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Nedskärningar för
att behålla makten
– Vill ni skära ner med
3, 5 eller 7 procent på
verksamheten 2018? Var
vänlig svara innan
januari 2017.
Detta var de beska alternativ
som Socialdemokraterna och
Miljöpartiet skickade ut till
de kommunala nämnderna
i höstas. De fick stöd av de
fyra borgerliga partierna, liksom av SD och FNL – enbart
Vänsterpartiet protesterade.
Osäker prognos ligger
bakom uppdraget
Motiveringen för nedskärningar är en prognos från
sommaren 2016 om ett
befarat underskott i kommunens budget 2018. Att
prognoserna regelmässigt bli
bättre och bättre ju närmare
det aktuella året vi kommer
brydde de sig inte om –
det gällde att snabbt få ut
nedskärningsbudskapet.
Inte heller brydde de sig om
kommunallagens formulering att nämnderna ska
ges möjlighet att förhålla
sig till ett budgetförslag;
något sådant finns inte, bara
3–5–7-alternativen.
Inte heller brydde de sig om
att överväga möjligheten att
istället förstärka på inkomstsidan, till exempel genom att
höja skatten.

Förslagen kommer kraftigt
försämra välfärden
Svaren från nämnderna har
nu kommit in och det är ingen
upplyftande läsning. Kraftiga
försämringar väntar Lunds
förskolor och skolor, dess
äldreomsorg, kultur, idrott,
gatu- och parkunderhåll, renhållning – ja, all kommunal
verksamhet.
När de borgerliga hade makten i Lund 2006–14 skar de
ner med i genomsnitt 1 procent per år på dessa verksamheter. Det har redan satt sina
spår, Lund har till exempel
förlorat sin position som en
av Sveriges bästa skolstäder,
färdtjänsten fungerar inte,
bibliotek och träffpunkter för
pensionärer stänger.
S och MP överträffar
Alliansen med hästlängder
Men Alliansen vågade aldrig
föreslå nedskärningar av
sådana dimensioner som
nu Socialdemokraterna och
Miljöpartiet tagit initiativ till.
Eftersom de inte har egen majoritet måste de få med sig ett
eller flera borgerliga partier
om deras budget ska gå igenom. Enda sättet att eventuellt
lyckas med detta är att själva
föra en borgerlig politik. S
och MP i Lund verkar vara
beredda att göra precis vad
som helst för att få behålla
makten i kommunen.
Mats Olsson

Vita jobb-modellen införs
i Lunds kommun
På kommunfullmäktigemötet den 23 februari
behandlades motionen
från de två vänsterpartisterna Mats Olsson
och Anders Jarfjord
angående att införa Vita
jobb-modellen som en
del av Lunds kommuns
upphandlingspolicy.
Modellen innebär att de företag som kommunen upphandlar varor och tjänster hos ska
ha kollektivavtalsliknande
villkor. Men även att den som
har vunnit en upphandling
inte längre ska kunna smita
från sitt ansvar genom att ta i
en massa underleverantörer.
Slutligen kan kommunen ifall
företaget bryter mot någon
del av avtalet som rör det som
nämnts ovan säga upp avtalet
samt kräva skadestånd.
Motionärerna argumenterade
för att detta var ett viktigt
steg för att sätta stopp för
lönedumpning. Men också att
det var nödvändigt att Lunds

kommun tog sitt ansvar efter
att Alliansen och SD i riksdagen har satt stopp för ett
lagförslag som hade inneburit
krav på kollektivavtalsliknande villkor vid alla offentliga upphandlingar.
Motionen vann stöd hos S,
MP och FI medan Alliansen
och SD ville vänta och se om
det hände någonting på denna
front från statligt håll inom
den närmaste tiden. Därmed
låg avgörandet hos FNL som
var splittrat i frågan. Efter att
en av deras ledamöter hade
lagt ner sin röst och en hade
röstat ja blev resultatet i omröstningen 32-32 och
ordförande Lennart Prytz (S)
röst föll därmed avgörande.
Detta innebär att kommunstyrelsen ska arbeta fram
hur Vita jobb-modellen ska
användas när Lunds kommun
handlar in varor och tjänster
från olika företag.
Jesper Sahlén

I fortsättningen när Lunds kommun genomför byggprojekt ska
arbetarna inte tjäna några tior i timmen.
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Går segt att
avskaffa
delade turer

V vill starta upp ett
S ställs till
verktygsbibliotek i Lund
svars för de
delade turerna

Delade turer är en arbetsform som är särskilt vanlig
inom vård och omsorg och
innebär att de anställda har
ett oavlönat uppehåll mitt
på dagen i mellan två arbetspass.

Med anledning av hur sakta
det går att avskaffa de delade
turerna har vänsterpartisten
Angelica Svensson ställt en Interpellation till vård - och omsorgsnämndens ordförande
Ann-Margreth Olsson.

I november 2014 fattade Lunds
kommunfullmäktige beslut om
att avskaffa delade turer i kommunen. Detta efter att en motion
från Vänsterpartiet fick stöd av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Feministiskt Initiativ, FNL och
SD.

Hon ställer i den frågan ” På vilket
sätt arbetar du som Vård- och omsorgsnämndens ordförande för
att säkerställa att verksamheterna
ska få rätt förutsättningar för att
kunna göra delade turer i Lunds
kommun till ett minne blott?”

Men trots att mer än två år har gått
kan Politiken, efter att har varit i
kontakt med förvaltningen, nu
avslöja att mer än hälften av de
pass med delade turer som fanns
när beslutet fattades finns kvar än
idag. Enligt en kartläggning som
förvaltningen genomförde av delade turer 2015 så fanns det 161
pass med delade turer i Lunds
kommun varje vecka och av dessa hade 63 avskaffats enligt den
senaste kartläggningen från juni
2016.
När Politiken har varit i kontakt
med förvaltningen om varför det
inte går snabbare att verkställa
fullmäktiges beslut så lyfter man
fram att man har jobbat med ett
antal olika metoder för att avskaffa de delade turerna men att det
inom nuvarande budgetramar inte
finns någon möjlighet att nå hela
vägen fram. Något som inte underlättats av att man åren som har
inträffat sedan beslutet togs 2014
har haft besparingskrav på drygt
11 miljoner per år.
Man skriver i en kommentar till
Politiken att ” Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande
bedömning är att delade turer om
möjligt bör undvikas, behovet av
personal är dock som störst morgon och kväll. Det förekommer
delade turer inom verksamheten
till följd av verksamhetens begränsade personalresurser.”
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En fråga som kommer att behandlas framöver i fullmäktige och där
vi lär få återkomma kring svar om
hur kommunledningen framöver
tänker agera i frågan.

Exempel på verktyg som många har hemma och som en
stor del av tiden i många hushåll mest samlar damm.
Lunds kommun borde ta
efter kommuner som Malmö
och Helsingborg och starta
upp ett verktygsbibliotek,
det föreslår vänsterpartisten Anders Jarfjord i en ny
motion.
De verktygsbibliotek som finns i
Helsingborg och Malmö fungerar
som så att ett av de offentliga
biblioteken i staden har uppsättningar av standardverktyg
som går att låna med ett vanligt
lånekort. Tanken är därmed att
människor som är i behov av
exempelvis en borrmaskin för att
sätta upp en hylla inte ska behöva
köpa en egen utan ska kunna
låna en.

Jarfjord vill nu att Lunds kommun ska testa att öppna minst ett
verktygsbibliotek, något som han
menar skulle ha positiva effekter
för människors privatekonomi
men även vara en åtgärd för att
minska våran klimatpåverkan.
”Att vi gemensamt köper en
uppsättning av verktyg är billigare än att vi alla måste köpa
vars en av dessa verktyg, detta
är även bättre för klimatet i och
med att vi därmed totalt sett är i
behov av ett färre antal verktyg
och där varje verktyg under sin
livstid används under betydligt
längre tid än idag.” skriver han i
motionen.

BIBLIOTEK

Nytt hopp för Västers bibliotek
Möjligheterna för att det
även fortsättningsvis ska
finnas ett bibliotek på väster
stärktes i december när
Kultur och Fritidsnämnden
hade nämndsmöte.
På mötet behandlades en initiativ från vänsterpartisterna Saima
Jönsson Fahoum och Göran Fries
om att kommunen skulle förnya
hyreskontraktet som kommunen
har med LKF för bibliotekets
nuvarande lokaler.
Kontraktet för de nuvarande
lokalerna på Örnvägen sades upp
den 22 december 2015 och slutar
gälla den 31 december 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen uppger att kostnaden för att förnya

kontraktet för de nuvarande lokalerna ligger på cirka två miljoner
per år och att denna kostnad kan
bli svår att betala med tanke på de
besparingsuppdrag som nämnden
har fått framöver. Detta tillsammans med eventuella planer på att
eventuellt öppna ett nytt bibliotek
i nordvästra Lund gjorde att förvaltningen föreslog att hyreskontraktet inte skulle förlängas.
En enig nämnd, med undantag
för en moderat, röstade dock ja
till ett yrkande som innebär att
möjligheten att förnya kontraktet under ytterligare ett år ska
utredas. Därmed är det i alla fall
inte tvärnej från politiskt håll att
behålla Västers bibliotek även
om detta beslut måste följas upp
med att en majoritet av politiker-

na också är beredda att skjuta till
de resurser som krävs för att biblioteket ska finnas kvar.

Jesper Sahlén

Läsning är viktigt för kropp
och själ. Därmed ska inte
populära bibliotek läggas
ner.
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Stenkrossen: verksamheten får finnas
kvar till och med 2018, men sen då?
Under ett nämndsmöte i
december fattade en enig
Kultur och fritidsnämnd
beslutet att de ser Stenkrossen som en utmärkt lokal för
nämndens aktiviteter och
att man gärna skulle vilja
behålla byggnaden, detta
efter en skrivelse av vänsterpartisten Saima Jönsson
Fahoum.

Vore kapitalförstöring att
riva byggnaden

fall kommer kosta betydligt mer
pengar än att bevara huset. Istället vill man ge byggnadsnämnden
i uppdrag att rita om detaljplanen
så att Stenkrossen kan bevaras.

Framöver kommer även ett
medborgarförslag om att bevara
		
Stenkrossen att behandlas i
fullmäktige. Vänsterpartiet har
deklarerat att man menar att det
är kapitalförstöring att riva ett
hus som är i gott skick och som
är så pass bra anpassat för de
olika typer av kulturella verkMen när Byggnadsnämnden sam- samheter som bedrivs i huset.
ma kväll fattade beslut gällande
Man menar även att det kommer
en skrivelse från vänsterpartisten att vara svårt att hitta en bra lokal
Ann Schlyter var där inget parti
i liknande läge och att detta i så
som ville göra om den delen av
detaljplanen som säger att huset
ska rivas. Detta trots att detaljplanen redan håller på att göras
på grund utav andra orsaker.

Jesper Sahlén

Verksamheten får vara kvar
till och med 2018

Det sista ordet angående Stenkrossens framtid är dock inte
sagt. För någon vecka sedan
meddelade Elin Gustafsson (S)
ordförande i kultur och fritid att
en överenskommelse hade
fattats mellan byggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden
om att verksamheterna i Stenkrossen skulle få fortsätta under
hela 2018.

Stenkrossen en byggnad som på kort tid har fyllts
med olika typer av kulturella verksamhter med många
besökare.

KULTUR

Efter Dalbybornas protester kan Allaktivitetshuset
andas ut i alla fall för stunden
Allaktivitetshuset i Dalby har
det senaste månaderna hotats
av nedläggning. Detta efter att
kultur och fritidsförvaltningen
egentligen hade sagt upp kontraktet för huset så att den sista
dagen var den sista dagen skulle
vara den sista januari.
De verksamheterna som fyller
huset i form av biljardkvällar,
dans i olika former, rollspel,
träffar för föräldralediga med

Inga sänkta kommunalråds löner
Politiken har redan rapporterat
om att Lunds kommun befinner
sig en utmanande ekonomisk situation inför 2018.
På fullmäktige mötet den 23
februari behandlades en motion
från vänsterpartisten Anders
Jarfjord angående att sänka
kommunalrådens löner med 15
000 kronor i månaden.
Detta innebär att kommunalråden skulle tjäna 35 000
kronor i månaden. Anders
Jarfjord menade på att han ofta
hör att kommunen måsta vända
på varje sten för att se var man
kan spara in pengar men att
den sten som ligger så pass
nära att man riskerar att snava
på den vill man inte vända på.

Skulle spara in mellan 1-2
miljoner per år.

Även om en sänkning av kommunalrådens löner inte kommer att innebära några enorma
summor så skulle det spara in
mellan 1-2 miljoner kronor.
Pengar som istället skulle
kunna läggas på vård, skolan
eller omsorgen. Anders Jarfjord
menade att ” den uppenbara
fördelen med denna besparing
är att den faktiskt inte drabbar
medborgare generellt.
Intresset för att lyfta på denna
sten var dock svalt och det var
endast Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ som röstade
för motionen. Alla andra ville
att kommunalråden även
fortsättningsvis ska tjäna över
50 000 kronor i månaden.

Jesper Sahlén

mera skulle därmed vara
tvungna att försöka hitta någon
annanstans att vara. Men efter
att Dalbyborna hade samlat
ihop 900 namnunderskrifter
beslutades det att verksamheten ska fortsätta befinna sig i
huset fram till åtminstone sista
juni. Men att kommunen ska
fortsätta arbeta för en lösning
som gäller längre än så och
där även kommunen kan nyttja
huset på ett ännu bättre sätt.
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Telias skattefiffel: kapitalflykten från fattiga länder bidrar
till dagens flyktingströmmar
”sociala ansvarstagande”.

Som en tjuv om natten smet
Telias lokala representant ut ur
Nepal. Istället för att dyka upp på
ett möte med de lokala skattemyndigheterna flyr dotterbolagets chef fältet, enlig Uppdrag
granskning. Telias VD försöker
ursäkta det ohövliga beteendet
med att de inte ställer upp på
”påtryckningar”. Att följa regler
och lagar i andra länder, är alltså
att utsättas för ”påtryckningar”?
Men Johan Dennelind, VD för
Telia, lever i annan värld med
egna regler. Hans grundlön
motsvarar 1650 årslöner i Nepal.
I Nepal hinner han knappt självbelåtet jama, innan det är dags
för fat cat day. Redan kvart över
fem på morgonen under det nya
året har han tjänat in en genomsnittlig årslön i Nepal.
Men respektlösheten inför
gemensamma normer och regelverk stannar inte där. Genom
komplicerade ägandestrukturer
via skatteparadis i Västindien
försöker Johan och hans bolag
Telia smita från skatten i Nepal.
Ett land som trängs i botten i
rikdedomssligan, i ett land där
varje extra krona räknas.
Västerländska företag fifflar
bort mycket mer än vad staterna ger i bistånd
Enligt den kristna biståndsorganisationen Diakonia så försvinner det 10 kronor i skattefiffel,
korruption och manipulationer
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med intern prissättning i multinationella bolag från den fattiga
världen, för varje krona som
går i bistånd i motsatt riktning.
Det som gör det extra anmärkningsvärt i fallet Telia, är
att det är ett bolag med svenska
staten som största ägare.

att betala krigare och potentiellt
hämmar konfliktnivån.Men det
är inte bara väpnade konflikter
som skapar flyktingströmmar,
utan fattigdomen i sig. Många av
de som försöker ta sig hit, söker
helt enkelt en bättre försörjning
i Europa.

Staten ger med ena handen
och knycker åt sig med den
andra
Å ena sidan lägger staten genom
Sida många miljarder om året på
att bekämpa fattigdom. Å andra
sidan knycker man samtidigt så
gott det går från samma fattiga.
Istället för att kunna bygga ett
eget oberoende, tvingas på det
här viset många länder in i ett
negativt biståndsberoende.

Kapitalflykten bidrar till att fler
människor tvingas fly
Kapitalflykten från den fattiga
världen till den rika världen
bidrar alltså till den migration
och de flyktingströmmar vi ser
idag. Tvingar vi våra företag att
betala sin rättmätiga skatt där de
har sin verksamhet och stoppar
de korrupta eliternas möjlighet
att gömma undan pengarna i våra
banker så kommer det bidra till
ekonomiskt utveckling och välstånd, som i sin tur kommer att
minskar flykten från den fattiga
världen. Som ger dessa människor bättre alternativ hemmavid,
än att riskera livet på en flotte i
medelhavet eller med en bössa på
vägarna.

Det här handlar inte bara om
det omoraliska i att smita från
skatten och fegt fly andra länder,
utan för att det i grunden bidrar
till destruktiva spiraler i många
områden som aldrig får chansen
att resa sig genom ekonomisk utveckling och skapande av trygghet och välfärd. Fattigdom bidrar
till konflikter, konflikter som
skapar flyktingströmmar. Enligt
utvecklingsekonomen Paul Collier är en starkt bidragande faktor
bakom väpnade konflikter den
låga alternativkostnaden för unga
män att ställa sig till förfogande
för miliser, gerillor och krigsherrar. Med generellt ökande inkomster och ekonomisk tillväxt i ett
område ökar det kostnaderna för

Johan Dennelind försökte ursäkta
sig med att bolaget gjort gott
och hjälpt till vid jordbävningen
för två år sedan, med en miljon
dollar. Men som den numera
bortgångne Hans Rosling konstaterade, ”det finns tre bokstäver som är viktigare än CSR
(Company Social Responsibility)
och det är TAX (skatt)”. Alltså
skatteintäkter är viktigare för en
hållbar utveckling än företags

Ur det perspektivet blir Telias tal
om ett ”ansvarsfullt utträde” en
ren provokation. I synnerhet när
regeringen påstår att de arbetar
för att minska kapitalflykt och
skattefiffel. Uppenbarligen räcker
inte deras egen tiopunktsplan.
Här kan man agera som huvudägare och se till att handla
korrekt gentemot myndigheterna
i Nepal och följa dess skattelagstiftning. Men i grunden handlar
detta inte om Telia och dess VDs
nonchalans, utan om ett generellt
problem med massiv kapitalflykt från den fattiga till den rika
världen som bör åtgärdas snarast
här hemma.

Yekbun Alp , internationellt ansvarig Vänsterpartiet Uppsala Län
Abe Bergegårdh , ombudsman Vänsterpartiet
Uppsala Län

Sänk skatten för
sjukpensionärer
Vänsterpartiet har som ett
krav inför budgetförhandlingarna lyft fram att skatten
för människor som lever på
sjukersättning. Något som
bland annat är tänkt att finansieras med en ökad skatt på
aktieutdelningar.
Ulla Andersson som är ekonomisk politisk talesperson säger
”det kan ju inte vara meningen
i ett välfärdsland som Sverige,
att den som är sjuk ska betala
mest i skatt.”

