara
bra för välmåendet, det är dessutom en effektiv omfördelning av
det gemensamt skapade värdet från de få kapitalägarna till oss
som gör jobbet.
AB

Riksdagen röstade ner V:s
förslag om sänkta riksdagslöner

M

debatten. Maria Abrahmsson
(M) avfärdade förslaget med
att lönesänkningen på nästan 20
000 kr inte var tillräcklig (!) för
att överbrygga “förtroendeklyftan” mellan folk och yrkespolitiker.
Lika bra att slicka i sig så
- Vi fattar beslut som påverkar
mycket
man hinner då i syltallas villkor, och då får inte våra
burken,
kan
man undra...
villkor vara alltför annorlunda,
påpekade
riksdagsledamöten
AB
Maria Sydow Mölleby (V) i
ed
röstsiffrorna
292-18 fällde de
övriga partierna
förslaget att sänka riksdagslönerna rejält från dagens
61 000 kr i månaden.

Greklands nya regering utmanar
EU-eliten: “Folket går före bankerna”

D

et
vänsterradikala
partiet Syriza vann
nästan egen majoritet i Grekland - 149 av
300 parlamentsledamöter.
Tillsammans med partiet Oberoende greker utmanar man nu
EU-eliten och säger nej till fler
försämringar för pensionärer
och arbetare i Grekland. Förmodligen är Syriza det enskilda
parti i Europa med flest ekonomer i sin parlamentsgrupp, det
visar att det börjar svänga. Den

2

ekonomiska “krispolitik” som
förts i Europa har haft motsatt
verkan. Från New York Times
har ekonomipristagaren Paul
Krugman avfärdat den som
“ekonomiskt självmord”.
Samtidigt har det åtstramningskritiska spanska partiet
Podemos fått över 25 procent i
mätningarna. Det rör på sig ute
i Europa - det finns inte en väg
framåt. Och det är ju poängen
med demokrati: att få välja mellan alternativ. Inte samma politik oavsett röstsedel.
AB

Pirater först
med A-kassa?

N

Norge i strejk:
vill inte ha
det som i Sverige

D

u har andra säsonet låter som en
gen av piratteveseNorgehistoria, men
rien Black Sails
det är faktiskt sant.
dragit igång och det är bra
grejer.
Tre fackliga centralorganisationer med 1,5 miljoner medleVi får följa både klassiskt lit- mar gick i politisk strejk den 28
terära - som John Silver - och januari för att stoppa högerrehistoriska pirater som John geringens försämringar av arRackham och Anne Bonny betsmiljölagen.
härja och konspirera. En hel del
Kritikerna pekar på Sverige
naket blir det också.
som ett dåligt föredöme med
Men även om våldet är al- osäkra anställningar och aldrig
lestädes närvarande så är det sinande visstider. Förr skämtade
frånvaron av dåtidens annars vi om tokiga norrmän - minns
starkt reglerade hierarkier som Hydros samlade Norgevitsar är märkbar. Piraterna avsät- men nu kan man verkligen unter och tillsätter sina ledare dra vem av oss grannfolk som
demokratiskt, de agerar som ett egentligen är galna.
ekonomiskt kooperativ med an- 			
delar baserat på ansvar. Nesliga
			 AB
arbetsolyckor som förlorade ben
och dylikt kompenseras med
speciella kassor. Samtidigt är
piratverksamheten ett frirum för
allehanda sexuella orienteringar, kvinnor, dissidenter, upprorsmakare och icke-vita.
Pirater levde ofta ett kort
och våldsamt liv - men det var
i regel det bättre alternativet av
få val. Historikern Marcus Rediker beskriver i Pirater den
grymma disciplineringen inom
samtidens flottor som drev fram
piratverksamheten. Så läs boken Verklighetens Anne Bonny
- och se serien med gott samvete! (till höger) var irländska och
			AB
var verksam i Västindien.

