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Vänsterpartiet föreslår
nyval i Lund: låt folket avgöra!

F

örra valet backade
högern rejält i Lund
och nådde bara ca 35
procent. Trots det tvingar
Alliansen med stöd av SD
och FNL på det rödgrönrosa
styret sin egen budget. Det
är en orimlig situation
anser Vänsterpartiet - styr
man gör man det med egen
budget, annars får det vara.
Därför vill de nu se ett
nyval i kommunen.
Lund har nu påtvingats en ny
nedskärningsbudget som framförallt riktas mot kärnverksamheten – förskola, skola och
äldreomsorg – men drabbar all
kommunal service.
I Lund förlorade de borgerliga valet 2014, de minskade
till 25 mandat. De rödgrönrosa
partierna nådde 31 mandat, men

för att få majoritet i kommun- trodde att de röstade bort förra
fullmäktige krävs 33 av de 65 året har de nu fått i retur.
mandaten.
Den
nuvarande
sammansättningen av kommunfullFNL mörkade sin högerpolitik mäktige är extremt svår att styra.
Ett enfrågeparti för att stoppa Mandatmatematiken ovan talar
spårväg i Lund tog sig in med sitt tydliga språk. Något håll4 mandat, de kallar sig FörN- bart alternativ till det nuvarande
ya Lund (FNL). Inget i deras styret, bestående av S, MP, V
valplattform eller agerande före och Fi syns inte vid horisonten.
valet skvallrade om att en röst Lund är låst i ett läge som ingen
på detta parti var en röst på fort- kan vara nöjd med.
satt borgerlig politik i Lund.
Förslaget om nyval kommer
att behandlas i augusti och sepSD stödjer villigt de borgerliga tember av fullmäktige och ett
De borgerliga har sedan valet beslut att utlysa extra val kräver
på alla sätt försökt hitta sätt att två tredjedels majoritet.
fortsätta den privatiserings- och
nedskärningspolitik de drivit i Vi ser det som självklart att det
åtta år. I såväl budget för 2015 är lundaborna som ska få avgöra
som 2016 har de knutit upp FNL kommunens framtid.
för sina budgetförslag och SD
har villigt stött dem i allt. ResulMats Olsson
tat: Den politik som lundaborna

Ä L D R E O M S O R G

Vill vi ha omsorg på löpande band?

D

et här med effektiviseringar är ett
kapitel för sig! Ni
som har lite erfarenhet av
livet, minns säkert Charlie
Chaplins Moderna tider.
Där han ligger ovanpå ett
roterande kugghjul och spänner
muttrar. Det är möjligt att man
kan effektivisera i löpandebandverksamheten, genom att
spänna muttar snabbare, men
jag tror inte att vården av våra
äldre blir bättre av att personalen springer fortare.

Drar personalen benen efter sig?
Effektivisera? Har personalen
gått och dragot benen efter sig? I
min värld skulle effektivisering
innebära att personalen fick
mer tid för de äldre och inte en
minskning av antalet personer
inom vården. Om en vårdgivare
eventuellt kan effektivisera sitt
arbete med, låt oss säga tio
minuter, bör den tiden användas
för att samtala och ge stöd åt de
äldre. Att kanske sitta ner och
hålla handen och trösta.
Det här med effektivisering
har under åtta år gått till över-

drift. I den här verksamheten går
det inte att tidsätta social kompetens, empati eller medmänsklighet. Däremot kan man tidsätta hur snabbt man skruvar fast
en mutter, men det har vi inte i
den här verksamheten.
Även om det muttras på en
del håll!
Lars A Ohlsson

Alliansen föreslår
en straffskatt för
LKF:s hyresgäster

D

en borgerliga alliansen med sina
stödpartier FNL och
SD tycker att det är fullt
rimligt att LKF:s hyresgäster bidrar mer än övriga
lundabor för att klara deras
mest prioriterade mål oförändrad skatt.
Borgerligheten menade på
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde att en skattehöjning på i genomsnitt 500:- per
år var en katastrof som skulle
äventyra kommunens framtid.
Att låta LKF’s hyresgäster bidra
med en dryg tusenlapp per år är
enligt Christer Wallin (M) en
struntsumma. Kanske har alliansen, FNL och SD inte så många
väljare som bor i hyresrätt, klart
är att det i vart fall inte lär bli fler.
Man ska komma ihåg att vårt
kommunala bostadsbolag redan
idag bidrar med åtskilliga miljoner till kommunen och att
man som enda hyresvärd
upplåter lägenheter för sociala
ändamål. Den vinst bolaget gör
ska gå till nytt bostadsbyggande
och upprustning av befintliga
bostäder. Inte täcka underskott i
borgerlighetens budget.
Anders Jarfjord
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Nordeas ordförande: “Du är en idiot”

F

inanssektorn handlar
om att flytta pengar
från 80 procent till 20
procent av befolkningen,
enligt Björn Wahlroos. De
förra är helt enkelt idioter,
i alla fall när det kommer
till pengar.
Så sammanfattade bankchefen
det hela när han besökte Danmark i maj, enligt Finans.dk.
Systemet är helt enkelt riggat,
och det handlar inte bara om
småspararnas pengar - utan vi
alla tvingas delta i kasinoverksamheten på börsen genom till
exempel pensionssystemet.
Den ökande ojämlikheten
där de i toppen tar en allt större
del av kakan beror i mycket på
elitens spekulationsvinster. I
ett spel på börsen där vinsterna
plockas hem av storspelarna och
där vi skattebetalare får stå för
eventuella förluster då bankerna
inte “får” gå omkull.
Abe Bergegårdh

Rödgrönrosa
ordnar dietist
i sin budget

R

ödgrönrosa har i sin
budget en dietist,
som ska serva både
måltidsservice och inom
vård och omsorg.

Detta tycker vänsterpartiet är
bra, speciellt inom vård och omsorg, där äldres matvanor förändras över tiden, med risk för undernäring och bristsjukdomar.
Alla vet vi att varierad kost är
förutsättningen för en god hälsa.
Att det sen inte funnits en dietist inom kommunen tidigare är
märkligt, men nu rättar vi till
detta.
Jag ser även i handlingarna
att det borgerliga blocket tittar
på Markentreprenads verksamhet.
Folkpartiet vill utreda behovet av Markentreprenad medan Moderaterna, Centern och
“Perioden då Sverige hade de minsta skillnaderna i världen är Kristdemokraterna vill minska
definitivt slut”, menar ekonomiprofessor Markus Jäntti. Även Markentreprenads
aktiviteter
här är finanssystemet riggat så att en liten grupp kan roffa åt inom Tekniska nämnden.
sig allt mer av vad vi andra arbetar ihop.

Markentreprenad ansvarar
bland annat för skötsel av
Lunds parker.
Markentreprenad en
förutsättning för att
kommunen inte blir blåst
Jag befarar att dessa signaler är början till att avveckla
Markentreprenad, men då skall
vi komma ihåg att anledningen
till att kommunen har Markentreprenad är för att ha koll på anbudskostnaderna vid olika typer
av underhåll. Skulle kommunen
enbart vara hänvisad till privata
aktörer, finns en risk för överpriser och därmed ökade kostnader för kommunen.
Lars A Ohlsson
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