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Stöd socialistiska stödfonden
Ge ett bidrag till kampen.  

Eller varför inte bli månadsgivare?  
Tack för ditt bidrag!

Fyll i medgivande på  
vmalmo.se/du-behovs/skank-en-gava/  

så ordnar vi resten.

Du kan också SWISHA valfritt belopp till  
123 173 33 85
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Ledare

I alliansen budget ser vi mer av 
samma borgerliga politik som vi under 
många år sett. Deras politiska svar är 
samma liberala medicin som bland an-
nat Coronakommissionen konstaterar 
har varit dysfunktionell tidigare och lett 
fram till den situation vi har nu. 
 I Sverige har vi under det senaste 
åter sett hur de rikaste blivit än rikare. 
Detta påverkar hur människor mår och 
hur folkhälsan utvecklas. Skillnaderna 
i Skåne är orättfärdigt stora mellan 
människor, mellan kommuner – precis 
som skillnaderna i Sverige. Vi ser hur 
gliporna och maskorna i välfärden har 
lett till att vårdpersonal har behövt göra 
insatser för att hälso- och sjukvården 
ska ha kunnat fungera som går långt 
utöver vad som är rimligt att begära. 
 Men det kan vara annorlunda. Vi som 
samhälle kan göra bättre. Vi som värld 
kan göra bättre än så här. 

Vi i Vänsterpartiet har fokuserat 
våra budgetsatsningar på de system-
åtgärder vi ser som helt avgörande nu 
och framöver:
Avgörande för att välfärden ska bli star-
kare och rustas bättre nu, i normalläge 
och vid nästa kris. Avgörande för miljön 

för att kommande generationer ska 
ha en hälsosam värld att förvalta 
vidare. Avgörande för att vända den 
flera decenniers långa marknads-
utsättning som hela välfärden har 
genomgått. 

I Vänsterpartiets budget väljer vi 
att lägga en mindre skattehöjning. De 
resurserna använder vi för att ta bort de 
strukturella underskotten i sjukvården 
och satsa på personalens arbetsmiljö. Vi 
har skarpa förslag på förkortad arbets-
tid och på att ta bort karensavdraget för 
regionens anställda. Det är helt orimligt 
att detta återinfördes nationellt när vi 
vet hur stor skada karensdagen gör för 
välfärdens medarbetare. Vi föreslår att 
vi tar bort den i regionen. 

I Vänsterpartiets budget inför vi 
att mer vård övergår i offentlig regi. 
Marknadsutsättningen av vården leder 
till ineffektivitet, kostnadsökningar och 
ökad ojämlikhet. 

Vi i Vänsterpartiet kämpar för 
en sammanhållen jämlik hälso- och 
sjukvård där alla har rätt till den bästa 
vården efter behov. I budgeten finns 

också förutsättningar och en inriktning 
som handlar om förebyggande vård. Vi 
vet idag att vården har svårt att nå alla. 
Det behövs långsiktiga satsningar för 
en jämlik vård.  

Vi går snart in i en valrörelse. Det 
är här en av de stora striderna kommer 
att stå. Vi i vänstern har en stor uppgift 
att övertyga om att samhällets rikedo-
mar behöver fördelas så att välfärden 
stärks och jämlikheten växer. Det om 
något har pandemin visat upp behovet 
av. 

Sara Svensson, regionråd

Pandemin har satt ljuset på behovet 
av omfördelning och stärkt välfärd

Någon dag efter att Coronakommissionen släppte sin andra rapport över hur 
sjukvården i Sverige hittills har klarat pandemin så debatterades och antogs 
nästa års budget för Region Skåne. I talarstolen hördes väldigt lite från den 

styrande alliansen kring vilka nya insikter de hade fått efter den enorma belastning 
som sjukvården har fått verka under. Detta trots de uppenbara brister som välfärden 
och sjukvården på systemnivå har uppvisat under pandemin. 
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Första kvinnliga stadsministern | Rikspolitik

Hundra år... !
 Samma år som den 
svenska demokratin jubi-

lerar och firar den kvinnliga och 
allmänna rösträtten får Sverige 
sin första kvinnliga statsminister. 
 Hundra år tog det.

Socialdemokraternas Magdalena 
Andersson krossade glastaket. Vald 
av riksdagen och formellt tillträdd via 
skifteskonselj som statsminister. Hör 
hur glassplittret faller.
 Som det statsbärande och länge med 
råge största parti har just Socialdemo-
kraterna ett stort ansvar för att det har 
dröjt. En anledning är att partiets urvals-
process till partiledarrollen är tämligen 

hemlig, menar Anneli Jäätteenmäki, 
Finlands första statsminister 2003. 
 Och det råder en allmän mening om 
att tålamodet är kortare med kvinnliga 
partiledare oavsett parti.

Maktpartier
Lena Wängnerud, professor i stats-
vetenskap vid Göteborgs universitet, 
pekar på att såväl Socialdemokraterna 
som Moderaterna, är maktpartier, och 
inom maktsfären tenderar man att hålla 
sig till det redan kända, till ”de som är 
som vi”. För att bryta mönstret krävs 
det aktiv planering.
 – Min informerade gissning är att 
Socialdemokraterna och Moderaterna 
har varit svaga i sin långsiktiga stra-
tegiska planering kring detta, blandat 

med slumpartade faktorer. Det verkar 
ha saknats en större grupp kvinnor 
som kunnat kliva fram och ta över när 
aktuella kandidater av olyckliga och 
slumpmässiga skäl har försvunnit – 
exempelvis Anna Lindh., säger hon till 
Forskning och Framsteg.

”Stödstrumporna” bildades
1991 bildades det feministiska nätver-
ket Stödstrumporna som en reaktion 
på att trenden med större kvinnlig 
representation i riksdagen bröts i 1988 
års val. Under hot om att bilda ett eget 
parti förmådde man andra partier att 
presentera vallistor med ”varannan 
damernas”. Antalet som representerar 
en underordnad grupp har betydelse 
för jämställdheten.

Efter 100 år med kvinnlig rösträtt

Kvinnligt så in i Norden

Sverige fick en ny regering 
tisdagen den 30 novem-
ber 2021. Den leds av 
statsminister Magdalena 
Andersson.

Foto: Ninni Andersson / 
Regeringskansliet
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Rikspolitik | Första kvinnliga statsministern

 Efter 30 år av aktivt jämställdhetsar-
bete uppenbarade sig till sist tillfället. 

Ulla Lindström var först!
Fast Magdalena Anderssons partikam-
rat Ulla Lindström var på sitt sätt först, 
när hon 1958 som tillförordnad stats-
minister vikarierade för Tage Erlander. 
Något som var så fascinerande att det 
föranledde ingående radiointervju.
 Genom att vara först som kvinnlig 
framträdande politiker och statsråd 
visade Ulla Lindström vägen för andra 
kvinnliga politiker. 
 Denna gärning till trots är hon möj-
ligen mest känd för att ”ställa till med 
skandal” när hon vägrade niga för den 
engelska drottningen när denna kom på 
besök 1956.

Kvinnor i Norden
Ändå blev det Centerpar-
tiet som var först i Sverige 
med kvinnlig partiledare 
då Karin Söder valdes 
till partiordförande 
1985. 
 Då leddes redan Island 
sedan fem år av en kvinnlig 
president, Vigdis Finn-
bogadóttir. Och i Norge 
regerade Gro Harlem 
Brundtland som statsmi-
nister sedan ett år.

 Första isländska kvinna 
på statsministerposten 
dröjde dock till 2009. 
Jóhanna Sigurðardóttir 
blev samtidigt världens 
första öppna homosexuel-
la regeringschef.
 2011 skrev Helle Thor-
ning- Schmidt historia i 
Danmark. I Sverige tog det tio 
år till.

Maria Kållberg

Ulla Lindström visade vägen när hon vikarierade som t.f. statsminister för Tage Erlander 
1958. Men mest känd är hon nog för att ha vägrat niga för den engelska drottningen när 
hon besökte Sverige 1956. Foto: Riksarkivet, Ulla Lindströms arkiv SE/RA/720884

Ettan, tvåan, trean:

1960 blev Sri Lanka först i världen med 
kvinnlig regeringschef: Sirimavo Ban-
daranaike blev premiärminister. Hon 
återkom på posten på 70-talet.

1967 följde grannen Indien efter när 
Indira Gandhi, tillträdde ämbetet. Hon 
var dotter till Jawaharlal Nehru som 
blev landets första president när Indien 
blev självständigt 20 år tidigare. 

1969 Golda 
Meir, född i tsa-
rens Ryssland, 
och en av Isra-
els grundare, 
blev dess fjärde 
och hittills enda 
kvinnliga premi-
ärminister. 

Magdalena Andersson förvånade många genom att utse flera nya och inte helt välkända 
namn bland statsråden i den nya regeringen, bland annat den första transpersonen på en 
av stolarna. Foto: Ninni Andersson/ Regeringkansliet
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Beskrivning | Ämne

Kan ni tänka er Malmö 
som en halvmiljonstad? 
Eller kanske t.o.m. en 

miljonstad? Om inte, hur ska vi 
då kunna förse de långa köerna 
med bostäder, var ska alla 
ungdomar ta vägen och de allt 
fler hemlösa? Ska vi riva gamla 
väster och bygga på höjden, 
bygga bort jordbruksmark och 
de grunda delarna av Öresund? 

Detta och mycket mer kommer att dis-
kuteras på en öppet seminarieserie med 
start den 11 januari 2022. En serie om 
Malmö om 20 år och hur vi vill att det 
ska se ut. Frågor som måste besvaras 
nu, inte 2040.
 Diskussionen är det absolut primära, 
men delar ur debattskriften ”Tillbaka 
från framtiden”, med sina omgjorda 
genomfartsleder till parker, djuphus, 
energidelningssystem och annat, 
används som inspiratör och diskus-
sionsmotor. 
 Vår strävan är att äntligen starta en 
diskussion om hur vi vill att vår gemen-
samma framtid ska se ut. En diskussion 

där själva diskussionen får spela 
huvudroll. Det är okej att vår syn på 
framtiden är olika, det viktiga är att vi 
förstår varför de är olika, att perspektiv 
och bakomliggande idévärld blir synlig 
för alla och envar. Tydliga perspektiv på 
tillvaron behövs, explicit synliggjorda.

Målet är själva diskussionen
”I stället för att söka dölja de principer 
som man mer eller mindre uttryckligt 
underförstår är det bättre att först 
definiera dem. Man blir på så sätt inte 
tvungen att på varje sida precisera 
vilken innebörd man ger orden högre, 
lägre, sämre, framsteg, tillbakagång 
etc.”      (Simon de Beauvoir)
 Vi strävar inte efter konsensus. Vårt 
mål är själva diskussionen, alltmer för-
djupad och konkret. En slags kompass 
som pekar ut färdriktningen. Varje 
beslut om detaljplaner och översikts-
planer, varje diskussion om hemlöshet, 
marktilldelning, upplåtelseformer och 
annat skulle bli så mycket tydligare.

Fyra seminarier
Samtliga seminarier är på ”Poeten på 
hörnet”, Södra förstadsgatan. Förfat-
tarna Conny Svenning och Mats Billberg 

Johansson inleder med utdrag ur 
”Tillbaka från framtiden” och fungerar 
som moderatorer vid de efterföljande 
diskussionerna. Seminarierna doku-
menteras och sammanställs för att bilda 
underlag för fortsatta diskussioner.

Conny Svenning
Mats Billberg Johansson

Vad ska vi offra för Malmös tillväxt? 

Ny seminarieserie 
om Malmö 2040

För närvarande är fyra seminarier 
planerade enligt följande:

11 jan:
Malmö – miljonstaden. Önskvärd 
eller ens rimlig?

25 jan:
Ett jämlikt boende:  Seminarium om 
upplåtelseformer, marktilldelning, 
vinsttak, segregation och annat

8 febr:
Ska Malmö bli mer ”grön” och 
”blå”… Varför då? Ett seminarium 
om hårdgjorda ytor, förorenat 
dagvatten och annat

22 febr:
Kommunikationer som fungerar 
och binder samman

Skriften ”Tillbaka från framtiden” är resultatet av ett par års diskussioner inom Vänsterpartiet Malmös bostadsutskott och kan laddas ner 
som PDF-fil från: http://www.vmalmo.se/2021/06/tillbaka-fran-framtiden/ 
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Valet 2022 | Valsamordnare

Vi ska måla hela Malmö 
rött!
Så sammanfattar Vän-

sterpartiet Malmös nytillträdda 
valsamordnare Hodan Omar sitt 
uppdrag. 
 När Hodan Omar är färdig med 
jobbet nästa år ska ”vänstern 
äga hela Malmö”. 

Hodan håller på att göra sig hemmas-
tadd i ”högkvarteret” på Nobelvägen. 
Hon vet att det närmaste året innebär 
mycket arbete.
 – Men jag får kickar av arbete. Och 
att göra något man tror på är en skön 
känsla, säger hon.  
 Hon tänker konkret, hon är en ”doer”.
 Hon har samlat alla organisatörer och 
hoppas att tillsammans med dem bygga 
relationer och en kreativ inkluderande 
miljö för valaktivsism där man lyfter 
varandra.

Använda hela övervåningen
– Jag gillar gemenskap. Jag hoppas få 
låta valaktiviteterna utgå från aktivis-
terna. De kan använda hela övervåning-
en om de vill.

 Målsättningen är att få 
900 medlemmar att göra 
åtminstone någon insats 
under valåret, i jämförelse 
med 600 aktivister 2018. 
 – Det ska vara enkelt att 
bidra. 
 – Ibland räcker det 
med att få frågan för att 
komma loss. Ta med ett 
par affischer om man ändå 
går på promenad, liksom. 

Nyckeln är kvinnorna
Det ska inte bara vara 
enkelt att kampanja, det 
ska vara enkelt att rösta 
också.
 – Nyckeln är kvinnorna. 
Vi måste nå kvinnorna 
utanför centrum.
 – Och då måste vi 
använda andra former av 
kommunikation. Jag älskar 

tik-tok!
 Hon drömmer om hoppborg och 
korvgrillning
 – Så knackar vi dörr och berättar att 
”lunchen är fixad, vi passar barnen i 
hoppborgen, och du kan gå och rösta”.
 Det saknas inte idéer.
 Till vardags är Hodan Omar lärare, 
tjänstledig den kommande perioden. 
Hon vet hur man lyfter människor.  

”Jag gillar att ha det juste, 
bygga relationer och  

gemenskap och vill att  
alla ska må bra”

 Vilka erfarenheter och egenskaper 
hon kommer hon att ha nytta av för sitt 
uppdrag?
 – Jag kommer att ha glädje av min 
sociala kompetens. Jag gillar att ha det 
juste, bygga relationer och gemenskap 
och vill att alla ska må bra.
 Hon vet också att kreativitet och tillit 
kommer ur struktur, disciplin, tydlig-
het. 
 – Egentligen är jag hård, jag kan säga 
nej och sätta gränser.

Vi ska Vi ska 
måla måla 
hela hela 

malmö malmö 
RÖTT!RÖTT!

 För henne är enkla saker som att hålla 
tiden detsamma som att visa människor 
respekt.
 – Vi jobbar alla lika hårt, ingens 
arbete är viktigare än någon annans.  
 I huset har valarbetarna för distrikt 
och region kommit igång, och för 
Hodan är samarbetet givet.
 – Vi måste jobba mer tillsammans 
med distriktet. Satsa på våra starka 
ytor, låta kreativiteten flöda, ha ring-
kampanjer, ”lyft luren” i hela Skåne.
 – Vi vill ju nå fler människor som 
förstår vårt budskap.

Maria Kållberg

Hodan Omar är Vänsterpartiet Malmös 
nytillträdda valsamordnare. 

Foto: Maria Kållberg



Enligt en färsk avhandling 
vid Göteborgs universitet 
orkar endast 52 procent 

av landets barnmorskor jobba 
heltid.
 – Så många? Själv arbetade jag 
aldrig full tid, säger Eva Adem.

Hon blev barnmorska för 41 år sedan 
och har sedan dess arbetat i Stockholm, 
Uppsala, Sudan, Trelleborg och Ystad. 
I dag bor hon i Simrishamn och går 
fortfarande in på timmar på förloss-
ningskliniken i Ystad. De protester hon 
i dag hör från barnmorskor runt om i 
landet överraskar henne inte.
 – Våra arbetsplatser liknar alltmer 
förlossningsfabriker, och vårt förbund 
har länge protesterat mot utvecklingen, 
säger hon. 

Inga garantier
Förlossningsenheterna har blivit färre 
och större samtidigt som ingen födande 
kvinna numera kan garanteras plats på 

den enhet hon tillhör.
 – Blotta vetskapen om att hon kan 
hänvisas till annat BB i sista stund 
skapar en oro som drabbar även den 
som inte skickas vidare. Ändå vet vi att 
stöd ger bättre utfall, och att trygghet 
är bland det viktigast vi kan ge.
 I en sådan trygg miljö blir såväl 
kejsarsnitt som igångsättningar färre, 
påpekar Eva Adem. Nu drabbas även 
de kvinnor som vänder sig till små, 
välrenommerade förlossningskliniker 
som Ystads. 

I Danmark har man  
redan en barnmorska  

per föderska

– Det måste inte vara så här. I Danmark 
har man redan en barnmorska per 
föderska, och dessutom kliniker som 
leds av barnmorskor, vilket tycks vara 
omöjligt i Sverige.

Förlossningsfabriken 
har tagit över BB

 De stora enheterna, menar Eva Adem, 
stöttar inte friskvården, och det finns 
inga vetenskapliga belägg för att de 
skulle kosta mindre eller fungera bättre. 
Och det är bara i Umeå och i ett mindre 
projekt i Huddinge – ”Min barnmor-
ska” – som offentlig vård erbjuder 
hemförlossningar med samordnad 
mödra- och förlossningsvård. Här 
kan barnmorskan från mödravården 
följa den gravida kvinnan ända in till 
förlossningen.
 – I Danmark gäller detta över hela 
linjen. Jag tycker det är ett bra alterna-
tiv för gravida som löper låg risk vid 
förlossningen, säger Eva Adem.
 Men i Sverige är detta en tjänst 
man måste köpa – allt till en kostnad 
av tiotusentals kronor med inhyrda 
barnmorskor.

Ska vara medicinskt motiverade
– Det är inget fel på hemförlossningar. 
Men de ska vara medicinskt motive-
rade, kostnadsfria och i offentlig regi, 
hävdar Eva Adem.
 Dagens förlossningsvård är enligt 
henne inte ens kostnadseffektiv.
 – Pengar går inte till barnmorskorna 
utan i huvudsak till ny teknik. Samti-
digt har igångsättningar ökat från sju 
till trettio procent – totalt med 300 
procent! Men med en barnmorska per 
födande skapas förutsättningar för 
ökad trygghet, mindre stress, lägre 
personalomsättning och färre kompli-
kationer.
 För egentligen är jobbet som barn-
morska jättekul, säger Eva Adem.

Per Längby

De senaste 20 åren har Eva Adem arbetat 
på BB i Ystad, här fotograferad på jobbet 
bredvid porträttet av den legendariska 
barnmorskan Signe Jansson.

Foto: Privat

Regionen | Förlossningsvården
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Manifestation | Novemberpogromen
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Novemberpogromen 2021 uppmärksammades  
9 november 2021 genom att Vänsterpartiet Malmös 
internationella utskott bjöd in till en tyst mani-
festation på Möllevångstorget som efterföljdes 
av ett samtal om nyfascism på Poeten på hörnet 
med Mirjam Katzin, Mujo Halilovic, Hodan Omar, 
Momodou Malcolm Jallow och Maria Dexborg.

B
ilder: M

iranda B
orgkvist



Långläsning | Kultur

Han hette Jona, men i samhället kall-
lades han allmänt för Slusken. Det var 
ett skamligt öknamn. Hur han fått det 
visste egentligen ingen. Men Jona var så 
van vid sitt öknamn att han nöjt sig med 
skymfen, som han sen länge såg som sin 
natur. Vad Jonte själv innerst tänkte om 
vad han kallades visste väl ingen, men 
att Jonte inte kunde vara glad över att 
hela tiden kallas Slusken kan väl var och 
en begripa.

Han var en person med 
vad man idag kallar  

intellektuell  
funktionsvariation

  Jontes gamla mor var också allt annat 
än glad över sonens öknamn. Hon för-
sökte många gånger säga ifrån när hon 
hörde ordet Slusken. Hon grät också till 
en början. Grät men tröttnade, och fann 
sig i sitt eländes skam, som ju drabbade 
även henne och kanske minst lika hårt 
som den slog mot Jonte. Jonte bar sitt 

Berättelsen om slusken Jonte, 
ordet kamratskap 
och människors lika värde

öknamn som en stämpel i sin panna. 
Han var en person med vad man idag 
kallar intellektuell funktionsvariation. 
På den tiden kallades det dumt och 
obildat för efterbliven. 
 Ungarna i byn skrek Slusken efter ho-
nom. Det var faktiskt så att den fula och 
grymma behandlingen av Jonte blivit 
något allmänt vedertaget och allmänt 
accepterat så som det kan bli när ingen 
säger ifrån.
 Ungarna var grymma. Men inte heller 
de vuxna, och de som kallades kloka, be-
handlade grabben med någon respekt, 
och minst av allt med någon sorts kär-
lek. 
 Nu ville det sig så att jag som mycket 
ung och nyss utbildad murare hamnade 
på ett bygge där Jonte fick gå omkring 
som en sorts bodtomte. Det var en sorts 
vuxen springpojke på bygget, en allt-
i-allo som fick utföra de allra enklaste 
sysslorna. Till exempel att sopa rent job-
barnas mat- och kaffebarack, hålla igång 
den vedeldade kaminen som värmde 
maten, och se till att allehanda småsyss-
lor sköttes. Det var ett enkelt men vik-
tigt arbete som Jonte tog på stort allvar 

och skötte med ett ordningssinne som 
stod löjet nära. 
 Således hade till exempel Jonte tagit 
sig före att via en egen införskaffad vis-
selpipa blåsa när det var mat eller kaf-
ferast, och likaså blåsa in arbetsdagens 
början och slut. Någon jobbare hade 
lurat honom till detta. På detta sätt fick 
Jonte en betydelse i sina egna ögon. Det 
gav hans liv en bit mening och innehåll. 
 Men arbetskamraternas behandling 
av Jonte blev alltmer grov, för att inte 
säga grym. Det fanns ett par jobbare 
som fann en allt större glädje i att driva 
med honom. Han var visserligen ofta 
tämligen tystlåten av sig. 

”Har du knullat  
din kärring idag Jonte?  

Berätta för oss,  
du Slusken!”

 Vad hade han för övrigt att säga? Blyg-
sel var hans vardag och hållning i till-
varon. Men de skämtglada kamraterna 
på bygget blev med tiden allt fräckare i 
sin omilda drift med Jonte. Och han led. 
Han svamlade tyst på deras fräcka och 
intima frågor, och tittade ner mot golvet 
i stället för att svara. En fråga en morgon 
kunde till exempel vara: ”Har du knullat 
din kärring idag Jonte?” Berätta för oss, 
du Slusken!” 
 Så kunde det låta, så gick de på. Några 
av jobbarna kikade aningen generat ner 
i bordet. Men de aggressiva och domine-
rande plågoandarna fick hålla på ostör-
da. 
 Behandlingen av Jonte gick i vågor. 
Under en tid kunde han få vara ifred, 
men bäst det var så började plågoan-
darna igen. Och det var inte svårt att se 
att Jonte for illa. Flera gånger tyckte jag 

Det lutar en aning mot valår nu. Det märks minsann i den politiska 
debatten. I tidningar, i radio och i tv, och i de politiska organen 
börjar nu synas vädjande uppmaningar till medlemmar och 

sympatisörer, att kavla upp ärmarna. Att ge sitt ideologiska bidrag till sitt 
parti. Även i Folkviljan ser jag sådana uppmaningar. 
 Men mitt i detta angelägna nu vill jag skänka en tanke till det förgång-
na. I våra tidiga minnen finns ofta fröet till det som format oss alla till 
sociala och politiska människor. 
 Jag minns en lika grym som angelägen och lärorik episod från 1950-ta-
let. Det var då en tid och en arbetsplats där jag var murare, och i vår 
arbetsbarack samlades vi, ett 20-tal byggnadsjobbare och nöttes mot 
varandra. Där fanns också den grymma mobbning som jag här berättar 
om. 
 Denna lilla skildring är inte bara en sedelärande historia i allmänhet. 
Det är också en i grunden viktig erinran om våra politiska grundvärde-
ringar. Nämligen om nödvändigheten av att ställa upp för varandra, och 
vikten av att hålla idén om alla människors lika värde levande. Var så god!
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Kultur | Långläsning

att denna behandling av en arbetskam-
rat och medmänniska gick alldeles för 
långt. Jag ville ingripa på något sätt. Men 
jag vågade inte. Jag teg, liksom de andra. 
Jag var ung, jag var nyss kommen från 
skolan där jag under två år utbildat mig 
till murare, och nu var jag lärling i två 
år, därmed också underställd de andra 
murarna på bygget. Alltså teg jag.
 På bygget fanns en gammal murare, 
en före detta murarbas. Rudolf var hans 
namn, han kallades allmänt Rulle. Han 
kom från det röda Malmberget. Fostrad 
i gruvjobbet, insupit den politiska radi-
kalismen med modersmjölken. Nu var 
han en gammal och inte längre stridbar 
murarbas. 
 Men just denna dag upplät han sin röst 
ånyo. Han blev förbannad. Och nu hade 
den gamle murarbasen och arbetarkäm-
pen Rulle fått nog. Måttet var rågat. 

”Vi kallar varandra  
kamrater.  

Men behandlar man  
kamrater på detta sätt?”

 Han slog näven i bordet och reste sig 
upp, ”Här har ni som kallar er arbets-
kamrater, skymfat och retat Jonte gång 
på gång under flera veckor, ja under fle-
ra månader. Ni har under allas vår fega 
tystnad ältat och penetrerat en stor del 
av hans privata och intima liv. Ni har 
kränkt honom, och vi andra fega jävlar 
har låtit det ske. Jag skäms så in i helvete 
för detta. Och skämmas borde vi alla, ta 
mig faan!” Jo, Rulle var verkligen för-
bannad. Störtförbannad. 
 Han fortsatte: ”Vi kallar varandra 
kamrater. Men behandlar man kamrater 
på detta sätt?” 
 De flesta lyssnarna tittade skamligt 
ner i bordet. Det blev det tyst i vår ba-
rack. Tystnaden räckte tills Jonte plöts-
ligt tog fram sin visselpipa och blåste 
en lång och hög signal. Rulles brandtal 
liksom rasten var slut. Slut var också för 
alltid gisslandet och skymfandet av Jon-
te. 
 Och grabben blev en gladare kamrat. 
Arbetskompisarna började småsnacka 
lite med Jonte. Frågade hur det gick för 

hans älskade fotbollsklubb BK Flagg. 
Och det började till och med hända att 
Jonte blev bjuden på en mugg kaffe och 
en bulle. Jonte togs varligt med i kollek-
tivet, till allas förnöjelse. 
 Jag har senare i mitt långa liv tänkt på 
den lärdom som Rulle gav mig och de 
andra kamraterna den dagen. Det kom 
att bli en lärdom för livet. Rulle gjöt in 
en verklig betydelse i ordet kamrat, och 
allt tal om lika värde för alla människor. 
Orden var inte längre bara luft. Orden 

blev till kött. 
 Det tänker jag alltid på när jag läser 
mer eller mindre högtidliga utfästelser 
om just kamratskap och allas lika värde. 
Jag lärde mig något för livet den dagen 
av Rulle från gruvfälten och byggnads-
arbetsplatserna i Malmberget. Det är en 
lärdom som vi alla bör bära levande med 
oss.

Av Stig Åke Stålnacke, f.d. murare, 
journalist och konstnär och kamrat
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Saknade kamrater | In memoriam

Under helgen Vänsterdagarna 
pågick nåddes vi av beskedet att 
vår partikamrat Jörn Svensson 
har avlidit 85 år gammal. Han 
har varit en mycket aktiv och 
betydelsefull företrädare för 
vårt parti. Jörn var mångårig 
riksdagsledamot 1971-1988, 
invald från det som då hette 
fyrstadskretsen (Malmö, Lund, 
Landskrona och Helsingborg). 
Han var även EU-parlamentari-
ker under åren 1995-98.

 
Jag vill dela med mig av några egna 
minnen av Jörn. Första gången jag träf-
fade honom var på ett medlemsmöte i 
Karlshamn, jag var några år över 20. Jag 
hämtade honom vid tåget och satt med 
honom inför mötet, han tog upp en liten 
papperslapp, stort som ett kassakvitto. 
På lappen satt han och skrev småord 
medan vi fikade. Därefter gick han fram 
med endast detta lilla skrivna stöd och 
höll ett tal på en dryg timme där han 
gick igenom det politiska läget och par-
tiets uppfattning i både dagspolitik som 
ideologiska frågor, med en fantastisk 
stringens. Jag var imponerad.
 På 1980-talet var jag anställd av 
partiet i Blekinge, ett mycket litet 
distrikt utan riksdagsledamot. Jörn som 
var invald i Skåne hade en sommarstuga 
i Nymölla på gränsen till Blekinge. 
Han tog sig an oss i Blekinge och jag 
har åkt runt på skolor, partimöten, 
arbetsplatser och valmöten med Jörn. 
Han var en god talare och vann stor 
respekt bland alla vi mötte.
 Jörn skrev även böcker, såväl deckare 
som politiska debattböcker som disku-
terades i hela partiet. Jörns ståndpunk-
ter i debattböckerna kan diskuteras, 
men dess huvudsakliga roll var att vårt 
parti skulle skapa en egen väg mot 

socialismen. Han är kanske mest känd, 
både inom och utanför partiet, för sin 
kamp för homosexuellas rättigheter. 
Redan 1973 motionerade han om en 
könsneutral samlevnadslagstiftning 
och han var den första riksdagsledamot 
som talade på Homosexuella frigörelse-
veckan. Han var verkligen en föregång-
are i dessa frågor och Vänsterpartiet 
har inrättat ett pris till hans minne 

Jörn Svensson,
1936 – 2021

som varje år tilldelas någon som gjort 
en insats för HBTQ-personers rättig-
heter. Priset har tidigare tilldelats vårt 
tidigare kommunalråd i Malmö, Hanna 
Thomé. På årets Vänsterdagar gick 
priset till Vanja Södergren som 1971 
anordnade Sveriges första prideparad. 
Jörns minne lever.

Anders Skans

Centrum för marxistiska samhällsstudier 
i Götenorg arrangerade en studiecir-
kel hos ABF kring boken ”Du skall ta 
ledningen och makten”. Till studieträf-
fen den 5 april 2011 var Jörn Svensson 
inbjuden.

Sök på Youtube på ”Jörn Svensson” så 
ligger hans föredag och den efterföljan-
de intervjun, där Jörn samtalar med Jöran 
Fagerlund, som de första träffarna. 

Se och lyssna på Jörn Svensson på Youtube
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In memoriam | Saknade kamrater

Det är lätt att se Herman framför 
sig. De spjuveraktiga ögonen 
och det varma leendet fanns 
där alltid. Han hade en förmåga 
att sprida värme, skratt och god 
stämning omkring sig. En bra 
egenskap för en samhällsenga-
gerad folkbildare.

Herman Schmid var sociolog och 
arbetsmarknadsforskare från Lund 
som blev lektor vid Roskilde Univer-
sitetscenter (RUC). Under perioden 
1999–2004 var han invald i Europa-
parlamentet för Vänsterpartiet. Han 
tillhörde där gruppen GUE/NGL (Nord-
isk grön vänster) och var bland annat 
ledamot av Utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor. 

Herman var akademikern 
och aktivisten som blev 
folkbildare och politiker

Dessförinnan var han som sammankal-
lande i Programkommissionen före-
dragande i namnfrågan på kongressen 
1990 då K:et ströks. Och till kongressen 
1993 hade ett nytt kortare partipro-
gram med enklare språk utarbetats. Det 
stärkte och la grunden till de värdering-
ar partiet har i dag.
 Herman var akademikern och 
aktivisten som blev folkbildare och 
politiker. Vår bekantskap går tillbaka 
till 1970-talet och ett möte om forsk-
ningspolitik i Nordiska Sommaruniver-
sitetet. Herman deltog med tankar om 
freds- och konfliktforskning som han 
också sysslade med, men han kom lite 
sent till mötet eftersom han deltaget i 
en demonstration i Lund. 
 Hermans engagemang tog man aldrig 
fel på – det förenade alltid ett ständigt 

intresse för sökande efter kunskap, 
samhällsförändringar och aktivism. 
Inget var för stort eller litet för Her-
mans engagemang. Det kunde vara 
tvära kast från föreläsning och handled-
ning av studenter på RUC den ena stun-
den till ett möte med Skånetrafikens 
planerare om bussförbindelserna till 
Annetorp, Hermans bostadsområde.

Bona fick i Herman  
en drivande rektor som 
aktivt deltog i kampen  
mot privatiseringen av 
den offentliga sektorn

När Vänsterpartiet valde att starta 
en folkhögskola i Bona blev Herman 
skolans första rektor (1984 - 1990). 
 Bona fick i Herman en drivande 
rektor som aktivt deltog i kampen 
mot privatiseringen av den offentliga 

sektorn. Hans knivskarpa analys av 
vilka samhällssektorer som var närande 
och vilka som var tärande hade stor 
betydelse i kampen för ett solidariskt 
välfärdssamhälle. 
 Efter ett tag etablerade Bona Folk-
högskola en filial i Malmö, Kvarnby 
Folkhögskola. Under etableringsperio-
den arbetade vi båda tillsammans med 
Herman och hans engagemang i skolans 
utveckling var starkt långt efter det han 
hade lämnat rektorsposten.
 Herman har genom hela sitt liv 
satt många avtryck och man lyssnade 
gärna till hans kloka analyser och 
synpunkter och fångades av hans 
stora engagemang. Vi är många som 
nu saknar honom i en tid som ropar 
efter solidaritet, samhällsomvandling 
och medmänsklighet. Hade han haft 
möjligheten skulle han självklart ha 
varit på barrikaderna även i dag.

Elisabeth Hellman
Vilmer Andersen

Herman Schmid, 1939 – 2021



Gästkrönika | Kultur

Det är slutet av september, 
jag går runt i höstkrispet 
och väntar på sista 

sommarjobbslönen. Sista stora 
summan pengar, sen blir det 
knapert. Jag är student, har 
nyligen flyttat hemifrån och jag 
arbetade tvåhundra timmar i 
somras. 

Åtta timmar, en rast som bestod av en 
halvtimmes lunch, inte särskilt mycket 
ob och minimilönen för mig som arto-
nåring, inget kollektivavtal eller några 
större rättigheter.
 Jag får en notis om lönebesked, det 
gäller både semesterersättning och 
timmarna för augusti. Ganska snabbt 
inser jag när jag kikar på siffrorna att 
en hel del har gått bort i skatt. Mycket 
pengar för mig som student uteblir, 
och jag tänker tanken att även om jag 
kanske får tillbaka dem senare behöver 
jag dem verkligen, verkligen nu. 

Jag gillar skatt
Kontentan blir avdrag på cirka 3 000 av 
pengar jag skulle fått för sommarjobbet. 
Det svider, då jag varken får studieme-
del för mina folkhögskolestudier eller 
har föräldrar som kan försörja mig, 
som är just det som CSN utgår från fram 
till höstterminen året man fyller tjugo, 
och beloppet då blir mer än ynka 1 250 
kronor, för ja, för heltidsstudier. 
 Jag gillar skatt, jag gör verkligen 
det, jag vill att skatterna ska höjas. Jag 
kommer från en familj som jobbar inom 
kommun och landsting, och jag ser 
hur de har samhället på sina axlar men 
knappt får något betalt för lasset de 
drar, hur de går in i väggen och bristen 
på personal ökar. 

 Personligen vill jag inget hellre än att 
främja välfärdssamhället, så det är inte 
där skon klämmer för mig, när jag ser 
på skatteavdraget. 

Apanage på 100 miljoner
Nä, det är det mycket simpla att en del 
av dessa pengar går till kungen. 
 Eller simpla och simpla, det är mycket 
pengar det handlar om. Då syftar jag 
inte främst på den ekonomiska påver-
kan det har för den direkta individen, 
då det rör sig om ett tiotal kronor per 
år. Det jag syftar på är att det hade 
kunnat vara till nytta för en större 
massa. Uttrycket ”många bäckar små” 
stämmer bra i detta fall, då apanaget 
ligger på över hundra miljoner kronor 
per år, pengar som går till kungen och 
som han får bestämma fritt över. 
 Hur är detta demokratiskt rätt? Hur 
är det etiskt rätt? Att Sverige har en 
vård som går på knäna, och samtidigt 
har vi en man som fått sin makt för att 
han drog lotten att födas med kunga-
blod. Hur kan någon tycka att han har 
rätten att ansvara för hundra miljoner 
kronor per år, när resten av samhället 
går på knäna?

För mycket makt
Monarki är av utgånget datum för länge 
sedan, och jag anser mig inte leva i ett 
jämlikt land där pengarna går till att 
göda ett konservativt, skadligt påfund. 
Den mannen som vi kallar vår kung har 
så mycket makt, för alla som inte har 
pengar vet att pengar är makt, och den 
enda anledningen till detta är en surnad 
konstruktion vi, i princip resten av 
befolkningen, fortfarande slavar under. 
 Jag hoppas på att det snart blir en 
större debatt kring detta, då det minst 
sagt inte är något som går oss förbi. I 

praktiken är det pengar som försvinner 
framför näsan på oss, och inte en liten 
summa heller. 
 Till råga på allt har kungen ingen 
skyldighet att redovisa hur pengarna 
nyttjas, och detta är väl ändå något som 
bör oroa både dig och mig, om det inte 
räcker med faktumet att det stärker 
klassklyftorna. 
 Jag önskar mig inte mindre skatteav-
drag i nästa lönebesked, nej, jag önskar 
mig republik så jag med säkerhet vet 
vad mina pengar går till, att de går till 
något som gör nytta. 

Tora Andersson 

Monarkins bäst före-datum 
är passerat 

Folkviljans gästkrönikor skrivs av elever på skrivarlinjen vid 
Kvarnby Folkhögskola. Den här gången är det Tora Anderssons tur.

”Kungen har för mycket makt”, tycker Tora 
Andersson.
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Politik | Kurser & seminarier

Så funkar: 

Vänster-
partiets 
organisation 
& intern-
demokrati 
Vad är en motion och no-
minering? Hur funkar ett 
årsmöte i Vänsterpartiet?  
 Ibland kan det vara 
snårigt att hänga med 
i hur organisationen är 
uppbyggd, hur ett årsmö-
te funkar och vad olika 
termer betyder. På dessa 
träffar reder vi tillsam-
mans ut detta och pratar 
om hur man kan påverka.  
 Första träffen är 
en översiktlig genom-
gång av hur Vänster-
partiet är uppbyggt 
och hur mötesformalia 
fungerar, och på träff två 
fokuserar vi konkret på V 
Malmös årsmöte. Du kan 
komma på båda träffarna 
eller bara en av de.  

Datum: 24 januari 2022 

Tid: 18:30-20:00 

Var: Vänsterns hus, 
Nobelvägen 51. 

Arr: Vänsterpartiet Malmös 
studieutskott

Mats Sundbeck hälsade välkommen 
och höll i trådarna. Syftet med kvällen 
var att försöka ringa in de viktigaste 
områdena för oss i V i Simrishamn i 
valarbetet det kommande året
 Kvällens arbete kan sammanfattas i 
fyrapunkter:

• Brainstorming, primärt individuell, 
med centrala ord på postit-lappar 
som sattes på en whiteboard.

• Två mötesdeltagare fick i uppdrag 
att ordna dem i kluster/ämnesområ-
den som gavs lämpliga rubriker.

• Mötesdeltagarna fick fem streck var 
att sätta på de för dem väsentligaste 
områdena; tillåtet att sätta mer än 
ett streck vid ett och samma kluster

• Efter en kort sammanfattning 
utbröt den stora diskussionen.

Idéverkstad hos 
V i Simrishamn

 Ett fruktbart och meningsfullt 
tankeutbyte, där mycket klargjordes 
om olika områdens/klusters vikt och 
betydelse. Det blev aningen tydligare 
vad vi ska fokusera på de kommande 
månaderna.
 Lapparna sparades och lämnades 
till styrelsen för vidare behandling 
på nästa styrelsemöte. Det gäller då 
för styrelsen att se huruvida kvällens 
resultat någorlunda harmonierar med 
vårt kommunalpolitiska program,
 Självklart kommer medlemmarna 
ha möjlighet att framöver komma med 
synpunkter på ovanstående resultat och 
det första tillfället bjöds på medlems-
mötet i december.

Ingemar Hansson, 
sekreterare i V Simrishamn

En tisdagskväll i november samlades 15 medlemmar i Vänster-
partiet Simrishamn för att genomföra en idéverkstad där man 
spånade fram vad som blir viktigt i valarbetet.
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V i Svalöv står starka:

Rösta NEJ i 
omröstningen!
Den styrande minoriteten i 
Svalöv (SD, M och KD) har med 
stöd av L drivit igenom en kon-
cernbildning i Svalövs kommun. 
Detta trots att man tidigare har 
röstat för att frågan ska avgöras  
i en folkomröstning, något som 
också beslutades om. 

SD, M och KD har uppenbarligen röstat 
för en folkomröstning som de egentli-
gen inte vill ha. Liberalerna var ärliga 
och röstade emot. Mot bakgrund av att 
man fattat beslut om folkomröstning 
uppstod förvirring eftersom frågan 
medborgarna ska svara på lyder: Säger 
du JA eller NEJ till att ändra nuvarande 
bolagsstyrning. 

Vilseleder väljarna
Den styrande trojkan och L utnyttjar nu 
detta faktum för att vilseleda väljarna. 
 Vänsterpartiet i Svalöv står starka till-
sammans med övriga oppositionen och 
uppmanar väljarna att rösta NEJ enligt 
ursprungsförslaget. 
 Debatten om hur utfallet ska tolkas 
lär bli betydligt längre än debatten om 
själva koncernbildningen.

Folkomröstningen skedde den 12 decem-
ber efter denna tidnings pressläggning. 
Vi återkommer i nästa nummer med 
information om resultatet.

I början av december besökte 
Nooshi Dadgostar Bromölla 
-  ett av stoppen på en 

landsomfattande turné med 
fokus på industriorter.  
 Från Sollefteå i Västernorr-
lands län ner till Bromölla i Skåne 
har Nooshi besökt industrier och 
träffat industriarbetare för att 
samtala om jobb och omställ-
ning.   
 På besöket i Bromölla fick 
Nooshi även inblick i andra verk-
samheter och dagen avslutades 
med en after work tillsammans 
med många vänsterpartister 
från stora delar av Skåne.
 
Vänsterpartiets gruppledare i Bromölla, 
Samuel Hammerå, visade upp kom-
munen med bravur. Tillsammans med 
Skånes distriktsordförande Umihana 
Rasovic Kasumovic och partikamrater-
na Vilmer Andersen och Rebecca Thell 
fick Nooshi en Bromölla-tour.
 Nooshi fick bland annat möjligheten 
att besöka familjeföretaget Larsson 
Starch Technology som gör processma-
skiner för framställning av stärkelse. 
En av svårigheterna för företaget är att 

hitta rätt kompetens och att få fler att 
söka sig till industriprogrammen.

Skolföretagen vill öka vinsterna
– Vi behöver bra industriutbildningar 
på gymnasiet. Det kostar. Och det står i 
direkt motsättning till marknadsskolan, 
där skolföretagen vill lägga så lite som 
möjligt på eleverna för att kunna öka 
sina vinster, sa Nooshi. 
 – Sverige behöver också se till att 
långtidsarbetslösa kan sadla om och få 
nya arbeten, fortsatte hon. 
 Det var tydligt att Bromöllaborna och 
andra verksamheter som vi besökte var 
starkt engagerade i barn och ungdomar 
på olika sätt, däribland den kommunala 
förskola Vita sand. Nooshi var impone-
rad över förskolans stora gård utomhus 
där skog och stora, kreativa ytor var 
barnens vardag.
 Dagen innehöll också besök på kom-
munhuset och Bromölla Fritidscenter. 

Fantastisk after work
Dagen avslutades med en fantastisk 
after work på hotell Iföhus med många 
ditresta vänsterpartister från Bromölla, 
Kristianstad, Sölvesborg och Malmö.
 En stor dag för partiföreningen 
som fick visa upp sitt Bromölla för en 
imponerad Nooshi Dadgostar!

Rebecca Thell 

”Vänsterdelegationen” Umihana Rasovic Kasumovic, Samuel Hammerå, Vilmer Andersen, 
Nooshi Dadgostar och Rebecca Thell på en gruppselfie. 

Nedslag i regionen | Sött och salt
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Wingspan
Brädspel
Brädspel för den fågelbitne
Ett brädspel om att samla fåglar 
har varit ett av de senaste årens 
mest oväntade hittar i spel-
världen. Men det är välförtjänt: 
Wingspan är ett vackert spel med 
handritade illustrationer, och med 
lagom balans mellan samarbete 
och konkurrens. Om det känns 
dyrt, så låna av en spelande 
kamrat.

Debattbok om 
misstag i vården

Boken innehåller tre delar: om 
kvalitetsarbete, om ledning och 

styrning och en tredje om människan i 
systemet.
 Den senaste tiden har en mängd 
artiklar skrivits om medicinsk säker-
het. Trenden är att den medicinska 
professionen inte längre utmålas som 
den som självklart ska ta ansvar för 
uppkomna fel och misstag. En debatt 
om att ansvariga personer i sjukhus-
ledningar och ansvariga politiker i stäl-
let skall kunna ställas till ansvar pågår 
för fullt. 
 Uppbyggnaden av en struktur i 
sjukvården där information om fel och 
misstag hela tiden samlas in, utvär-
deras och fortlöpande förmedlas till 
sjukvården skulle redan första veckan 
vara patienterna till nytta då den klinis-
ka kvaliteten i vården blev ett begrepp 
som diskuterades och förbättrades. 
Det skulle också bidra till att förbättra 
arbetsmiljön för dem som är kliniskt 
aktiva i sjukvården. Hur länge skall 
vi behöva vänta på att få ett sådant 
system? 

(Ur en recension av Ola Landgren, leg 
läkare, Karolinska sjukhuset. Förkortad 
och bearbetad av Folkviljan)

Exploding kittens
Kortspel
Det är inte ett måste att vara 
ett fan av internethumor för att 
uppskatta Exploding kittens, men 
det hjälper. Det är ett snabbspe-
lat kortspel på temat bomber 
och katter som kan locka fram 
hämndbegäret hos den mildaste i 
sällskapet.

”Christmas”, Low
Musik

Low har i snart tre decennier spe-
lat mestadels lågmäld rockmusik, 
för en relativt liten men hängiven 
fanskara. Om de vanliga julsång-
erna känns uttjatade kan du ge 
deras julskiva en chans, med sin 
blandning av egna låtar och några 
klassiker som ”The Little Drum-
mer Boy” och ”Blue Christmas”.

Köp begagnat
Allmänt

Får du lika mycket ångest över att 
trängas i butikerna i julhandeln 
som av berget av plast som åter-
står när presenterna är uppacka-
de? En lösning är att köpa presen-
terna begagnat så bidrar du till en 
mer ekologiskt och ekonomiskt 
anpassad jul.

Julklappstips!
Boktips

18
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Alternativ jul?
I år ska vi inte ha några julklappar. 
Den del av släkten som umgås har gemensamt fastställt att julklappar är 
dyra, löjliga, onödiga och orättvisa. Därför har vi bestämt oss för att avskaffa 
julklappsutbytet från och med i år. 
 Visserligen har vi gjort undantag för barnen, dom ska naturligtvis ha 
julklappar. Vi vuxna skulle nog inte stå ut med deras stora ledsna ögon på 
julafton när dom inte får öppna ett enda paket. Så ungarna är undantagna 
vår annars stenhårda princip. 
 Personligen har jag gjort ännu ett undantag. När jag på julafton kommer 
hem till min syster för att lämna julklapparna till mina systerbarn får jag 
nog lov att ha med mej ett paket till syrran också, det verkar lite snålt an-
nars. Antagligen har hon gjort samma undantag för mej i alla fall. 
 Att jag kommer att köpa en julklapp till min mamma räknas inte tycker 
jag. Jag vet att hon köper en till mej och kallar det för något annat än jul-
klapp. ”Jag tycker som ni, inga julklappar, men nåt litet i alla fall”, säger 
hon. 
 Brorsan som bor i Örebro var inte med när vi bestämde det här med jul-
klapparna, så honom får man väl skicka nånting till. 
 Min katt Kurre och jag förstår varann ganska väl efter att ha bott ihop i 
över tio år, men det där med att skippa julklapparna skulle han aldrig förstå. 
Han får sin leksak som vanligt.

Vi har bestämt oss för att inte ha julmat heller. Utom det nödvändigaste för-
stås. Skinkan är ju självklar, liksom sillen, köttbullarna, lutfisken, ris-
grynsgröten, doppet, revbensspjällen och nötterna. Men annars ska vi lnte 
ägna oss åt något frosseri. Inte heller köpa nån speciell jul-läskedryck. Utom 
julmust naturligtvis. 
 Som ni ser ska vi fira en alternativ jul utan onödiga frosserier vare sig 
vad gäller presenter eller mat, det enda vi egentligen unnar oss är en jul-
gran. Inte för att det hör julen till utan för att det ser så trevligt ut. 
 Däremot ska vi skåla i champagne på nyårsafton, varför skulle vi sluta 
med det? Det har vi ju alltid gjort, det tycker jag är festligt. 
 Jultraditionerna däremot ska vi sluta med, traditioner är löjliga och till 
för konservativa gubbstruttar.

God Jul! och Gott Nytt År!
Figge

Året var 1981, alltså precis 40 år sedan. Jag var nybakad 
journalist, och jobbade tillsammans med en kompis på hen-
nes nystartade annonstidning Huddinge Extrablad. Hon sålde 
annonser och jag stod för det redaktionella. Till julen det året 

skrev jag ett julkåseri som faktiskt kan gälla än idag:



20 NR 6 2021  • FOLKVILJAN

Beskrivning | Ämne

Från begravningskringla till lussekatt

Saffransbrödet eller lussekatten började egentligen 

som kringla på de bättre begravningsbjudning-

arna någon gång på 1600-talet. När man började 

använda öljäst i stället för surdeg vid bakning blev 

det dagsfärska vetebrödet vanligare. Lussebullen 

kom ungefär samtidigt med att spis med ugn blev 

allmänt i stugorna under 1800-talets senare hälft. 

Seden med begravningskringlor varade ända in på 

1930-talet. 

Saffran ansågs förr vara ett botemedel mot såväl 

gulsot som dålig mage. I större doser kunde det ha 

berusande effekt. Men det är inget att rekommende-

ra eftersom saffran i höga doser (cirka tio gram) kan 

döda. 
Lussebullen får ju  anses vara att föredra framför 

begravningskringlan.

Juliga kryddor
Saffran kommer från saffranskrokusens 

pistill. Pistillerna plockas av för hand. Mellan 
100 000 och 200 000 blommor går åt till ett 
kilo saffran. Det odlas bland annat i Iran och 

användes i Sverige i finare kretsar redan 
under medeltid. 

Kanel kommer från barken på ett träd som 
främst odlas i Kina, Indonesien, Sri Lanka 

och Vietnam. Den användes redan i det 
gamla Egypten och ansågs ha medicinska 
egenskaper. I örtabok från 1500-talet ansåg 

man att den, om man åt på morgonen kunde 
lena hosta och stärka bröst, huvud och 

hjärna. Att ögonen blir klara och tar bort all 
heshet.

Kryddnejlika är torkade blomknoppar från 
ett högväxande tropiskt träd som i dag odlas 

på odlas på bland annat på Sumatra, Java, 
Mauritius och Zanzibar.

Den tuggades mot dålig andedräkt och tand-
värk, och användes mot gikt och muskelför-

lamning med ytterst tveksam effekt. 
Kardemumma är en ört med blommor och 

blad som växer i södra Indien. Det här är en 
av många kryddor i glögg. 

Ingefära är roten på en växt från sydöstra 
Asien som har använts historiskt medicinskt 

syfte mot bland annat magåkommor och 
illamående. Numera steril och förökas 

numera vegetativt med hjälp av en bit av 
jordstammen. Det är en av de första kryddor-
na från Ostasien som anlände i Europa tack 

vare arabiska köpmän.
Skolmedicinen ger användning av inge-

färan ett visst berättigande. I medicinska 
försök har ingefära dämpat illamåendet vid 

framkallad åksjuka. Ingefära hämmar inflam-
mationer, men effektivare mediciner finns. 
Stjärnanis –ett vintergrönt lövträd i Asien, 
vars baljliknande lakritssmakande frukt i 
torkat tillstånd används som krydda i till 

exempel inläggningar och julbröd. 
(Källor: Santa Maria, 

Forskning & Framsteg 
och Nationalencyklopedin)

Jul –en tid av kryddor och ond bråd död
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Sand i sängen?
Och personligen skulle jag aldrig låta 
ungarna - numera ung-ungarna - ligga 

på luftmadrasser på golvet under 
julnatten för att upplåta deras sängar 

till familjens döingar.
En sed som levde långt in på 1800–

talet, då med sänghalm. På morgonen 
fick man försiktigt kolla sin säng efter-
gravmull som familjegasten eventuellt 

lämnat efter sig.

Läbbig grisJag skulle inte fasta på julafton bara av alla dagar för att möjligen få en liten flukt in i framtiden. I södra Sverige var det förr vanligt att gå årsgång. En oerhört besvärlig procedur med uppsökande av tre kyrkor mitt i natten, vilka var och en skulle prome-neras runt tre varv. Baklänges! Därefter skulle man blåsa andedräkt genom nyckelhålet tre gånger. Allt med kurrande mage.På vägen hem kunde man då kanske – kanske! – få syner som tipsade om kommande år. Svävande bröllopsföljen kunde skvallra om vilka i bygden som skulle finna varandra, och begravningstågen upplys-te om vem som skulle dö. Detta genom att man såg vem om gick bakom kistan som närmast sörjande.Årsgången var dessutom farlig. På vägen hem riskerade man att bli uppsprättad av den ilskna glosons, eller gluffsuggans, även kallad gravsons, vassa ryggborst när den hiskeliga med glödande ögon sprang mellan benen på den stakars nyfikna. Oklart hur den använde betarna.När den inte gav sig på årsgångare spenderade den ohyggliga spöksuggan tiden med att trimma sitt ryggborsten mot gravstenarna.Är det nu man ska säga god jul?

Gloson – en gräslig gris och andra övernaturligheter
Julen har omgärdats av vidskepelse och folktro från forntid till nutid. Undertecknad vidhåller till exempel 
med bergfast envishet tomtenissarnas och/eller gårdstomtarnas existens. Familjen tycker det är hur kul 
som helst och är numera övertygade om att jag i detta avseende är tämligen bakom. Jag erkänner härmed 
ett par hundra års försening i ämnet.
Mycket av folktron i allmänhet handlar om död och osaliga andar och att hålla sig väl med gengångarna.
Salig professor i folktro, Jan- Öjvind Swahn, nosade på sin tid upp följande ritualer: 
Det var vanligt att man dukade för de döda på kvällen före jul, för att blidka krafterna, får man förmoda. 
Maten fick sedan stå kvar över natten så att eftersläntrare också kunde få sig en bit mat. 
Leve kylskåpet, någon? 

Jul –en tid av kryddor och ond bråd död

Texter på denna sida: Maria Kållberg
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Efter ett kringflackande liv 
i nästan alla världsdelar 
och ett mycket stort antal 

länder har författaren, trädgård-
smästaren och facklige kämpen 
Kjell Eriksson nu slagit ner sina 
bopålar i Brösarp, där han har 
hittat sitt paradis. Han hyr ett 
”pepparkakshus” några hundra 
meter från Christinehofs Slott, 
där han odlar pioner och fortsät-
ter skriva.

Kjell Eriksson har en bakgrund som 
fackligt aktiv i Lantarbetareförbundet, 
där han bland annat var ordförande 
i Uppsalaavdelningen och ledamot i 
förbundsstyrelsen och överstyrelsen. 
 – Jag har alltid funnits ute på vänster-
kanten, även om jag de senaste åren 
har valt att inte tillhöra något parti, 
och nästan alltid varit lite av en ”gossen 
Ruda” i politiken, lite för radikal. Nu var 
det dags att organisera mig politiskt, 
och då var det bara Vänsterpartiet som 
gällde för mig, säger Kjell. 

Radikala idéer
Kjells fackliga engagemang startade re-
dan i början av 70-talet då han gick med 
i Lantarbetareförbundet. Som ledamot i 
förbundets överstyrelse hamnade Kjell 
ofta på tvärs mot de övriga ledamöterna 
med sina radikala idéer.
 – Vi var 19 ledamöter i överstyrelsen, 
och det var ofta som omröstningarna 
slutade 18-1, säger han och ler.
 Kjell har i hela sitt liv arbetat med 

trädgårdsodling på ett eller annat sätt. 
Hans odlarintresse har också tagit 
honom till världens alla hörn där han 
besökt människor som arbetar med 
jorden.
 – Jag har på mina resor alltid sökt 
mig till lantarbetare, säger han. Mitt 
intresse för odling har också alltid varit 
förknippat med mitt intresse för politik 
och facklig organisering. Och båda 
dessa intressen förenas i mitt skrivan-
de, i mina böcker finns ofta element 
från båda mina intressen med i någon 
form.

Brasilien, ett land han trivs i
Till Brasilien kom Kjell 2007 för att 
skriva en bok. Han hyrde ett hus på 
ön Itaparica utanför Salvador i Brasi-
lien. Sedan dess har han återvänt till 
Brasilien många gånger, det är ett land 
han trivs i.
 Kjell debuterade som författare 1993 
med boken Knäppgöken. Den första 
boken i krimserien om Ann Lindell kom 
ut 1999, och sedan dess har ytterligare 
tolv delar kommit ut; den senaste 
släpptes på ett evenemang på Christine-
hovs slott i Brösarp i mitten av oktober 
i år. Totalt har han givit ut över 20 
romaner, varav en självbiografi; ”Simma 
i mörker”, som kom 2012.

Hatade Skåne
– I den boken kan man läsa om mitt 
första besök till Skåne, och varför jag 
hatade Skåne då. Jag var 22 år och var 
där för att agitera för facket, och hade 
en upplevelse med ett riktigt svin som 
arbetsgivare. Jag har fått revidera min 
uppfattning om Skåne sedan dess, men 

Kjell Eriksson; författare, fackkämpe, trädgårdsmästare: 

Mitt paradis 
finns i Brösarp

den upplevelsen finns kvar i mig starkt.
 Uppfattningen om Skåne reviderades 
uppenbarligen ordentligt, för idag har 
Kjell flyttat hit. Han lyckades få ett 
hyreskontrakt på en tidigare trädgårds-
mästarbostad i på Christinehof, och ser 
en framtid här.
 – Jag kommer inte att sluta resa, men 
jag kommer att ha kvar det här som 
en fast punkt och ett ställe att komma 
tillbaka till, säger han. Här ska jag odla 
mina pioner och mina politiska idéer.

Figge Bergquist

Den nyutkomna ”Ett dödligt till-
stånd” kan du köpa direkt från 
författaren. Swisha 220 kronor 
till 070-246 71 92 (använd gärna 
qr-koden nedan) och uppge namn 
och adress så kommer boken med 
posten. Lägger du till 120 kronor 
följer även böckerna ”Dödsuret” 
(2020) och ”Den skrattande haza-
ren” (2019) med i paketet.
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Första kapitlet i Kjell Erikssons 
självbiografi ”Simma i mörker”, 
som utkom 2012; en kort berättelse 
om hur han en gång hatade Skåne.

Ur ”Simma i mörker” av Kjell Eriksson | Kultur

Skåne mars 1976. En idealbild. Platsen är landsbygd i 
nordvästra Skåne. Tidpunkten är vårvintern 1976. Idealisten 
är tjugotvå år, på det tjugotredje. Han är agitator och står på 
ett gårdstun. En kvarn hörs, ett ilsket, vinande ljud. På distans 
brummandet från landsvägen.
 Han ser sig omkring. Landskapet ligger öde. Det ser tröstlöst 
ut. Vindpinat på ett filmiskt vis. Det kunde vara den italienska 
södern, en rumänsk bondby, där bara förtvivlan råder, ett 
blåshål i Mellanvästern, där trötta Okies försöker hålla hung-
ern och banken borta, ett kargt Irland med missväxt, eller ja, 
var som helst, där landskapet är med och bestämmer vilken 
film som ska spelas in.
 Det kunde vara trettiotal, men det är, som sagt, 1976.
 Vilken film skulle: kunna spelas in här?
 En Ivar Lo Johansson-bild. Jan Fridegård och Moa Martinson
med för delen, men mest 
Ivar Lo. Gårdstun. Idealist på 
gårdstun, besökaren, som ska 
bringa något av upplysning-
ens ljus till denna gudsförgät-
na fläck, en instucken knapp-
nål på en agitationskarta.
 Han är utsänd av Förbun-
det.
 Det är en svingård, eko-
nomibyggnaderna talar sitt 
eget språk, och det känns på 
lukten. Arbetsgivaren heter 
Jönsson och är också ett svin. 
Typiskt nog. Det skulle inte 
vara en idealbild om Jönsson vore en hygglig prick.
 Lägg därtill en man i yngre medelåldern, lantarbetaren, el-
ler, för att understryka idealbilden, jordproletären, som i hela 
sitt väsen hukar. Den krökta ryggen, de sluttande axlarna och 
det fina damm som ligger över scenen, samt det silande ljuset 
som bara fläckvis förmår genomtränga de säkerligen aldrig 
rengjorda fönsterglasen.
 Allt bränner sig fast på agitatorns näthinnor det ögonblick 
han tvekar, innan han sträcker ut handen och mycket lätt rör 
vid lantarbetarens axel. Denne vänder sig hastigt om.
 Mannen mal foder. Han slår av kvarnen, och jag skymtar för 
ett ögonblick en gnutta irritation, han kanske blev skrämd av 
mitt plötsliga uppdykande och den oväntade beröringen. Jag 
stör honom säkert, det är sen fredagseftermiddag och då vill 
man göra klart. Det uppfordrande kvarnljudet sjunker undan, 
det blir helt stilla, vi lyssnar båda till tystnaden innan mannen 
pekar ner mot mangårdsbyggnaden som skymtar mellan någ-
ra välvuxna och sakkunnigt beskurna träd.
 Jag ser säkert osäker ut, lantarbetaren yttrar det första ordet 
och det blir »Jönsson«.

 »Är du anställd på gården?«
 Han nickar. Hukande. Vaksamt. Han ser mot kvarnen, drar 
med handen, nästan längtansfullt, över en dammig plåt, som 
om den vore en allierad, en älskad. Jag är en inträngling, vis-
serligen löjligt ung och »stockholmare«, men han anar faran. 
En främmande för aldrig något gott med sig. Trubbel, tänker 
han säkert.
 »Då är det dig jag vill prata med.«
 Nu är det uppenbart. Trubbel. Jag presenterar mig.
 »Fackföreningen«, säger han och det ser ut som han tar en 
munsbit av ordet, smakar på det. Det är dubbelt, det ser jag 
omedelbart, »förening« smakar både sött och surt.
 »Kan vi slå oss ner och prata?«
 Han rådgör med sig själv några sekunder, det är nu det hela 
avgörs, jag har sett det många gånger under min månadslånga 

agitationsresa.
 »Vi går hem«, säger 
han, med en oväntad 
beslutsamhet och skärpa.
 Han tar täten. Han sätter 
av med snabba steg utan att 
se sig om. Vi yttrar ingenting 
under den korta promena-
den. Och inte mig emot. Jag 
hinner värdera situationen. 
För några ögonblick ångrar 
jag att jag svängde upp mot 
gården, jag kunde med gott 
samvete ha ilat vidare ner 
mot Malmö och befrielsen. 

En månad i fält, varav den senaste veckan i Skåne, hade tagit på 
mina krafter. Jag hade gjort mitt bästa, även om summeringen 
skulle visa att resultatet inte varit så strålande. Det finns en 
super agitator, jag jämför mig med honom. Å andra sidan är 
han mer erfaren och rör sig enbart i sin egen räjong, som är 
Västergötland.
 Men samtidigt anar jag att mannen framför mig har något 
att berätta. Det var någonting i hans uppenbarelse, hans sätt 
att se på mig, eller snarare, hans välutvecklade talang att und-
vika en mer öppen kontakt, som fick mig att skärpa sinnena, 
lystra som efter ett byte.

Han bor helt nära i en tjänstebostad så typisk att den 
framstår som sinnebilden för en svensk lantarbetares bostad. 
Röd stuga med vita knutar, stenfot i granit, av ålder patinerat 
tegeltak, entré på långsidan, troligen byggd på trettiotalet, 
några fruktträd, kanske syrenbuskar, men annars inga över-
drivna anläggningar. 
 En gammal nermonterad vävstol, en sådan man får för en 
billig penning på bonnauktioner, blockerar halva hallen. Jag 

 »Fackföreningen«, säger han 
och det ser ut som han tar en 

munsbit av ordet, smakar på det. 
Det är dubbelt, det ser jag 

omedelbart, »förening« smakar 
både sött och surt.

En agitator 
lär sig om ensamhet
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får intrycket att den stått där ett bra tag. Mannen tar sig förbi 
hindret med en van rörelse, liksom glider in i det slitna köket. 
Bordsskivan är full med smulor och andra rester av ett par 
olika måltider. På spisen står ett antal kastruller staplade på 
varandra. En katt slinker ut när jag stiger in. Vi slår oss ner vid 
köksbordet. Han frågar inte om jag vill ha kaffe, och det hade 
jag inte förväntat mig.
 »Är du gift?«
 Mannen nickar. Han ser oändligt sorgsen ut. Den raska pro-
menaden från gården till bostaden tycks ha tömt honom på all 
energi. Han gungar till, ser än mer sliten ut i det ruffiga köket, 
jagad, trots att han befinner sig på hemmaplan.
 Jag ställer några frågor, uppvärmning, försök att skapa kon-
takt. Han svarar fåordigt. Med tanke på drivan av skor i hallen 
måste det finnas barn i huset. Jodå, sju stycken. Var är alla bar-
nen? Men jag vill inte verka näsvis och släpper det hela.
 När jag kommer in på arbetstider, löner och hyran, tystnar 
han så gott som helt. Luften 
blir tyngre i köket. Jag försö-
ker beräkna hans ålder. Kan-
ske fyrtiofem, kanske något 
yngre. Han skulle kunna vara 
min far. Jag skulle kunna vara 
hans äldste son.
 »Hur länge har du varit på 
gården?«
 »Två år.«
 Han suckar, griper en flug-
smälla och måttar några slag 
mot fönstret, men missar, 
trots att flugorna ser ut att 
vara de lojaste som någonsin 
uppträtt i ett lantarbetarkök.
 »Semester då, hur är det med det?«
 Då kommer äntligen en reaktion. Kanske just den frågan, 
att vara fri, om än bara för några veckor, har varit en källa till 
diskussion i familjen. Mannen stirrar med ett hånfullt leende 
ner i bordsskivan.
 »Fyrtio dagar«, spottar han fram, »fyrtio dagar har jag varit 
ledig«.
 Han griper på nytt flugsmällan och nu missar han inte. En 
fluga dansar runt på fönsterbrädan innan den slutgiltigt ger 
upp sitt flugliv. Jag blir på ett märkligt sätt upprörd, måste han 
döda flugor medan vi pratar? Kan han inte se på mig istället?
 Det visar sig att trettio av »semesterdagarna« har varit sjuk-
dagar. Då har de två äldsta sönerna, fjorton och elva, skött 
svinstallet. Femtio modersuggor. Idealisten kan bara ana hur 
mycket arbete det är.
 Det är en betryckt och förtryckt man som inte kan se något 
ljus någonstans. Jag behöver inte ens lyssna på hans berättelse, 
det räcker med att iaktta hans kropp, hukandet, och självför-
aktet som rinner som en bitter ström över den fläckiga vaxdu-

ken. Han drar en hand genom håret. Det ger honom en än mer 
vilsen uppsyn. De spretiga testarna sticker åt alla håll.
 Ingen fastställd lön, ingen fastställd hyra, inget fastställt 
schema. Det enda som är fast är suggornas grisande och man-
nens slit.
 »Om lördagarna går jag upp till Jönsson och får en slant«, 
säger han.
 Slant? Det är trettio år sedan statarsystemet avskaffades, 
men budskapet har inte trängt fram till denna trakt, till denna 
Jönssongård. Det sekelgamla jordproletära lunkandet fortsät-
ter.
 Jag stirrar ut genom fönstret, för ett tag oförmögen att 
fortsätta. Ett flygplan dekorerar den stålblåa himlen med en 
gräddig svans.
 Jag förstår snabbt att det inte enbart handlar om arbetet, 
snarare är det hela livs- och familjesituationen. Hans fru är 
sjuk, inlagd på S:t Lars i Lund, efter ett missfall som gått åt 
sinnet. Preventivmedel, tänker jag, du har ju redan en radda 
ungar. Jag vill skälla ut karljäveln. Det är klart hon hamnar på 
hispan.

 I en timme argumente-
rar jag, bönfaller, vädjar, 
hotar, gör allt för att han 
åtminstone ska kika på 
ansökningshandlingen jag 
lagt fram på bordet. Han ser 
inte åt pappret. Obeslutsam-
heten ligger som en grå starr-
hinna över hans flackande 
ögon.
 Så plötsligt en rörelse 
i hallen. En ung grabb står 
lutad mot dörrposten med 
en väska över axeln. Jag har 
i min agitationsiver inte hört 

honom komma hem. Det måste vara den äldste sonen.
 Jag fortsätter mina övertalningsförsök, medveten om att jag 
inte har mycket att komma med om inte svinskötaren blir med 
i facket.
 Jag märker att jag har pojkens uppmärksamhet, vrider på 
kroppen, försöker få honom delaktig, söker hans blick. Vad 
han måste jämföra, med andra liv, med sina klasskamraters liv. 
Han kanske har kompisar vars föräldrar arbetar på pappers-
bruket i Klippan? Hur mycket förstår han av det jag pratar om? 
Vet han vad en fackförening är?
 Jag blir allt mer uppgiven, argumenten har upprepats flera 
gånger. Jag stirrar modlöst på de noteringar jag gjort, det är 
säkert femton punkter där lagar och avtal har åsidosatts.
 Plötsligt hörs en duns. Pojken har släppt axelväskan mot gol-
vet. Hela hans gestalt vittnar om de motstridiga känslor som 
kämpar i hans kropp. Han stirrar på sin far. Det vita arket på 
bordet lyser. Flugorna surrar i fönstret.
 »Gå med! Gå med, farsan!«
 Sonens ord kommer oväntat kraftfullt och är som piskrapp 
som träffar fadern med full kraft. 

Hela hans gestalt vittnar om 
de motstridiga känslor som 
kämpar i hans kropp. Han 

stirrar på sin far.  
Flugorna surrar i fönstret.

 »Gå med! Gå med, farsan!«
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 De ser på varandra, lantarbetaren och hans son, och jag 
anar att det var länge sedan de såg in i varandras ögon på det 
viset, om de ens någonsin gjort det tidigare. Det dröjer några 
sekunder. Ingen förmår säga något. Pojken sväljer. Det formli-
gen sprakar i köket av energi. Jag är tvungen att blunda för ett 
ögonblick.
 Så vänder sig pojken om och försvinner med snabba kliv 
uppför trappan till övervåningen. Bara väskan står kvar vid 
dörrposten, som en påminnelse och ett tyst vittne. Fadern ser 
mest förvirrad ut. Så grips 
han av något som jag bara 
kan ana de materiella och 
psykologiska orsakerna till. 
Han reser sig, med vulkanisk 
kraft reser han sig, stolen 
skjuts bakåt, faller över ända, 
han lutar sig över bordet, 
drar åt sig ansökningshand-
lingen, griper pennan och 
rafsar ner sin namnteckping.
 En explosion som tar ett 
par sekunder under det att 
han transformeras till en 
annan människa. En människa som fattar pennan och slänger 
ner några kråkfötter.
 Sedan återtar hans ansikte den betryckta minen. Han släng-

er ifrån sig pennan som den vore glödhet. Det är bara den 
snabba andningen som vittnar om det oerhörda i hans hand-
ling. Han har gått med.
 Svinskötaren och hans son. Agitatorn, fackföreningsman-
nen, den unge revolutionären. Proletären som reser sig. Ideal-
bilden.
 Det krampade inom mig. Den förlösning, för att inte säga 
utlösning, som jag fått bevittna rymde så mycket av det som 
jag sedan barnsben drömt om. Frihet från förtryck. Eller åt-

minstone upprorsungen, 
genstörtigheten.
 Kökets trånga och kvava 
rymd sprängdes. Världen 
gjorde entré. Jag samlar 
samman pappren, stuvar ner 
dem i min väska.
 »Nu går vi upp till 
Jönsson«, säger jag med en 
röst som plötsligt flöjtar till.
 Svinskötaren nickar. Jag 
ser att han skakar, som av 
köld.

Jag trycker in ringknappen på den jönssonska dörren, en 
klangserie spelas upp där innanför, det låter helt främmande, 
nästan obscent. Det har börjat skymma. Ytterbelysningen 
tänds. Dörren slås upp. Jag presenterar mig. Svinskötaren 
står bakom min rygg. Jag är segerviss. Nu djävlar, nu slår vi 

dom! Som när Edsbyn eller SAIK leder med ett par mål 
på Studan och är övertygade om att åka hem med 

segern, men då hemmalaget trampar igång en 
formidabel Sirius-kvart. Nu tar vi dom! Jag 

minns Alfberg, Agnesten och Askis, de tre 
A:na, Svensson, Hedin, Pohjanen och alla 

de andra, med Matz-Allan och Fredin 
som lås bakåt. »Solla« Jonsson i målet.

 »Jag ser i mina papper att ni är 
organiserad i SLA och då vet ni ju vad 
avtalet säger, eller hur?«
 Jag hämtar knappt andan innan jag 
fortsätter.
 »Ni har en tvist på halsen nu. En 
riktigt rejäl tvist på många punkter. 
Jag kommer att överlämna det hela 

till ombudsmannakontoret i Mal-
mö.«

 Jönsson synar mig. Grisögon. En 
snabb värdering. Ler han? Så tar han 

ett steg framåt, skjuter mig ovarsamt åt 
sidan, hugger tag i sin arbetares overalls-

bröst, nästan lyfter honom från marken. Han 
är kraftfull och lantarbetaren ser än ömkligare 

ut där han viljelöst dinglar i sin husbondes grepp.
 »Är det här tacken?!« skriker Jönsson. »Är det här 

tacken?!! Jag låter dig bo här gratis. Du, din tokiga kärring 

»Nu går vi upp till Jönsson« 
säger jag med en röst 

som plötsligt flöjtar till. 
Svinskötaren nickar. 

Jag ser att han skakar, 
som av köld.

Illustration: Elis Bergquist
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och alla ungar. Jag tar hand om er. Så drar du hit facket! Fack-
et!! Men det ska vi bli två om. Din otacksamma jävel!«
 Hans vrede är monumental. Han har förråtts. Han fortsät-
ter att ruska svinskötaren som stirrar på sin arbetsgivares 
gapande käft. Jag sträcker ut en hand i ett lamt och halvhjärtat 
försök att ingripa. Så sliter sig svinskötaren oväntat loss. Först 
ingenting, han bara grimaserar, armarna vevar, händerna ges-
tikulerar, som om han har förstummats. Men så kommer det: 
ett skri så att det ekar mellan byggnaderna.Några svarta fåglar 
lyfter från ett gårdsträd och 
flaxar oroligt iväg.
 Tårarna rinner över hans 
ansikte. Han snörvlar. Inga 
ord, bara ett slags vrål. Ett 
besinningslöst vrål. Jag har 
aldrig hört något liknande. 
Jönsson stirrar, slår ut med 
armarna, vänder sig mot mig 
och rycker på axlarna.
 Jag tänker: nu är saken för-
lorad, nu backar han. Av det-
ta kan bara bli en katastrof.
 I den stunden hatar jag 
Skåne. Jag hatar Klippan och 
Jönsson. Alla Jönsson. Alla djävlar som står på sina egendo-
mar. Ja, just det, jag hatar egendomsägarna. Jag hatar sossar-
na, som slarvat bort allt, »från mörkret stiga vi mot ljuset ... «, 
jo pyttsan! Fy fan, vad jag hatar.
 Men min nyvunne förbundskamrat backar inte. Vrålet över-
går till en enda mening som han upprepar gång på gång:
 »Jag har gått med i facket. Jag har gått med i facket. Jag har 
gått med i facket.«
 Det finns ett stråk av vansinne, allas vårt vansinne, i denna 
kulna marsdag på ett tun med tre män, varav den ene skriker 
ut all sin smärta i en gigantisk primalskrikslåda som är Skåne.
 Han står fast. Idealbilden håller. Ivar Lo ler på sin Bastugata.
 Jag förstår säkert inte allt, jag är ändock bara tjugotvå år 
gammal. Men smärtan känner jag igen, underordningens 
smärta. Den har jag känt, iakttagit, varit uppmärksam på, se-
dan barnsben.

 Jag håller upp bilden framför mig, synar vad som hände 
för trettiofem år sen. Det var så här det gick till. Realism in i 
minsta smula, in i minsta lojt surrande fluga. Vrålet fanns där. 
Den slöa blicken som så hastigt skiftar till något annat.
 Här formades en del av mig. Mycket var grundlagt, det mesta 
kan man våga påstå, men svinskötarens plåga blev avgörande. 
På en sketen Skånegård cementerades grunden till vad som 
skulle bli jag.
 Överbyggnaden har vacklat många gånger, och grunden har 

fått, som allt av ålder, djupa 
sprickor. Men den håller.
 Det finns stunder då jag 
önskat att grunden skulle 
smulas sönder av trycket 
utifrån, det ska jag erkänna. 
Men då har jag antingen varit 
kraftigt berusad eller tokig i 
största allmänhet. Då är det 
lätt att förneka fundamen-
ten, en slags besvärjelse, en 
näst intill schamanisk reak-
tion på en ohållbar situation.
 Vid mina sinnens fulla 
bruk, hur långt det nu räcker, 

så förblir jag den där idealistiska killen på tjugotvå år. Ännu. 
Ännu nu.
 På väg från Klippan var jag tvungen att köra in den gamla 
Saaben till vägkanten. Jag skakade. Jag grät.
 Jag håller upp bilden. Jag vill fortfarande vara den där tju-
gotvååringen, revolutionären. Det är inte lätt. Handen dar-
rar. Minnena överfaller. Jag ser lantarbetaren och hans son 
framför mig. 
 Jag vill vara! Jag vill spränga alla rymder. Alla slitna kök. Jag 
vill höra lantarbetarnas son upprepa, gång på gång: Gå med. 
Gå med, farsan.

Det slår mig nu, tretusen år senare, att det var där, på 
den många gånger tröstlösa agitationsturnén, som jag finsli-
pade min förmåga att vara ensam.

»Är det här tacken?!« skriker 
Jönsson. »Är det här tacken?!! 

Jag låter dig bo här gratis. Jag tar 
hand om er. Så drar du hit facket! 

Facket!! 
Din otacksamma jävel«



Kallelse till årsmöte | V Malmö

Välkommen till 
årsmöte 2022!

Årsmötet hålls den 29 januari 2022. Dörrarna öppnas klock-
an 08.45 med incheckning och lättare frukost. Klockan 
09.30 öppnas mötet som förväntas avslutas klockan 18.00. 
Plats meddelas närmare inpå mötet.

Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ 
och tillsammans blickar vi tillbaka på 2021 års verksamhet 
och lägger grunden för partiföreningens verksamhet 2022. 
Årsmötet behandlar bland annat styrelsens verksamhets-
berättelse och ekonomiska berättelse för det gångna 
verksamhetsåret och beslutar om verksamhetsplan för det 
kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer 
bland annat styrelse, revisorer och valberedning. Dessutom 
ska vi anta kommunfullmäktigelist inför distriktets valkon-
ferens.

Nomineringar: Valberedningen bereder följande val: 

• Ordförande och styrelse för Vänsterpartiet Malmö

• Lista till kommunfullmäktige

• Lista till regionfullmäktige

• Lista till riksdagen

• Revisorer

• Ledamöter i föreningen Vänsterns hus 

• Ledamöter i Henry Lindbergs stiftelse

• Styrelse för Zetkin foundation AB 

• Ombud till Vänsterpartiet Skånes distrikts-
 konferens och distriktets valkonferens 

Förhandsnomineringsstopp till de val som valberedningen 
hanterar var den 3 december. Det går fortfarande att no-
minera/kandidera efter 3 december, men valberedningen 
kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nominering-
ar på samma sätt. Nomineringar skickas till valberedning-
malmo@vansterpartiet.se 

Valberedning:  Ny valberedning bereds av den avgående 
styrelsen, och nomineringar ska mailas till malmo@vans-
terpartiet.se. Förhandsnomineringsstopp för valet av ny 
valberedning är den 31 december 2021. 

Motionsstopp: Motionsstopp för motioner på styrelsens 
förslag på verksamhetsplan samt allmänna motioner är 
den 31 december 2021. Motioner ska mailas till malmo@
vansterpartiet.se 

Handlingar: Alla handlingar kommer finnas tillgängliga 
på vmalmo.se innan årsmötet samt på plats på årsmötet. 
Dagordning och förslag till verksamhetsplan läggs upp 
senast den 20 december och övriga handlingar kommer 
upp senast den 15 januari. Valberedningens förslag till val 
kommer även det presenteras innan årsmötet. 

Anmälan: Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Vän-
sterpartiet Malmö, men för att kunna beräkna mat med 
mera får du gärna anmäla dig på Zetkin eller genom att 
maila malmo@vansterpartiet.se. Vi erbjuder vegetarisk 
lunch på mötet, om du behöver specialkost vänligen anmäl 
detta till malmo@vansterpartiet.se senast den 15 januari. 
Lokalen har ramper, hiss och handikapptoalett. Vi erbjuder 
barnpassning och aktiviteter under årsmötet. För att detta 
ska kunna planeras bra behöver du anmäla om du behöver 
barnpassning, ange antal och ålder på barnen i ett mail till 
malmo@vansterpartiet.se 

Medlemsavgift: Kom ihåg att betala din medlemsavgift 
innan årsmötet! Medlemmar som betalt medlemsavgiften 
2021 eller 2022 har rösträtt på årsmötet. Se till att betala 
avgiften för något av dessa åren innan mötet, då vi på mötet 
inte har möjlighet att ta emot swish eller kontant betal-
ning av medlemsavgifter utan de centrala rutinerna kring 
betalning via banköverföring och medlemsregistrering via 
hemsidan gäller. 

Digitalt omröstningsverktyg: På mötet kommer vi använda 
oss av mötesverktyget Suffra för att underlätta omröst-
ningar, detta innebär att alla deltagare behöver ha med sig 
en smartphone, läsplatta eller laptop. Ifall du behöver låna 
en under mötet kan du höra av dig på malmo@vansterpar-
tiet.se så fort som möjligt, dock senast den 15 januari. 
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INLEDNING
2022 är det år då vi vinner nya segrar, det år då vi får 
ytterligare förtroende från Malmöborna och skaffar 
oss en avgörande position i Malmöpolitiken. Det år då 
Malmövänstern blir ännu större och når över 2500 
medlemmar.
Vänsterpartiet Malmö spelar en avgörande roll när 
den S-ledda politiska ledningen inte bara överger 
sina ideal utan också ständigt söker samarbete 
högerut. Malmös styre har blivit en del av det Sverige 
där partier trumfar över varandra i främlingsfientlig-
het, där brott och straff är viktigare än att skapa en 
rättvis skattepolitik.
För oss ska Malmö vara en stad som välkomnar alla, 
en plats till skydd från krig, förtryck och orättvisor. 
Genom internationell solidaritet verkar vi för social 
och ekonomisk utveckling. Det är bara tillsammans 
som världen kan förbättras.
Rådande styre lyckas inte tillgodose malmöbornas 
och planetens behov. I staden råder stor bostads-
brist och hemlöshet. En stark vänsterröst krävs för 
att säkra att Malmö stads klimat-och miljöprogram 
blir verkligt effektiva. Löftet om högre kvalité vid 
införande av marknadsskolan gav istället ökad seg-
regation, färre skolor och glädjebetyg.
Vänsterpartiet står upp för bostaden som en mänsk-
lig rättighet, stöttar stoppande av miljöförstöring och 
klimatförändringarna och kämpar för att göra skolan 
stark och jämlik igen. Alla barn ska ha möjlighet till 
samma goda start i livet. Detta kommer vi ta fasta på 
i partiets gemensamma kampanj mot marknadssko-
lan under våren 2022.
När vi tar gemensamma tag mot orättvisorna får vi 
gehör. I kampen mot marknadshyror visade vi att 
folkligt stöd skapar förändring och att utan oss kan 
den kampen inte vinnas.
Med kraft agerar vi mot hur arbetsgivare nonchalerar 
vanliga människor. Vinster är för makthavarna och 
kapitalet viktigare än möjligheterna för flertalet att 
ha ett arbete att gå till.
Malmö präglas – precis som resten av samhället – av 
rasism, klasstrukturer och könsförtryck. Malmövän-

sterns politik och verksamhet måste därför genom-
syras av det vi säger att vi är – ett socialistiskt, femi-
nistiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. 
Det betyder att syftet med allt vi gör är att skapa ett 
samhälle utan förtryck och orättvisor. De förtryckan-
de maktstrukturer som finns i samhället – och i vår 
organisation – måste bekämpas.
Nu tar vi nya tag och samlas till kamp för en rättvis 
värld, för ett Malmö där vi visar att det går att vara 
solidariska. Malmö är en stad med möjligheter. En 
stad där kultur och mångfald berikar och visar att 
öppenhet och tillit kan göra skillnad.

VAL 2022
Den 11 september 2022 är det val. Målsättningen för 
V Malmö är tydlig; vi ska öka!  Valarbetet är redan i 
full gång. En valledning tillsattes sommaren 2021, en 
valplan togs fram och en valsamordnare anställdes 
under hösten.
Vårt valarbete följer den centrala strategin, vi ska ta 
rollen och använda det tilltal som gör att fler ser sig 
som vänster.
Malmö har sin egen särprägel och behöver driva 
egna lokala frågor. Jämfört med 2018 finns det idag 
35 000 fler Malmöbor. Fem stora bostadsområden 
har växt fram de senaste tre åren. I vår stad bor 
människor från 179 olika länder, och ca en tredjedel 
är födda i utlandet.
I Malmö känner vi av klimatförändringarna och 
miljöförstöringen, arbetslösheten ligger på runt 15 
procent och stadens invånare känner av bostads-
bristen,  hemlösheten, den ökade segregeringen och 
kriminalitet.
Malmövänstern ska följa den centrala strategin men 
göra den relevant för malmöbon. Vi ska fokusera på 
att prioritera och anpassa oss efter Malmös förhål-
landen.
Vi och alla andra Malmöbor har rätt till ett bättre 
samhälle, till ett bättre Malmö. Vi är det enda trovär-
diga vänsteralternativet och har därför ett särskilt 
ansvar i det arbetet.
I valet 2018 fick Vänsterpartiet 22 105 röster i kom-

Förslag till

Verksamhetsplan 2022
För Vänsterpartiet Malmö
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munalvalet - 11,1% - och något mer i valen till regio-
nen och riksdagen. Ska vi behålla det förtroendet så 
krävs ytterligare ett par tusen röster. Men vi vill mer.
Vi kommer arbeta för att växa i alla tre val. Vårt mål 
är att efter valet den 11 september få makten att 
kunna påverka Malmö, Skåne och Sverige i en rättvis 
riktning.

Eftervalsarbete
Arbetet tar inte slut efter valet den 11 september. Ef-
ter en lyckad valrörelse är vi många fler medlemmar 
med mycket engagemang. Vi som förening behöver 
förvalta detta engagemang genom ett omsorgsfullt 
eftervalsarbete. Föreningen har för att säkerställa 
detta arbete anställt en valsamordnare året ut och en 
plan för denna tid kommer att tas fram och behand-
las av styrelsen.

ORGANISATION
Medlemmen
Organisationens minsta enhet är också den vik-
tigaste, det är den enskilde medlemmen. Utan 
medlemmar ingen organisation, utan organisation 
inga medlemmar. I Vänsterpartiet värderas medlem-
skapet högt. Det är ingen slump. Det är naturligt och 
nödvändigt. Andra intressen kan förlita sig på andra 
saker, som kapital eller bara flertalets passivitet. 
Vår styrka är vår aktivitet och vår förmåga att samla 
många.
Vänsterpartiet Malmö ska vara en förening där vi tar 
hand om varandra. Ingen ska lämnas ensam med en 
uppgift, genom gemensamt ansvar hjälper vi varan-
dra att ta ansvar, och stöttar de som behöver det.
Medlemsvården är därför viktig för Vänsterpartiet 
Malmö. Ett medlemskap i Vänsterpartiet blir vad man 
gör det till, men det är organisationen som sätter 
förutsättningarna. Som medlem ska du uppleva att 
du har agens och möjlighet att delta utifrån dina 
förutsättningar och ditt engagemang.
Vänsterpartiet Malmö har idag många medlemmar, 
men alla medlemmar har inte samma möjligheter till 
aktivitet och deltagande i föreningen. Vissa medlem-
mar har aldrig varit på något möte med partiet – an-
dra går på alla medlemsmöten och deltar i utåtriktad 
aktivitet flera gånger i veckan. Andra dyker upp i våra 
första maj-tåg år efter år. Alla dessa är medlemmar i 
Vänsterpartiet på lika villkor, och deras medlemskap 
ska behandlas lika. Det finns lika många sätt att vara 
medlem som det finns medlemmar.
Det är helt okej att inte kunna eller vilja gå på alla mö-
ten. Men alla medlemmar måste ha samma möjlighet 
att delta, när eller om man vill det. Vi ska möjliggöra 
olika typer av medlemskap. Som medlem ska du 

kunna komma med initiativ som ska tillvaratas och 
understödjas av föreningens organisation. Det ska 
vara lätt, och naturligt, att lyfta aktuella frågor på ett 
möte eller vända sig till partiföreningen för hjälp när 
ingen annan i samhället agerar eller ställer upp för de 
som behöver det.
Sedan tidigare fyller varje ny medlem i ett formulär 
som följs upp av ett telefonsamtal från föreningen. 
Detta arbete ska fortsätta under verksamhetsåret. 
Under året ska också de som är medlemmar sedan 
tidigare få svara på en liknande enkät med särskilt 
fokus på valrörelsen. Den som inte har en kontakt 
med vänsterpartiet Malmö ska få ett samtal genom 
något av våra ringuppdrag under året. Detta ska 
säkerställas genom ett systematiskt arbetssätt som 
administreras och mobiliseras av föreningen.

•  Varje medlem i föreningen ska garanteras  
samma möjlighet till demokratiskt deltagande 
och inflytande.

•  Alla medlemmar ska ges möjlighet att fylla i ett 
formulär om vad man vill göra i valrörelsen.

•  Vi ska ta fram rutiner för hur grupper och utskott 
ska få kontaktuppgifter till medlemmar som 
visat intresse för dem.

Medlemsmöten och interndemokrati
Medlemsmötet är den enklaste möjligheten som 
medlemmarna har att utöva och delta i de internde-
mokratiska processerna. Därför måste medlemsmö-
ten ske regelbundet och alla ska kunna delta på lika 
villkor. Det handlar såväl om hur kallelse går ut och 
att alla som deltar förstår och behärskar mötestek-
nik, som medvetenhet om informella maktstrukturer 
och internfeminism och hur punkter lyfts till mötet.
En förutsättning för att den inre demokratin ska kun-
na garanteras är att medlemsmötena är angelägna 
för medlemmarna. På samma sätt är också sannolik-
heten att ett beslut genomförs på ett bra sätt större 
ju fler av de som ska genomföra beslutet som har 
varit med och fattat det. Det ska vara en styrka för 
varje medlem att veta att det går att åstadkomma 
förändring genom att diskutera och fatta beslut på 
Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte.
Under året ska åtgärder vidtas för att få fler medlem-
mar att delta under medlemsmötena. Det kan handla 
om förändrade mobiliseringsmetoder, mer möjlighet 
till informella diskussioner, eller fler externa föreläsa-
re eller centrala partiföreträdare.
Den inre demokratin fungerar inte bättre ju fler 
möten vi har, men regelbundna möten där med-
lemmarna vet att de har möjlighet att besluta om 
föreningens verksamhet är en förutsättning för att 
interndemokratin över huvud taget ska finnas. Varje 
möte ska ha ett syfte, därför ska kallelse, dagordning 
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och eventuella andra möteshandlingar utgå senast 
två veckor före varje möte. Styrelsen antar tidigt un-
der året en plan för årets medlemsmöten. Önskemål 
om punkter på medlemsmöte anmäls till styrelsen.
Föreningen ska erbjuda medlemmarna möjlighet att 
förstå och diskutera politiken på både ett nationellt 
och lokalt plan. Detta kan göras i flera olika fora, som 
medlemsmöten, temamöten, diskussionsaftnar 
eller paneldebatter. En förutsättning för att detta 
ska kunna ske är att representanter från alla delar 
av föreningen är närvarande: medlemmar, styrelse, 
förtroendevalda och parlamentariker.

•  Medlemsmöten ska hållas regelbundet under 
året.

•  Alla medlemmar ska kunna delta i medlems-
möten och interndebatt på lika villkor.

•  Under året ska fler olika mobiliseringsmetoder 
testas för att få fler att delta vid medlemsmöten.

•  Kallelse, förslag till dagordning och andra  
möteshandlingar ska utgå senast två veckor före 
respektive medlemsmöte.

•  Önskemål om punkter på medlemsmöte anmäls 
till styrelsen.

•  Parlamentariker, styrelse och andra förtroende-
valda ska finnas representerade vid medlems-
möten.

•  Medlemsmötet ska vara möjlighet till förändring.

Föreningens beståndsdelar och enheter
Föreningens styrelse leder och utvecklar föreningens 
verksamhet. Man representerar och har mandat att 
föra föreningens talan externt men är underordnad 
medlemmarna. Styrelsen ansvarar för att beslut fat-
tade av årsmöte genomförs.. Styrelsen har därutöver 
ett stort antal uppgifter av praktisk och administrativ 
karaktär, inte minst kring föreningens ekonomi och 
arbetsgivaransvar. Styrelsen ansvarar inför årsmötet 
som kollektiv. Styrelsens arbete inledas med utbild-
ning genom vilken man kommer överens om vilka 
arbetsformer som ska gälla, så att alla ges möjlighet 
att utföra styrelseuppdraget på lika villkor.
En valledning har tillsatts under 2021 vilken kommer 
fortsätta sitt arbete under verksamhetsåret. Valled-
ningen ansvarar för organisationen av föreningens 
valrörelse. Detta sker i tät kontakt med styrelsen, 
liksom med partidistriktet och den centrala nivån.
Föreningens valberedning ansvarar för att ta fram 
förslag inför olika förtroendeuppdrag. Efter att 
vallistor fastställts väljer styrelsen medlemmar i 
valledningen, för att kunna ta hänsyn till den nyvalda 
styrelsen och de satta listorna. Detta gäller såväl 
interna uppdrag som ombud till årskonferens, som 
vilka kandidater vi ställer upp med i allmänna val eller 
nominerar till nämndemän. Valberedningen föreslår 

personer de bedömer kan representera partifören-
ingen på ett bra sätt.
Föreningens revisorer granskar under året styrelsens 
skötsel av ekonomin och övrig verksamhet, för att 
säkerställa att denna sker i enlighet med stadgar, 
verksamhetsplan och andra beslut fattade av fören-
ingen.
Det står varje medlem fritt att till styrelsen inkomma 
med förslag på arbetsgrupper. Varje grupp ska ta 
fram en verksamhetsplanering som behandlas av 
styrelsen. 

• Styrelsens arbete ska inledas med en styrelse-
utbildning.

• Valledningen ansvarar för organisationen av 
föreningens valrörelse.

• Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag 
inför olika förtroendeuppdrag.

• Föreningens revisorer granskar under året  
styrelsens skötsel av ekonomin och övrig verk-
samhet.

• Varje grupp ska ta fram en verksamhets-
planering som behandlas av styrelsen.

Informella maktstrukturer
Vänsterpartiet är inte en isolerad ö i ett hav av 
förtryck. De maktstrukturer som finns och reprodu-
ceras i samhället reproduceras också inom vår egen 
organisation. Det är allas vårt ansvar att arbeta för att 
motverka dessa strukturer och hitta vägar för det.  

Partiföreningen ska genomgående utgå från ett 
klass-, feministiskt och antirasistiskt perspektiv i 
all verksamhet. Det kan handla om tillsättande av 
grupper, val av föreläsare och var vi prioriterar att 
organisera, men det innefattar också arbete med 
att göra verksamheten tillgänglig för alla, oavsett 
bakgrund.  Styrelsen har det yttersta ansvaret för 
att arbetet implementeras och att strategier finns 
tillgängliga men det krävs också att alla medlemmar 
i andra typer av ledande positioner tar ansvar för att 
detta sker. 
Internfeminism är en stor del av arbetet mot infor-
mella maktstrukturer och separatistiska rum är 
ett sätt att utarbeta strategier och att som kvinnor 
och ickebinära att stärka varandra. Separatistiska 
förmöten ska hållas på styrelsens heldagsmöten, 
separatistiska förträffar ska genomföras på minst tre 
medlemsmöten och antalet tillfällen för separatistis-
ka träffar för kvinnor och ickebinära ska öka. Inne-
hållet i de separatistiska träffarna kommer under 
året att utarbetas mer och det med hjälp av bland 
annat den internfeministiska handbok som Vänster-
partiet tagit fram. 
Arbetet med att uppnå en jämn könsfördelning i 
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vår organisation är på god väg och det är viktigt att 
det på samtliga nivåer och i samtliga arbetsgrupper, 
stadsdelsgrupper och utskott fortsätter att vara en 
prioritering att ha en jämn könsfördelning på an-
svarsposter. 
En väldigt viktig del i arbetet mot informella makt-
strukturer är att vi har tilltro till de formella makt-
strukturer vårt parti har. Formella maktstrukturer 
och ordentlig formalia finns för att motverka att 
informell makt uppstår. Genom att ha formalia som 
regel ger vi alla medlemmar möjlighet att delta i vår 
verksamhet på samma villkor. Detta kräver förstås 
att tid läggs på att förklara och låta medlemmar sätta 
sig in i hur det fungerar.

Organisatoriska satsningar
Under verksamhetsårets första del ska verksam-
heten fokusera på att etablera och finslipa infra-
strukturen inför valrörelsen. Det handlar om intern 
kommunikation och mobilisering. Valorganisatörs-
utbildningar kommer genomföras och modeller 
tas fram för hur vi snabbt aktiverar de vi kommer i 
kontakt med under valrörelsen.
Under året ska initiativ tas för att i samarbete med di-
striktet och den centrala nivån påbörja en utredning 
som ska syfta till att göra en organisatorisk översyn 
och ta fram förslag på hur Vänsterpartiet i Malmö ska 
vara organiserat i framtiden.
Vänsterpartiet Malmö samlar idag ungefär var tionde 
medlem i partiet och är därmed en förening som är 
större än flera av landets distrikt. I det läget är det 
nödvändigt att undersöka hur det påverkar medlem-
skapet i Malmö jämfört med resten av partiet och 
hitta metoder för hur alla kan vara medlemmar på lika 
villkor. Detta medför också att Vänsterpartiet Malmö 
är en av partiets största kanaler och bär som sådan 
ett särskilt ansvar när det kommer till att verkställa 
den centrala valrörelsen.
Under verksamhetsåret ska en genomgång göras av 
de olika policier och dokument som dikterar villkoren 
för verksamheten i föreningen. Det ska tydliggöras 
vilka dokument som gäller föreningen som arbetsgi-
vare, vilka dokument som gäller särskilt för styrelsen 
eller annan specifik instans och vilka som gäller för 
föreningen som helhet.

• Valorganisatörsutbildningar ska genomföras 
inför valrörelsen.

• Initiativ ska tas för att tillsammans med distriktet 
och den centrala nivån påbörja en utredning som 
ska syfta till att göra en organisatorisk översyn 
och ta fram förslag på hur Vänsterpartiet i Malmö 
ska vara organiserat i framtiden.

• En genomgång ska göras av föreningens 
 policydokument.

Studier
Studierarbetet under året kommer också vara starkt 
präglat av den pågående valrörelsen. Valrörelsen 
innebär att vi kommer prioritera studier inriktade på 
valet.
Föreningen ska anordna egna valorganisatörsut-
bildningar med syfte att bygga upp en tillförlitlig och 
enhetlig kader som kan bära valrörelsen organisato-
riskt.
Utöver dessa ska särskilda valutbildningar hållas 
med politiskt fokus på Vänsterpartiets valfrågor. 
Dessa ska vara öppna för medlemmar såväl som för 
sympatisörer. Syftet är dels naturligtvis att få sko-
lade valarbetare, men också att fler ska börja prata 
om våra krav på det sätt som vi pratar om våra krav. 
Innehållet ska alltså inte bara vara vad vi tycker utan 
varför och på vilket sätt. På det sättet byggs inte bara 
kunskap i de egna leden utan också identitet och 
värderingsgemenskap.
Kontinuerligt under valrörelsen behöver träffar för 
nya medlemmar och intresserade hållas. Dessa 
tillfällen kan behöva vara kondenserade och bör 
användas till att sporra till aktivitet i valrörelsen.
Eftervalsarbetet kommer till stor del präglas av  
studier, dels introduktionsutbildningar för nya 
medlemmar, men även fördjupande studier för att 
tillvarata engagemanget från valrörelsen.
Styrelsen tillsätter en grupp som ansvarar för en 
eftervalskampanj vilken fokuserar på att bibehålla 
valårets engagemang och få in engagerade personer 
i ordinarie verksamhet

SAMARBETEN
Ung Vänster
Ung Vänster är en särskilt viktig samarbetsorgani-
sation för Vänsterpartiet. Dels av strategiska skäl för 
partiets långsiktiga utveckling, men framförallt på 
grund av det egenvärde som finns i ungas organise-
ring. 
Det finns mycket som Ung Vänster kan bidra med till 
Vänsterpartiets arbete med andra perspektiv. När 
partiföreningen på olika nivåer ska ordna ideologiska 
studier ska, förutom medlemmar i Vänsterpartiet 
och andra organisationer, Ung Vänster vara en av de 
organisationer vi vänder oss till. Med hjälp av dem 
kan vi få pålästa föreläsare som har kunskap om olika 
ideologiska perspektiv. 
Vänsterpartiet kan stötta Ung Vänsters arbete på 
flera sätt, och vi ska vara inlyssnande i vilka behov 
Ung Vänster har av stöd från partiföreningen. När vi 
genomför projekt tillsammans strävar vi efter ömse-
sidigt inflytande i hela processen. 
Inför valet 2022 så kommer samarbetet med Ung 
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Vänster intensifieras ytterligare för att tillsammans 
på bästa vis utnyttja våra föreningars fulla kapacitet. 
Vänsterpartiet Malmö följer den centrala rekommen-
dationen om att 10% av det partistöd föreningen 
erhåller tillfaller den lokala Ung Vänster-klubben.

Regionalt, nationellt och internationellt samarbete
Inför och under valet måste Malmö intensifiera sam-
arbetet med distriktet och partiet centralt.. Malmö 
är sveriges tredje största stad och har därför en 
betydande roll avseende den politiska utvecklingen 
på regional och nationell nivå. Dessutom måste vi i 
Malmö se till öresundsregionen som helhet och våra 
kamrater på andra sidan sundet. Dess senaste val-
rörelse och framgångar i Köpenhamn skal inte bara 
vara en inspiration för oss utan dess erfarenheter 
kan vi dra nytta av  i vår valrörelse.

ViSK
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) är sedan tidigare 
en organisation vi har samarbete med och detta ska 
fortsätta. Under 2021 gjorde VISK stora framgångar 
i kyrkovalet, dessa framgångar och organisatoriska 
lärdomar är mycket viktiga för vår kommande val-
rörelse.

Poeten på Hörnet 
Poeten på Hörnet är numera en del av vår parti-
förening, även om den också arbetar bredare med 
andra organisationer och kulturverksamheter. Under 
verksamhetsåret ska samarbetet mellan de med-
lemmar som är involverade i arbetet med Poeten på 
Hörnet och styrelsen och arbetslag stärkas. Poeten 
på Hörnet fyller en viktig funktion i att samla fler olika 
grupper av människor än vad vi som partiförening 
annars hade gjort. Lokalen ska under verksamhets-
året, förutom den kulturverksamhet som arbetats 
fram, användas på ett strategiskt effektivt sätt för 
partiföreningen att nå ut till fler människor och knyta 
kontakter med för oss viktiga samarbetsorganisatio-
ner och rörelser.

• Poeten på Hörnet bör etableras som ett av flera 
nav under och inför valrörelsen, inledningen med 
att kommunpaleamentariker nu finns tillgängliga 
på Poeten vilket är ett mycket bra första steg.

• Poeten skall vara en naturlig punkt för långsiktig 
kontakt med medborgare och väljare. Denna 
naturliga kontaktpunkt måste börja byggas star-
kare under kommande år.

Studentorganisering 
På grund av nedläggningen av Vänsterns Studentför-
bund har en ny studentgrupp startats i Malmö. Stu-
denter i Malmö är en stor grupp och parti föreningen 

behöver satsa på att inleda samarbeten med den 
nybildade organisationen. 
Partiföreningen ska under verksamhetsåret dels 
arbeta för att vara organisationen behjälpliga med 
rent praktiska saker men framförallt ska vi vara en 
del i att lotsa studenter i partiföreningen till Vänster-
studenterna. 

Zetkin Foundation AB
Vänsterpartiet Malmö äger Zetkin Foundation AB. 
Vänsterpartiet Malmö utövar sitt formella infly-
tande över företaget via dess bolagsstämma, till 
vilken Vänsterpartiet Malmös styrelse väljer minst 
en person att representera partiföreningen. Inför 
Zetkin Foundation AB:s bolagsstämma går Vän-
sterpartiet Malmös styrelse igenom handlingarna 
och fattar beslut om agerande på stämman. Dessa 
ställnings taganden grundas i Vänsterpartiet Malmös 
årsmötes beslut.

RÖRELSENS RÖST 
I PARLAMENTEN
Vänsterpartiet Malmö är ett parti av aktivister, med 
en tydlig koppling både ideologiskt och genom våra 
medlemmar till flera andra viktiga rörelser. När vi 
talar om att Vänsterpartiet är rörelsens röst i parla-
mentet innebär det två saker. För det första måste vi 
vara lyhörda gentemot, stötta och agera möjliggörare 
för de utomparlamentariska rörelser som står oss 
nära. För det andra ska Vänsterpartiet vara en natur-
lig plats att organisera sig för den som vill påverka 
politiken i Malmös parlament. Under 2022 måste 
denna kontakt utökas och fungera som den naturliga 
kanalen för aktivister att bli aktiva i vår valrörelse. 
Partiföreningen och parlamentariker skall inte bara 
lyssna in rörelsen utan även då så går driva rörelsens 
frågor i parlamentet, vi skall vara den naturliga mega-
fonen för rörelsen och dess frågor.

Kontakt med Malmös rörelser
Vänsterpartiet Malmö har relationer till många olika 
grupper i Malmö. Det kan handla om allt från stora 
folkrörelseinstitutioner som Hyresgästföreningen 
och fackföreningsrörelsen, till miljö och klimatrörel-
sen, Malmös väletablerade asylrörelse, exilrörelser 
och nya nätverk och grupper som samlas kring 
lokala frågor. Många av våra medlemmar är engage-
rade i dessa närstående organisationer, vilket är en 
värdefull resurs. En vänsterpartist som inte är aktiv 
inom partiet, men är aktiv i facket, miljörörelsen eller 
en kvinnojour är också en aktiv vänsterpartist. Detta 
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engagemang är något vi ska uppmuntra.
Vänsterpartiet Malmö strävar efter att vara rörelsens 
röst i parlamenten, och detta kräver att vi bygger upp 
och bibehåller kontakter såväl till medborgare och 
medlemmar som till närliggande organisationer. Ett 
viktigt led i detta arbete är att våra parlamentariker 
har regelbundna kontakter med de för parlamenta-
rikerns uppdrag relevanta fackförbund och andra 
intresseorganisationer. Våra kontakter till rörelser i 
andra länder, såväl genom deras svenska avdelningar 
och stödnätverk i Sverige som genom vår direkt-
kontakt till dem, är något att vårda och vara stolt 
över. Den internationella solidariteten är grundva-
len för vår politiska rörelse och en viktig del i vårt 
politiska arbete är att lyfta organisationer som vi kan 
hjälpa, och som inspirerar oss. Det är viktigt att knyta 
fler allianser, men också att upprätthålla dem som 
redan finns. För att skapa tätare relationer och före-
bygga sårbarheter är det viktigt att relationer i så stor 
utsträckning som möjligt inte baseras på enskilda 
personer i partiet, utan att vi aktivt arbetar med att 
involvera fler. 

• Styrelsen ansvarar för att kontakter med andra 
organisationer, grupper och arbetsplatser upp-
rättas och upprätthålls på ett strukturerat vis.

• Styrelsen väljer under året strategiskt ut  
organisationer att kontakta.

• Vid organisations- och arbetsplatsbesök ska vi 
eftersträva att involvera såväl parlamentariker, 
styrelseföreträdare och aktivister från andra 
delar av partiföreningen.

• Parlamentariker och utskott som inleder sam-
arbeten eller genomför besök hos andra organi-
sationer ska informera styrelsen i så god tid som 
möjligt.

• Samarbeten och kontakter har minskat pga 
Covid, detta har medfört att vi inför stundande 
valrörelse ligger dåligt till ang kontakt med rörel-
sen. Detta måste vi agera på, Styrelsen, i samråd 
med valledning och parlamentariker uppmanas 
att göra en plan för hur vi återskapar kontakt och 
stärker relationer till rörelsen, detta i både långa 
och korta perspektiv.

• Parlamentariker ansvarar för att upprätthålla 
kontakter med för sitt uppdrag relevanta fack-
förbund.

ARBETE I PARLAMENTET
Förtroendevalda
V Malmös kommunala förtroendevalda har ett 
särskilt ansvar att kommunicera vår politik. Initiativ i 
de kommunala nämnderna och i kommunfullmäktige 

ska kommuniceras till föreningens medlemmar och 
även externt. Dessutom har alla med förtroende-
uppdrag ett eget ansvar att på olika sätt och i 
olika kanaler sprida kunskap och informera om de 
politiska frågor som rör respektive uppdrag. Det ska 
inte vara möjligt att sammanblanda Vänsterpartiets 
ståndpunkter med andra partiers och av detta skäl 
ska vi alltid synliggöra våra politiska ståndpunkter i 
de parlamentariska församlingarna genom särskilda 
yttranden eller reservationer i viktiga frågor. 
Utåt används föreningens hemsida och konton i  
sociala medier och tidningen Vänstern i Malmö 
för att kommunicera våra politiska förslag, internt 
används huvudsakligen Folkviljan och föreningens 
nyhetsbrev.
På den kommunalpolitiska bloggen publiceras frågor, 
motioner och nämndinitiativ liksom inlägg från våra 
förtroendevalda och rapporter från kommunfullmäk-
tiges möten. Samtliga förtroendevalda uppmuntras 
att skriva inlägg.
Kommunalråden och gruppledaren är våra front-
personer i kontakterna med media, föreningar och 
organisationer samt vid arbetsplatsbesök. Nämnd-
politiker uppmanas att göra egna verksamhetsbe-
sök. Fokus är att vara snabba i dagsaktuella frågor, 
att via utspel ge våra kommentarer, men också att 
planera för utspel, relevanta till årets händelser och 
skeenden.
Alla våra politiker har ett särskilt ansvar att delta i 
diskussioner i föreningen och ta fasta på politiska 
initiativ. Kontakten mellan medlemmar och parla-
mentariker är en styrka, både för att den ger möjlig-
het för en politisk vilja att omsättas i handling och bli 
verklighet, och för att etableringen och förtroendet 
för våra politiska förslag stärks.

Politiska förslag
De förslag som vi lägger i parlamentet grundar sig i 
våra grundläggande strävanden mot ökad jämlikhet 
och utvecklad demokrati. När verksamhetsåret in-
leds verkar Vänsterpartiet i opposition, men ambitio-
nen är att vara med och styra Malmö efter valet.
En av de största konkretiseringarna av partiets politik 
under verksamhetsåret är vårt budgetförslag. I 
budgeten sätts övergripande förutsättningar för vad 
som är möjligt att åstadkomma kommunalt. Pro-
cessen med att ta fram budgetförslag ska föregås 
av diskussioner på medlemsmöten och det färdiga 
förslaget ska väl etableras i föreningen. På så vis ökar 
vi våra möjligheter att skapa folklig opinion för våra 
förslag.
Det parlamentariska arbetet ska fokusera på att 
stärka det demokratiska inflytandet genom ökat 
offentligt ägande och kommunalisering av strate-
giskt viktiga verksamheter, samt att skapa en trygg 
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arbetsmarknad i hela kommunen, men särskilt för de 
som arbetar i offentligt finansierad verksamhet.

KOMMUNIKATION
Ett välfungerande medie- och kommunikationsarbe-
te är avgörande för utvecklingen av Vänsterpartiet 
Malmö och för stundande valresultatet. Vänster-
partiet Malmö har under 2021 arbetat utifrån sedan 
tidigare framtagen kommunikationsstrategi. Denna 
strategi kommer att behöva utvecklas framåt men 
framförallt anpassas till valet 2022, ett arbete som 
styrelsen tillsammans med valledning måste göra, 
valledningen behöver även arbeta fram en operatio-
nalisering av liggande plan så att en specifik valkom-
munikationsplan arbetas fram.

Fördelning av ansvar:

• Styrelsen har ansvar att ta fram en årsplan för 
partiföreningens kommunikationsarbete.

• Valledningen kommer ansvara för planering och 
operationalisering av kommunikation som rör 
valet 2022, enligt beslut i föreningens valplan.

• Arbetslaget hanterar och utför det dagliga kom-
munikationsarbetet.

• En särskild kommunikationsgrupp ska aktive-
ras under året för att kunna bistå arbetslag och 
valledning med kommunikationsarbetet.

Under året kommunicerar vi 
internt och externt genom

• Vänsterpartiet Malmös hemsida som under året 
ska uppdateras och göras mer tillgänglig och 
sökbar.

• Nyhetsbrevet som skickas regelbundet till samt-
liga medlemmar via e-post

• Folkviljan, vars redaktion lägger fram en  
utgivningsplan för hela året till styrelsen, med 
plan för att publiceras sex gånger per år varav 
tre ska planeras inför 8 mars, 1 maj och årsmötet 
2022. Folkviljan distribueras till medlemmarna 
via post och digitalt.

• Vänstern i Malmö ges ut minst tre gånger under 
året, varav ett nummer inför 1 maj och ett i sam-
band med Malmö Stads budgetdiskussioner.

EVENEMANG
Ett viktigt sätt för Vänsterpartiet Malmö att synas är 
genom alla de årliga arrangemang, manifestationer 
och kampanjer som genomförs. Vissa är sådana som 
vi leder och där hela organisationen deltar. I andra 
fall är det andra organisationer och grupper som or-

ganiserar och V Malmö hjälper till praktiskt och/eller 
deltar med talare, innehåll och teknik.  
Genom arrangemangskommittéer, grupper och ut-
skott eller andra sammansättningar av medlemmar, 
organisationer och enskilda genomförs de större 
arrangemangen. Med förtroende, mandat och tillit 
ges grupperna möjlighet att skapa och förnya både 
det interna och det externa arbetet.

Det är styrelsens uppdrag att initiera, följa och 
utvärdera genomförandet. För samtliga uppdrag ska 
resurser äskas i syfte att samordna och eventuellt 
prioritera.

Årliga och återkommande arrangemang
Styrelsen ansvarar för att särskild grupp för utses, 
där tematiskt utskott eller liknande finns ska dessa 
ges huvudansvar.

• Förintelsens minnesdag 27 januari

• Internationella kvinnodagen 8 mars

• Kollektivavtalets dag 17 mars

• 1 maj

• Minnesdagen för Al Nakba 15 maj

• Minnesdagen för den transatlantiska slavhan-
delns avskaffande 9 oktober

•  Minnesdagen för novemberpogromen den 9 
november

• Feministisk festival

• Fridays for future

AVSLUTNING

KOM IHÅG!

31 december/Nyårsafton:
Sista dag att lämna in motioner/
förslag på verksamhetsplanen 
och rent allmänt 
(malmo@vansterpartiet.se)

15 januari:
Anmäla eventuella önskemål om 
mat till malmo@vansterpartiet.se

29 januari: 
Gå på möte!



Partidistriktets årskonferens
genomförs lördagen den 12 mars. 

Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslu-
tande organ och distriktets årsmöte. Partiföreningarna 
kommer att ha ett ombud per påbörjat 40-tal medlemmar 
kallelsens datum. Kallelse går ut till partiföreningarna tre 
månader före konferensen. 
 
Förslag till verksamhetsplan 
En av de viktigaste frågorna på distriktsårskonferensen är 
antagandet av verksamhetsplan för distriktet. Distriktssty-
relsens förslag till verksamhetsplan finns på de kommande 
sidorna.  
 
Förslag till regionpolitiskt program 
Ytterligare en viktig punkt på distriktsårskonferensen detta 
valår är antagandet av regionpolitiskt program. I det region-
politiska programmet lägger vi fast den politik som vi ska gå 
till val på i Region Skåne och som sedan den regionpolitiska 
gruppen ska arbeta för under nästa mandatperiod. Försla-
get till regionpolitiskt program finns på sid 41-59. 
 
Motionera 
Vill du ändra något i eller lägga till något till verksamhetspla-
nen eller det regionpolitiska programmet eller har du något 
annat förslag som rör distriktets politik eller verksamhet? 
Då ska du skriva en motion till distriktsårskonferensen. 
Både partiföreningar och enskilda medlemmar kan motio-
nera. Motioner mejlas till skane@vansterpartiet.se. Sista 
dagen att lämna in motioner är den 28 januari.  
 
Nominera 
Distriktsårskonferensen väljer distriktsordförande, di-
striktsstyrelse, revisorer och valberedning för distriktet. 
Förhandsnomineringar inför dessa val mejlas till 
skanevalberedning@vansterpartiet.se 
senast den 30 januari. 

OBS! Detta gäller inte förhandsnomineringar inför valet 
av valberedning som istället mejlas senast samma datum 
till skane@vansterpartiet.se.
 Såväl partiföreningar som enskilda medlemmar kan no-
minera. Skriv en kort presentation av den/de du nominerar 
samt en motivering. Den/de du nominerar ska vara tillfråga-
de och ha tackat ja till att kandidera. 

Valkonferensen genomförs söndagen 
den 13 mars

Dagen efter distriktsårskonferensen, den 13 mars, genom-
för distriktet sin valkonferens. 

På valkonferensen beslutas om riksdagslistor för Skånes 
fyra riksdagsvalkretsar samt regionfullmäktigelistor för 
Skånes sex regionvalkretsar. 

Liksom på distriktsårskonferensen har partiföreningarna på 
valkonferensen ett ombud per påbörjat 40-tal medlemmar. 
Partiföreningarna kan välja att låta sig representeras av 
samma eller olika ombud på distriktsårskonferensen och 
valkonferensen. Till skillnad mot på distriktsårskonferensen 
kan även ledamöter av distriktsstyrelsen väljas till ombud på 
valkonferensen.  
 
Nominera dem du vill se som våra 
riksdags- och regionfullmäktigekandidater
Förhandsnomineringar av riksdags- och regionfullmäktige-
kandidater inför valkonferensen mejlas till 
skanevalbedning@vansterpartiet.se 
senast den 30 januari. Såväl partiföreningar som enskilda 
medlemmar kan nominera. Skriv en kort presentation av 
den/de du nominerar samt en motivering. Den/de du nomi-
nerar ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att kandidera.

Distriktsårskonferens 
och valkonferens 

12-13 mars

Distriktårs- och valkonferens | V Skåne
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Inledning
Vi går in i verksamhetsåret 2022 som en stark 
vänster. Vänsterpartiet Skåne har sedan sommaren 
2021 tagit emot många nya medlemmar och på det 
nationella planet har Vänsterpartiet innehaft en 
avgörande roll när partiet stoppade marknadshyror 
såväl som när partiet förhandlade fram höjningar 
av de lägsta pensionerna och såg till att säkra vårt 
inflytande i politiken. Vi agerar och gör skillnad, lokalt, 
regionalt och nationellt. Det tar vi med oss in i verk-
samhetsåret 2022.

Din trygghet - politikens ansvar
För hundra år sedan pågick stora förändringar i 
Sverige. Sverige hade länge varit ett ojämlikt höger-
land som successivt förändrades till det bättre när 
arbetarrörelsen organiserade sig och vann stora 
framsteg. På 50-talet och 60-talet hade politiken 
en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Miljonprogram-
men byggdes, arbetarklassen fick badrum, rinnande 
vatten och fler rum att leva i. Det var politiken som 
skapade förutsättningar. 

Idag går Sverige åt fel håll. Ojämlikheten växer i takt 
med att de rikaste blir allt rikare. Hyrorna ökar mest 
i områden där folk med lägre inkomst bor. Samtidigt 
har inkomsterna på den skånska landsbygden och 
skånska stadsområden med många utlandsfödda 
invånare sjunkit stort sedan 90-talet jämfört med 
resten av landet. Det har blivit dyrare att bo för de 
som redan tjänar minst. 

Under många år har vår gemensamma välfärd varit 
utsatt för utförsäljningar, privatiseringar och mark-
nadsanpassningar. Resultatet av detta syns i hela 
landet, och det syns tydligt inom Region Skåne. 
Marknadsutsättningen av vården leder till en ökad 
ojämlikhet och att människors behov av vård hamnar 
i kläm.

Det är är dags för politiken att bli den där bärande 
kraften för trygghet och jämlikhet i människors 

vardag igen. Vi ska ta tillbaka kontrollen över det som 
privatiserats och sålts ut. Sjukvården ska finnas där 
när du behöver vård och kollektivtrafiken ska vara 
tillgänglig. Politikens uppgift ska vara att förbättra 
och skapa förutsättningar, inte att lämna över välfär-
den till marknaden. Detta blir ett tydligt politiskt spår 
som löper genom verksamhetsåret 2022.

Valet 2022
Den största delen av verksamhetsåret ägnas med 
fullt fokus på valet 2022. Att förskjuta den politiska 
tyngdpunkten vänsterut är helt centralt i valrörelsen. 
Vi ska nå ut med vår berättelse om vad som behöver 
göras för att förbättra samhället lokalt, regionalt 
och nationellt. Vi ska se till att det finns en röd tråd 
genom den nationella valrörelsen, den regionala 
och lokala. Den nationella valstrategin bygger på 
långsiktighet, vi ska nå ut till nya målgrupper och 
flytta debatten till att handla om höger-vänsterfrå-
gor. Vänsterpartiet vinner när debatten handlar om 
klimatomställning, välfärd, jämlikhet, solidaritet och 
antirasism. Utifrån detta ska vi navigera politiskt.

Vi kommer att: 

• Arbeta för en röd tråd mellan nationell, regional 
och lokal valrörelse

• Arbeta för att flytta debatten till vänsterfrågor - 
sätta agendan

Internfeminism
Det är viktigt att det finns en internfeministisk röd 
tråd genom hela Vänsterpartiet Skånes valrörelse. 
Valledning, distriktsstyrelse, valberedningar, intern-
feministiskt ansvariga och vi allihop ansvarar för 
att det internfeministiska arbetet löper genom all 
verksamhet under valrörelsen. Vi utgår från Vän-
sterpartiets internfeministiska handbok och ordnar 
internfeministiska träffar och utbildningar.

Vi kommer att:

• Arbeta aktivt för att internfeminismen löper 
genom all verksamhet under valet

• Anordna separatistiska träffar för ledande kvin-
nor

Förslag till

Verksamhetsplan 2022
För Vänsterpartiet Skåne
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Regionen
Vänsterpartiet gör ett centralt och viktigt arbete som 
opposition i region Skåne. Den regionala valrörelsen 
är central för hela distriktet och Vänsterpartiet Skå-
ne. Vi ska aktivt kampanja för att nå ut med Vänster-
partiets regionala politik, såväl på distriktsnivå som 
lokalt. Vänsterpartiet Skånes övergripande politiska 
mål i valrörelsen är att få ett ökat stöd i hela regionen 
och i alla tre valen. Hur vi når dit behöver ske på olika 
sätt och utmaningarna runt om Skåne ser olika ut. 
Målet är också att växa i mandat och parlamentarisk 
styrka. 

Vi kommer att:

• Kampanja aktivt genom den regionala valrö-
relsen för att nå ut med Vänsterpartiet Skånes 
regionala konfliktlinjer

• Samarbeta tätt mellan distrikt och regiongrupp

• Sätta agendan kring tre regionala frågor för  
 Vänsterpartiet i regionvalrörelsen

Organisatoriskt
Vänsterpartiet växer och det ger oss nya möjlighe-
ter. Vi kommer under kommande verksamhetsår 
fortsätta arbeta med vår valsatsning “Tillsammans 
bygger vi vänstern starkare”. Det handlar om att vi 
kommer inventera alla distriktets medlemmar för att 
öka aktiviteten i valrörelsen och utveckla vår organi-
sation. Vi kommer att se till att alla medlemmar blir 
ringda och kartlägga medlemmars önskan att vara 
med i valrörelsen genom en enkät.

Vi kommer att:

• Genom ringcentral, anordna ringningar till alla 
medlemmar

• Kartlägga medlemmars behov utifrån en enkät

Ringcentral
Under valet kommer vi öka direktkontakten med väl-
jarna. Genom en ringcentral kommer vi att ringa olika 
väljare i olika delar av Skåne. Ju fler vi pratar med i en 
valrörelse desto större chans är det att vi får ut maxi-
malt resultat med fler röster på Vänsterpartiet. På så 
sätt lägger vi grunden för en rejäl vänsterframgång.

Vi kommer att:

• Organisera en ringcentral under valrörelsen för 
att ringa väljare

Förvalskampanj
För att öka aktiviteten i distriktet kommer vi att ar-
rangera en förvalskampanj under våren. Kampanjen 
är en del i vår organisatoriska valsatsning Tillsam-
mans bygger vi vänstern starkare.

Vi kommer att:

• Organisera en förvalskampanj under våren 2022

• Genomföra en förvalskampanj tillsammans med 
distriktets partiföreningar

Studier
Vänsterpartiet Skåne kommer att satsa stort på stu-
dier inför valet. Vi kommer arrangera en mängd olika 
typer av studier för att stärka aktivister, kandidater 
och organisatörer. Det handlar om att organisera 
utbildningar för medlemmar om hur vi möter väljare, 
det handlar om att ordna träffar och stöd till våra 
toppkandidater i valet, att arrangera utbildningar i 
kommunikation, internat för kvinnor och mycket mer. 
Vi kommer ha löpande studier genom hela valrörel-
sen som täcker in olika typer av utbildningsbehov

Vi kommer bland annat att:

• arrangera utbildningar i kommunikation

• arrangera partiets centrala valutbildning under 
våren

• arrangera utbildningar i retorik och att möta 
väljare

• arrangera ett valinternat för ledande i distrikt och 
region

• arrangera internat för ledande kvinnor

• arrangera aktivistutbildning inför valet

• arrangera ett större utåtriktat utbildningsevent 
under valrörelsen

• arrangera utbildning i förhandlingsteknik efter 
valet

• utveckla digitala studier, småfilmer, filmer m.m 
som berör olika områden gällande valet

Events
Förra valet slog vänstern rekord i att arrangera stora 
utåtriktade möten och events under valrörelsen. I 
Skåne arrangerade vi välbesökta kulturarrangemang 
på många olika platser i Skåne och vi kommer även 
denna valrörelse välja ut strategiska platser att ar-
rangera storslagna utåtriktade events på.

Vi kommer att:

• Arrangera kulturevangemang och stora möten 
på strategiskt utvalda platser i Skåne
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Eftervalskampanj
Efter valet kommer vi att organisera en eftervals-
kampanj i november-december. Eftervalskampanjen 
syftar bland annat till att fånga upp och aktivera alla 
nya medlemmar som kommit in under valet. Kam-
panjen syftar också till att verka peppande till alla 
som deltagit i valrörelsen

Vi kommer att:

• Organisera en eftervalskampanj efter valet i 
november-december

Studier efter valet
Att ta emot och välkomna nya medlemmar är cen-
tralt efter valet. Vi kommer därför arrangera studier 
för nya medlemmar efter valet. Vi kommer arrangera 
utbildningar för våra nyinvalda parlamentariker samt 
organisatoriska utbildningar som syftar till att stärka 
partiföreningsstyrelser.  

Vi kommer att:

• arrangera utbildningar för nya medlemmar efter 
valet

• arrangera utbildning för parlamentariker

• arrangera utbildningar för styrelser

Folkviljan
Distriktsstyrelsen ska under året ta fram underlag 
för Folkviljans framtida organisation. Folkviljan är inte 
ett utskott i vanlig bemärkelse eftersom det samver-
kar med Vänsterpartiet Malmö och Vänsterpartiet 
Skånes övriga partiföreningar. Organisationen kräver 
kompetens och kontinuitet som måste iakttas för 
det arbetet. Distriktsstyrelsen initierar för detta ett 
samarbete med Vänsterpartiet Malmö. 

Återkommande arrangemang 
Internationella kvinnodagen 
Internationella kvinnodagen den 8 mars är en stor 
dag för oss feminister. Den feministiska  rörelsen be-
hövs i Skåne. Vänsterpartiet som det enda feminis-
tiska relevanta partiet bär  på ett stort ansvar för att 
synas och höras under internationella kvinnodagen. 
Distriktet  ska stödja firanden runt om i Skåne. 

1 maj 
Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag och en 
stor dag för oss socialister. Det centrala  i distriktets 
roll inför 1 maj är att kunna erbjuda alla medlemmar 
en möjlighet att fira 1  maj tillsammans med andra 
partikamrater. Det bör ske genom samordning och 
stöd. Blir  det en digital 1 maj ska distriktet genomfö-
ra en digital 1 maj-kampanj. 

Novemberpogromen 
Vänsterpartiet Skåne uppmärksammar den antira-
sistiska dagen 9 november till minne av  november-
pogromen. Det är en dag då vi tillsammans minns 
novemberpogromen,  startskottet för förintelsen. Vi 
manifesterar även tillsammans mot rasismen idag 
och för  ett annat samhälle. Distriktsstyrelsen och 
de anställda ska stötta partiföreningar att  genom-
föra arrangemang samt uppmärksamma dagen på 
sociala medier. 

Al Nakba  
Den 15 maj är minnesdagen av Al Nakba - den stora 
katastrofen, en dag då  hundratusentals palestinier 
fördrevs från sina hem. Vi uppmärksammar kampen 
mot  Israels ockupation och för ett fritt Palestina.

Uppmärksammandet av den 
transatlantiska slavhandelns 
upphörande för  Sverige 
Den 9 oktober är dagen då Sveriges del i den transat-
lantiska slavhandeln upphörde. Syftet  med dagen är 
att minnas alla som förslavades i den transatlantiska 
slavhandeln och  samtidigt synliggöra kampen mot 
alla former av rasism i nutid.  

Andra minnesdagar 
Minnesdagar för olika händelser eller temadagar kan 
vara bra tillfällen att  uppmärksamma en viss fråga 
lokalt, antingen genom sociala medier, debattartiklar,  
motioner i kommunfullmäktige eller (om pandemi-
läget tillåter) genom en manifestation.  Distriktet 
kommer vid vissa tillfällen producera material som 
kan delas framförallt i sociala  medier, men även 
partiföreningarna uppmanas att hjälpas åt och dela 
med sig av material  och tips när en viss dag upp-
märksammas 

Avslutning
Vi har ett viktigt verksamhetsår framför oss. Vi, 
allihop, tillsammans i Vänsterpartiet Skåne lägger 
grunden för framgångar i valet 22. Vänstern är på 
frammarsch i hela landet och i Skåne har vi fått 
många nya medlemmar. I valet kommer vi gå ut för 
att aktivt förändra dagordningen i svensk politik. 
Nationellt, regionalt och lokalt kommer vi arbeta för 
att vrida debatten åt vänster. Vi kommer att aktivt 
kampanja på gator och torg och väljarringningar. Så 
ser vi till att det blir valframgång 2022.



40 NR 6 2021  • FOLKVILJAN

Budgetfullmäktige | Regionen

Måndagen och tisdagen 
den 8-9 november 
ägde årets budgetfull-

mäktige rum i Region Skåne.
 Det skulle debatteras och 
röstas om budgeten för hela 
regionen. 
 För första gången sedan 
pandemin förhindrade stora 
folksamlingar samlades alla 149 
ledamöter fysiskt i Kristianstad. 

Regionråd Sara Svensson öppnade 
debatten för Vänsterpartiets del. 
Vänsterpartiet verkar i opposition i 
region Skåne och hade till fullmäktige 
lagt fram sitt eget budgetförslag. 
 I sitt öppningsanförande nämnde 
Sara bland annat den underfinansierade 
sjukvården:
 – Skåne lider idag av enorma under-
skott och dessa löses självklart inte 
av att man som Alliansen flyttar runt 
pengar, utan bara genom att man för 
in mer pengar för att finansiera hela 
sjukvården, sa Sara, och fortsatte: 

 – Våra satsningar innehåller bland 
annat förkortad arbetstid med start på 
regionens operationsavdelningar. Vi vill 
också ta bort karensavdraget för alla 
regionens anställda. Det är helt orimligt 
att detta återinfördes nationellt när 
vi vet hur stor skada karensdagen gör 
för välfärdens medarbetare. Utan att 
förbättra arbetssituationen för de 
vårdanställda kan vi inte förbättra 
sjukvården.
 I budgeten för 2022 hade den styran-
de Alliansen (M, L, C och Kd) föreslagit 
att man skulle börja ta ut avgifter för 
vissa cancerbehandlingar som fram tills 
nu varit avgiftsfria. Peter Ahlbom gav 
sig upp i talarstolen:
 – Hittills har vissa cancerbehand-
lingar varit avgiftsbelagda och vissa 
avgiftsfria. Denna uppenbara orättvisa 
ville Liberalerna lösa genom att sätta 
avgift på alla cancerbehandlingar. 
Att tvinga fler sjuka att betala för 
livsnödvändig vård kan aldrig kallas för 
rättvisa, därför vill vi i Vänsterpartiet 
istället göra alla cancerbehandlingar 
avgiftsfria!
 Regionen måste stärka sitt klimat- 
och miljöarbete menade Vänsterpar-
tiet. Ett stort och viktigt steg i detta 
arbete skulle tas om regionen antog 

en koldioxidbudget. Vilmer Andersen 
debatterade förslaget och kritiserade 
styrets brist på initiativförmåga. 
 På tisdagseftermiddagen, efter en och 
en halv dags debatt, avslutades punkten 
om skattesats och budget. Som väntat 
vann alliansens förslag vilket innebär 
en oförändrad skattesats och fortsatta 
nedskärningar. Vänsterpartiet reserve-
rade sig självklart.
 Ett par dagar efter budgetdebatten 
ringde vi upp Vänsterpartiets ledamot 
Agneta Lenander och frågade henne 
vad hon kommer ta med sig från årets 
budgetfullmäktige: 
 – Jag kommer minnas borgarnas und-
fallenhet i förhållande till problemen 
i vården. Pontus Lindberg (M) säger i 
debatten att vi har rätt när vi beskriver 
det ohållbara läget på akutmottagning-
arna, men ignorerar det sen helt i sin 
budget och sin röstning. Människor 
dör och personalen går sönder. Men de 
vägrar agera.
 Det är bara att hålla med Agneta 
om att högerns budget är isande kall. 
Men vi kommer också ta med oss alla 
Vänsterpartiets förslag för att skapa ett 
rättvist, jämlikt och bra region Skåne!

Joel Nordström

Underskottet löses inte 
genom att flytta runt pengar!

Sara Svensson, Vänsterpartiets regionråd, 
presenterar Vänsterpartiets budget för 
2022.  Foto Joel Nordström

– Vi hoppas fortfarande på att det borgerliga styret ändrar sig och inleder förberedandet 
för att införa en koldioxidbudget, så att vi kan implementera det när vi tar över makten ef-
ter valet nästa år, sa Vilmer Andersen, Vänsterpartiet i Region Skåne. Foto: Joel Nordström
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Vi bygger om samhället: 
att ta tillbaka makten från marknaden 
Jämlika samhällen är en förutsättning för alla männ-
iskors frihet. Så länge vi har orättfärdiga skillnader 
mellan personer och grupper kan människor inte 
fritt bestämma eller fritt styra över sina egna liv. Det 
är bara när vi tillsammans ser till att samhället och 
välfärden finns till för alla som vår individuella frihet 
växer.
 
Idag ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Ojämlik-
heten växer i takt med att de rikaste blir allt rikare. 
Hyrorna ökar mest i områden där folk med längre 
inkomst bor. Samtidigt har inkomsterna på den skån-
ska landsbygden och i skånska stadsområden med 
många utlandsfödda invånare sjunkit stort sedan 
90-talet jämfört med resten av landet. Det har blivit 
dyrare att bo och mindre att betala hyran med för de 
som redan tjänar minst. 

Vem du är, var du föds, vilka dina föräldrar är, var du 
bor, vilken utbildning du har, hur stor inkomst du har, 
om du har ett arbete eller inte – detta spelar idag allt 
större roll för hur ditt liv kommer att bli. Ojämlikheten 
påverkar inte bara vilka val du har möjlighet att göra, 
det styr också hur stor chans du har till en god hälsa 
genom livet och syns till och med på gruppnivå i hur 
länge vi lever. 

Ojämlikheten gör att alla människor idag inte får 
förutsättningarna till att leva ett gott liv. Därför vill vi 
ha jämlikhet. Vi vill ha en stark välfärd som inte diskri-
minerar, en arbetsmarknad med många ingångar, en 
region där det går att bo och verka på olika platser. 
Vi ser att vi behöver en direkt klimatomställning för 
hela samhället där vi fördelar bördorna rättvist och 
när samhället växer behöver vi växa med omsorg 
om den natur som omger oss. Vi behöver växa med 
en omsorg om de människor som omger oss, inte 
genom att skapa ett tävlingssamhälle där den som 
har mest alltid tar förstaplatsen. 

Under många år har vår gemensamma välfärd varit 
utsatt för utförsäljningar, privatiseringar och mark-
nadsanpassningar. Resultatet av detta syns i hela 
landet, och det syns tydligt inom Region Skånes 
ansvarsområden. 

Vårdvalsutsättningar och fri etableringsrätt har 
skapat en ojämlik tillgång till vård över regionen, en 
konkurrens om samma sjukvårdspersonal mellan 
offentlig och privat vård, att betalningsförmåga kan 
gå före medicinska behov. Det har gett färre utbild-
ningsplatser och stora kostnader när våra regionala 
skattepengar ska betala för de privata sjukvårdsfö-

retagens vinster. Marknadsutsättningen av vården 
leder också till en ökad ojämlikhet och att människ-
ors behov av vård hamnar i kläm.

Den vård och omvårdnad som sjukvårdspersonalen 
jobbar med idag hanteras som vilken varuproduk-
tion som helst. Organisationen är anpassad efter 
att mäta effektivitetsresultat, målet är en slimmad 
budget i balans och de anställdas produktivitet ska 
ständigt öka och kontrolleras. Men det finns alter-
nativ till denna typ av styrning. Genom att lita på 
personalens kompetens, vilja och goda förmåga att 
själva utforma och genomföra sitt arbete, mindre 
kontroller och ökat personalinflytande kan arbetsmil-
jön förbättras och resurserna användas till verksam-
heten. Människor är inte maskiner, varken på våra 
arbetsplatser eller när vi blir sjuka. Det är inte påhittat 
att arbetsbelastningen inom vården redan är för hög. 
Därför vill vi ha tillitsstyrning och arbetstidsförkort-
ning inom sjukvården.  

Busschaufförer och tågpersonal kör regional trafik 
men anställs av stora internationella företagskon-
cerner som trimmar kostnaderna för högre vinst och 
trixar med anställningsavtalen tills de anställda inte 
längre kan få en heltidstjänst eller ens gå på toaletten 
under flera timmar långa pass. Idag är det beslutat 
om en indexering som gör att det blir stadigt dyrare 
att åka kollektivt, samtidigt som det skärs ner på 
turer till mindre byar och samhällen för att det anses 
kosta för mycket att behålla trafiken. 

Vi vill göra tvärt om. Vi vill öka resandet genom lägre 
priser och stoppa neddragningarna genom att låta 
mer av resandet betalas av den gemensamma skat-
ten. En solidariskt finansierad kollektivtrafik utjäm-
nar möjligheterna att bo, arbeta eller plugga var som 
helst i regionen, oavsett hur mycket pengar du har. 
Med fler kollektiva resor kan vi dra ner på utsläppen, 
ett måste i dagsläget.   

Regional utveckling ska inte vara en arena enbart 
till för högutbildad, entreprenörsmässig företags-
tillväxt eller en omfördelningsstation för att lämpa 
över lagstadgade regionala ansvar på civilsamhället. 
Regional utveckling ska vara en arena för utbildning, 
fortbildning, stöd, samordning och grön omställning 
där vi samlar kunskap och kompetens för att hela re-
gionen ska utvecklas för alla invånare – en samman-
hållen region med goda möjligheter till ett gott liv. 

Medel som fördelas inom det regionala utvecklings-
området är inte ”bidrag” till kulturen, folkhälsan eller 
innovationer, det är investeringar i regionens framtid. 
Näringslivsutveckling och samhällsomställning är 
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vårdföretag säljer in sina egna, dyrare hjälpmedel till 
patienterna – då är det inte behoven som styr, utan 
ojämlikheten tillåts växa. 

För oss i Vänsterpartiet är en sammanhållen vård i 
offentlig regi vägen till en mer jämlik vård. När alla 
delar av vården hänger ihop blir det lättare att sam-
ordna vården så att det blir så enkelt som möjligt för 
patienten att hitta rätt och få den hjälp som behövs, 
oavsett problem. Att vården utformas i stuprör efter 
diagnos skapar svårigheter för patienter som behö-
ver hjälp med mer än en sak och omöjliggör teamar-
bete mellan olika delar i vården.  
Idag går också en stor del av våra regionala skatte-
pengar till att finansiera de privata vårdföretagens 
vinster. Marknadsvården förflyttar resurser, ekono-
miska och personella, från de med stora vårdbehov 
till de med lindriga åkommor och från offentlig vård 
till privata vårdval. Så vill vi inte ha det. Vi vill att alla 
eventuella överskott går tillbaka till verksamheterna 
och att regionen finansierar den offentliga vården 
fullt ut – inga fler besparingar för att täcka under-
skott från föregående budgetperioder. 

1992 gav Socialdepartementet uppdrag för en 
utredning, Prioriteringsutredningen, för att se hur 
man skulle kunna förbättra arbetet med att jämställa 
vården. Dess slutbetänkande, Vårdens svåra val, kom 
1995. I slutbetänkandet föreslog tre principer för 
sjukvården att rätta sig efter för att uppfylla HSL:

1. Människovärdesprincipen
Alla människor har lika värde och samma rätt, obero-
ende av personliga egenskaper och funktioner i sam-
hället. Människovärdesprincipen är grundläggande 
men inte ensam tillräcklig grund för prioriteringar. 
Om resurserna är begränsade kan inte alla få vad de 
egentligen har rätt till. 

2. Behovs- och solidaritetsprincipen
Resurserna bör satsas på de områden (verksam-
heter vid den politisk/administrativa prioriteringen, 
individer i den kliniska vardagen) där behoven är 
störst. Solidaritet innebär också att särskilt beakta 
behoven hos de grupper som har mindre möjligheter 
än andra att göra sina röster hörda eller utnyttja sina 
rättigheter.

3. Kostnadseffektivitetsprincipen
Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgär-
der bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt 
eftersträvas, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskva-
litet. Kostnadseffektivitetsprincipen bör endast till-
lämpas vid jämförelse av metoder för behandling av 
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inte motsatser, näringslivsutveckling är en av vägar-
na till samhällsomställning. Regionen har en mycket 
viktig roll som stöd till näringslivet i omställningspro-
cessen, som samordnare mellan skånska kommuner 
och den aktör som har möjlighet att gå i bräschen för 
hållbar omställning för hela Skåne.  

Inom sjukvården har personalen larmat i åratal över 
en ohållbar arbetssituation. Sedan kom en världsom-
fattande pandemi och slog in som en flodvåg över 
hela samhället. Alla påverkades, men alla påverka-
des inte lika. Trångboddhet, generationsboende, 
möjlighet till hemarbete, möjlighet att förflytta sig 
med egen bil, möjlighet att ta del av myndighetsin-
formation, möjlighet att undvika kontakt med andra 
människor och följa smittskyddsåtgärder delade 
in människor i olika riskgrupper – riskgrupper där 
samma personer som löper ökad risk för ohälsa på 
grund av ojämlikheten också drabbades hårdare av 
pandemin. 

Detta är klassamhällets verkningar. Detta är vad 
ojämlikhet, diskriminering och stelbenta, oförlåtande 
maktstrukturer gör mot människor. Politiken byggde 
det samhälle vi har idag: dess regler, dess verkningar, 
dess undantag. Då kan också politiken – vi tillsam-
mans - förändra till något långt mycket bättre. 

Med en politik för jämlikhet bygger vi om till det sam-
hälle vi vill ha, ett rättvist samhälle. Vi bygger om för 
en region som jobbar långsiktigt för att människor 
ska må bra, kunna göra aktiva val i sin vardag och leva 
goda liv. En region som tar samhällsomställningen på 
allvar och för en framtid där vi tagit tillbaka makten 
över våra egna liv, tillsammans.

Sjukvård från vänster
Grunden till regionens uppdrag inom sjukvård finns i 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Den första bestäm-
melsen, portalparagrafen, ser ut såhär:

1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet.

Den som har det största behovet av hälso- och sjuk-
vård ska ges företräde till vården.

Trots lagens krav på lika villkor och behovsstyrning 
gör vårdval, privatiseringar och marknadsanpass-
ningar att vården varken blir behovsstyrd eller jämlik. 
När privata sjukvårdsförsäkringar gör att människor 
kan gå före i kön, privata vårdcentraler etablerar sig 
i välmående områden med friskare patienter, när 
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samma sjukdom. Vid olika sjukdomar går effekterna 
inte att jämföra på ett rättvisande sätt. (SKL, 2009).
Principerna som skall styra val inom sjukvårdsverk-
samheten är prioritetsordnade, d.v.s. människo-
värdesprincipen går före behovs- och solidaritets-
principen och kostnadseffektivitetsprincipen kan 
inte gå före varken människovärdesprincipen eller 
behovsprincipen. Tio år efter riksdagens antagande 
av principerna konstaterade Prioriteringscentrum att 
sjukvårdspersonal i mycket låg grad var medvetna 
om de tre principerna för vårdutövande. 

Att privata vinstintressen tillåts etablera sig i väl-
färden och att gemensamma skattemedel går till 
företagsvinst istället för att användas i den gemen-
samma verksamheten är en extrem lösning som få 
andra länder har infört. Vi menar att alla skattemedel 
som går till Region Skånes verksamheter ska använ-
das till drift och utveckling av verksamheten och att 
vinstintresset ska bort. Den valfrihet som utlovas 
i exempelvis vårdval utgör en etableringsfrihet för 
företag – som då framförallt har valt att etablera sig 
i socioekonomiskt välmående områden där vinsten 
är som högst. Det ger inte större valfrihet för den 
majoritet av invånarna som inte bor i dessa områden. 
Det är heller inte rimligt att apoteken ägs av samma 
vårdföretag som skriver ut medicinerna eller att 
samma företag delar styrelseledamöter med läke-
medelsbolagen. Marknadsvården leder till att de som 
vet hur man efterfrågar och gör sin röst hörd får vård, 
men de med de största behoven riskerar att bli utan. 
I Skåne bli skillnaderna tydliga. I västra Skånes rikare 
delar är de privata vårdaktörerna fler, men när man 
tittar på vården i östra Skåne är det långt glesare 
med de privatas etableringar.  

I dagsläget är regionen många gånger långt bort 
från den goda, jämlika vården. Vägen dit måste gå 
via starka satsningar på personalens arbetsmiljö. 
Under pandemin har personalen många gånger 
offrat långt mer än vad som är rimligt för att få 
sjukvården att fungera. Nu är köerna långa inom den 
uppskjutna vården samtidigt som en hög andel av 
personalen inte fått chans till återhämtning. De köer 
som finns har sin grund i att vi gått in i krisen med ett 
underskott av vårdplatser som inte blivit fler, och nu 
behöver patienter vars behandling skjutits upp och 
nyinsjuknade placeras och behandlas på dessa plat-
ser. Vårdskulden existerar sida vid sida med perso-
nalskulden. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgång 
till vård efter behov är stora utmaningar när de köer 
som uppstått till behandlingar inom exempelvis 
operation och cancervård ska tas igen i en region där 
arbetet redan utfördes på marginalerna.

Regionen behöver bli en 
god arbetsgivare för sjukvården
För att förbättra arbetssituationen för de vårdanställ-
da behöver en rad saker förändras. Organisationen 
behöver ändras så att de anställda själva har mer 
makt och inflytande över sin arbetstid. En arbetstids-
förkortning behöver införas, där 30 timmars arbets-
vecka med bibehållen lön skapar större möjlighet 
till återhämtning och kan göra att fler söker sig till 
arbetsplatsen. Fortbildning och specialistutbildning 
behöver vara betald och kunna göras på arbetstid 
och lönerna behöver höjas. Inhyrd personal ska 
minska genom att regionen upprättar egna perso-
nalpooler – idag arbetar många sida vid sida med 
kollegor som bara finns på avdelningen en kort tid, 
saknar kunskap om rutiner och arbetssätt men ändå 
tjänar betydligt mer än den fasta personalen. Det är 
dåligt för sammanhållningen, för den långsiktiga kun-
skapsöverföringen och för ekonomin. Att vara en bra 
arbetsgivare är inte bara ett i många delar lagstadgat 
ansvar, utan också en förutsättning för att kunna 
genomföra andra stora förändringar inom vården och 
hantera vårdskulden.

Region Skåne måste också i samverkan med kom-
munerna och riksdagen arbeta för att fler utbildas till 
hälso- och sjukvårdsyrken. Hela den offentliga sek-
torn behöver ta ansvar för detta både genom att vara 
bra arbetsgivare men också genom att se till att alla 
kan genomgå sina utbildningar med bra stöd genom 
bra utbildningsplatser och andra förutsättningar för 
att komma in i sitt arbete på bästa möjliga sätt. 

Under hösten 2021 återinförde regeringen det skad-
liga karensavdraget som tagits bort under en del 
av Covid 19-pandemin. Karensavdraget innebär att 
sjukfrånvaron genast syns i lönekuvertet vilket för-
sämrar möjligheten till återhämtning och tvingar fler 
att gå till jobbet sjuka. På detta sätt ökar ohälsan och 
smittspridningen. Vänsterpartiet i Region Skåne vill 
att alla sjuka ska kunna fokusera på sin återhämtning 
och att alla som arbetar ska kunna vara trygga i att 
inte bli smittade av sina kollegor. Därför vill Vänster-
partiet i Region Skåne avskaffa karensavdraget.

Från kontroll till tillit: Att styra vården efter 
människan istället för produktionen 
Sedan 90-talet har marknadsbaserade organisa-
tionsmodeller varit hur sjukvården organiserats. 
Just-in-time tankesättet från det löpande bandet har 
påverkat allt från personalbemanning till lagerhåll-
ning. Tillitsbaserad styrning, medarbetarstyrda orga-
nisationer och självstyrande team är organisations-
modeller som är på stark frammarsch världen över. I 
exempelvis Danmark arbetar man i flera kommuner 

Sjukvården har genom NPM styrts mer utefter 
ekonomiska effektiviseringsmål än utifrån medbor-
garnas behov av vård. 

Vänsterpartiet vill att regionen tillsammans med 
de fackliga organisationerna utvecklar former för 
inflytande och ökar medarbetarnas möjligheter 
att påverka regionens verksamheter. Syftet är att 
skapa en organisation för god service och med goda 
arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas 
kompetens och engagemang i en god organisatorisk 
och social arbetsmiljö. Det är dags att tillåta persona-
len att lokalt hitta lösningarna. 

Vad är vårdplatsbrist? 
Under det senaste decenniet har vi trots en ökande 
och allt äldre befolkning med ökad risk för växande 
vårdbehov sett en drastisk minskning av antalet 
vårdplatser i Skåne och i Sverige. Effekterna syns i 
låg tillgänglighet, överbeläggningar, hög personalom-
sättning, ökade sjukskrivningstal och utlokaliseringar 
av patienter till avdelningar som saknar rätt kompe-
tens för patientens besvär. Bland OECD-länderna är 
Sverige det land där antalet vårdplatser har sjunkit 
mest, samtidigt som forskning visar att en allt för hög 
beläggningsgrad faktiskt påverkar patientsäkerhe-
ten. Effekter av vårdplats- och personalbrist har vi 
sett i låg tillgänglighet, överbeläggningar, hög 
personalomsättning, ökade sjukskrivningstal och 
utlokaliseringar av patienter till avdelningar som 
saknar rätt kompetens för patientens besvär. 
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med gemensam styrning av arbetets organisering. 
Resultaten visar att det skapar engagemang, bättre 
arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och mindre perso-
nalomsättning. En avgörande faktor verkar vara att 
fördela makt och inflytande. 

New Public Management: en överblick

Införandet av New Public Management, som denna 
styrmetod kallas, var en motreaktion mot tidigare 
stora, tunga offentliga förvaltningsorganisationer där 
det var svårt att påverka och få insyn för medborg-
arna. I den nya styrningen fanns förhoppning om och 
utlovades förhöjd ekonomisk effektivitet, flexibilitet 
och ökad innovation inom verksamheterna. I prak-
tiken har förändringen blivit förödande för den of-
fentliga sektorn och gått från att långsamt utvidgas 
inom verksamheterna till att hamna i blåsvädret inom 
offentlig debatt, utredning och kritisk granskning 
från flera håll.

Grundidén med NPM är att den offentliga sektorns 
verksamheter ska drivas som en samling vinstdri-
vande företag. Retoriken är enkel. Den offentliga 
sektorn, precis som företag, producerar tjänster. När 
medborgare betalar för dessa tjänster blir de konsu-
menter. Nyckelorden är bolagisering, privatisering, 
managementtänkande och siffermässig mätbarhet 
genom utvärdering.

För att styra de olika verksamheterna anställs 
professionella managers istället för att befordra 
människor som tidigare arbetat med verksamhetens 
områden. Ansvar och befogenhet, som tidigare var 
samlat i samma tjänst på ett fåtal styrnivåer, delas 
upp och läggs på ett ökat antal administrationsni-
våer. Målet är att de olika verksamheterna ska bli 
självbärande, det vill säga lönsamma och vinstdri-
vande. Chefsleden har blivit fler, förtroendet för den 
egna personalen har minskat och arbetsglädjen har 
på många håll sjunkit kraftigt. Att verksamheter inom 
offentlig sektor ser olika ut och skulle kräva särskilda 
kunskaper för att styra är inte en faktor som inne-
fattas i chefsrekryteringen, vilket urvattnat verksam-
hetskännedomen på styrande positioner och utökat 
avståndet till personalen i verksamheten. 
Verksamhetens syfte omformuleras från att uppfylla 
de behov de är byggda för till att uppnå goda resultat 
i standardiserad uppföljning med syfte att spara in 
offentliga medel. Samtidigt ska verksamheterna 
konkurrera med varandra och innehålla en intern en-
treprenörsanda. På så vis kan samma nedskärnings- 
och lönsamhetstänkande som finns i det privata 
användas i det offentliga. 

Sjukvården har genom NPM styrts mer utefter 
ekonomiska effektiviseringsmål än utifrån medbor-
garnas behov av vård. 

Vänsterpartiet vill att regionen tillsammans med 
de fackliga organisationerna utvecklar former för 
inflytande och ökar medarbetarnas möjligheter 
att påverka regionens verksamheter. Syftet är att 
skapa en organisation för god service och med goda 
arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas 
kompetens och engagemang i en god organisatorisk 
och social arbetsmiljö. Det är dags att tillåta persona-
len att lokalt hitta lösningarna. 

Vad är vårdplatsbrist? 
Under det senaste decenniet har vi trots en ökande 
och allt äldre befolkning med ökad risk för växande 
vårdbehov sett en drastisk minskning av antalet 
vårdplatser i Skåne och i Sverige. Effekterna syns i 
låg tillgänglighet, överbeläggningar, hög personalom-
sättning, ökade sjukskrivningstal och utlokaliseringar 
av patienter till avdelningar som saknar rätt kompe-
tens för patientens besvär. Bland OECD-länderna är 
Sverige det land där antalet vårdplatser har sjunkit 
mest, samtidigt som forskning visar att en allt för hög 
beläggningsgrad faktiskt påverkar patientsäkerhe-
ten. Effekter av vårdplats- och personalbrist har vi 
sett i låg tillgänglighet, överbeläggningar, hög 
personalomsättning, ökade sjukskrivningstal och 
utlokaliseringar av patienter till avdelningar som 
saknar rätt kompetens för patientens besvär. 
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Region Skåne har till följd av vårdplatsbrist en mycket 
hög överbeläggning: i juli 2021 var 7.1 av 100 vård-
platser överbelagda jämfört med 6.2 i riksgenom-
snitt. Forskning visar att överbeläggningar på sjuk-
hus tydligt ökar belastningen på akutmottagningarna 
och att en hög arbetsbelastning hos personalen gav 
en statistisk överdödlighet motsvarande 6 dödsfall 
per 100 000 besök. 

Situationen med överbeläggningar har dessutom för-
värrats av pandemin. Operationer ställs in på skånska 
sjukhus för att det inte finns vårdplatser för nyope-
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Vårdplatsbrist, en förklaring

En vårdplats är den säng på en avdelning där det finns ut-
bildad personal som har omvårdnadsuppdrag knuten till 
sängplatsen och medicinsk utrustning som täcker de be-
hov som kan uppstå. Olika vårdplatser täcker olika behov 
på olika avdelningar, anpassade efter de patienter som 
är tänkta att vistas där. När det inte finns tillräckligt med 
vårdplatser uppstår det som kallas överbeläggning.
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rerade att tillgå. I en sjukvård som är hårt pressad av 
besparingar ökar risken för vårdskador som både or-
sakar ett mänskligt lidande och blir kostnadsdrivan-
de i systemet.  En vanligt följd av vårdplatsbristen är 
s.k. ”crowding” på akutmottagningarna: patienter blir 
formellt inlagda på avdelning men saknar fysisk plats 
och måste därför stanna på akutmottagningen. Det 
är också förknippat med stora risker: ökad dödlighet, 
hårdare medicinska prioriteringar med lägre inlägg-
ningsgrad, omdirigering av arbetstid från sjukvård 
till vårdplatsletande, fler återbesök med ytterligare 
belastning på akuten, längre vistelsetider på sjukhus 
samt etisk stress och frustration för personalen. Si-
tuationer med patienter i korridorerna, utan möjlighet 
att kontakta personalen, tillgång till avskildhet, toa-
letter eller hjälp, icke medicinskt motiverade flyttar 
av sköra patienter och mycket små marginaler för 
misstag är inte ett rimligt sätt att bedriva sjukvård på 
varken för patienter eller personal. Ingen ska behöva 
övernatta på en akutmottagning. 
 
För att öka antalet vårdplatser behövs mer kompe-
tens, fler kollegor, inom vården. För att fler ska vilja 
och kunna arbeta inom vården behövs bättre arbets-
villkor. Utan denna förändring kan inte vårdplatsbris-
ten lösas: problemet ligger inte i att de som arbetar, 
arbetar för lite, utan att de är för få.  

Den nära vården
Den reform som sjukvården genomgår på nationellt 
plan utgår från en offentlig utredning med titeln 
Den nära vården. Reformen är tänkt att göra vården 
tillgänglig, väl samordnad och med sin grund i primär-
vården. Samarbetet mellan regioner och kommuner 
ska stärkas och patienten ska vara delaktig i sin 
behandling och ha god förståelse, insyn och makt 
över sin behandling. Det är positivt och centralt hela 
vägen från förlossningsvård till brytpunktssamtal: att 
patient och närstående är informerade och känner 
sig trygga i sin vård och får möjlighet till delaktighet.

Det är också positivt med ett starkt patientinfly-
tande, samordning är oerhört viktigt inom vård och 
omvårdnad och primärvården behöver stärkas för att 
kunna utföra sitt uppdrag. Men det är också viktigt 
att i omställningen se till att ansvaret för den egna 
hälsan och vården inte flyttas över på individen, att 
digitaliseringen utnyttjas men att digital kompetens 
inte blir ett måste för att kunna få god vård och att 
det inte blir ett tvång att göra sitt hem till vårdplats 
eller sina anhöriga till vårdare.

Idag ser vi en utveckling mot att alltmer vård ska 
utföras i eller nära hemmet. Det finns risker i att 
accelerera arbetet med att förflytta mer vård till 

hemmen när sjukhusen och primärvården är underfi-
nansierade. Vård i hemmet ska vara en valmöjlighet, 
inte ett tvång. En persons egen säng i hemmet är 
inte att automatiskt räkna som en vårdplats. Idag är 
ofrivillig ensamhet ett stort och växande problem 
som ökar människors utsatthet för både psykisk och 
fysisk ohälsa. Att bli vårdad i hemmet kan riskera 
att inte bara sätta stor press på anhöriga men också 
att minska sociala kontakter som i sig kan förbättra 
hälsosituationen. Den stabilitet som sjukhus kan 
erbjuda vad gäller t.ex. elförsörjning till utrustning 
och tillgång till digital infrastruktur finns exempelvis 
inte heller i alla hem. 

Det medicinska och sociala behovet ska alltid styra 
för att den enskilda patienten ska få sina behov 
tillgodosedda. Antalet vårdplatser behöver öka och 
kapaciteten höjas på de skånska sjukhusen. Utveck-
lingen av den nära vården är intimt sammankopplad 
med en upprustning av äldreomsorgen och kommu-
nernas vård. Samverkan mellan kommun och region 
är en förutsättning för att detta ska fungera, och här 
behöver stora satsningar göras i välfärden. Utan rejä-
la satsningar inom hela sektorn finns det en stor risk 
att arbetet med den nära vården blir en anhörigfälla 
där framförallt kvinnor förväntas ta större ansvar för 
sina anhöriga och att människor hamnar i en situa-
tion med än mindre av den livsviktiga kontakten med 
andra människor. Det är ett hot mot jämställdheten 
och en försvagning, inte en förbättring, av välfärden.

Primärvård
Primärvården är den första instans som ska ta emot 
människor i behov av vård. Den behöver både finnas 
till hjälp som ingång till andra specialiteter, sam-
ordning, behandling vid enklare sjukdomar och vid 
återbesök, kroniska sjukdomstillstånd och längre 
behandlingar med kontinuitet och stabilitet i verk-
samheten.

Primärvård ska inte vara en marknad. Den tving-
ande Lagen om Valfrihet (LOV) som ger företag fri 
etableringsrätt att öppna vårdcentraler där de vill 
främjar inte en jämlik tillgång för alla invånare. För 
att utveckla den skånska primärvården behöver fler 
vårdcentraler etableras och/eller växa i områden där 
tillgängligheten är för låg. Ett bra sätt att göra det är 
att kartlägga behoven av vård i olika delar av regio-
nen och se till att vårdcentraler finns där behoven 
finns, inte bara där privata vårdgivare ser möjlighet till 
vinst. LOV:en behöver tas bort ur sjukvårdssystemet 
för att kunna fördela resurserna till de som behöver 
dem mest. 
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Återinförande av ett områdesansvar som gäller 
även privat drivna vårdcentraler är särskilt viktigt 
vad gäller avtal med kommunerna. Samarbetet inom 
primärvården måste stärkas så att vårdcentraler på 
mindre tätbefolkade ställen kan utnyttja de resurser 
som finns, så att fler kan få tillgång till läkare även när 
det finns svårigheter att rekrytera t.ex. allmänläkare. 
Primärvården måste också befrias från de resul-
tatkrav som funnits under många år. Den är inte ett 
företag.

För att primärvården ska fungera och för att verk-
samheten ska hålla hög kvalitet behöver istället 
personalsituationen ses över. Den höga arbetsbe-
lastningen och ständiga besparingskrav har lett till 
för höga sjukskrivningstal samtidigt som det saknas 
alltför många specialister. Kompetenserna på vård-
centralerna behöver också utvidgas: det ska gå att 
få hjälp med såväl fysiska som psykiska besvär inom 
primärvården. I Skåne är det exempelvis svårt att 
få hjälp med psykisk ohälsa om man bor i nordöstra 
Skåne, där de privata aktörerna inom psykiatrivård-
valet valt att inte ha sina verksamheter. Detta är ett 
tydligt exempel på varför det är viktigt att vården är 
sammanhållen. Oavsett var man bor i Skåne ska man 
ha rätt till en god jämlik vård efter behov. 

Ett sätt att stärka folkhälsoperspektivet i arbetet 
inom primärvården och sätta fokus på jämlik hälsa 
är att skapa specialisttjänster för utbildade inom 
socialmedicin. De är utbildade för att se människors 
hälsa och sjukdom i samspel med det övriga samhäl-
let. I dagsläget finns det bara ca 50 specialister inom 
området i hela landet, och bara fyra utbildningsplat-
ser. Över hälften av de färdigutbildade är över 65 år 
eller äldre. Regeringen har tillsatt en utredning med 
syfte att skapa fler utbildningstjänster inom social-
medicin, det vore mycket positivt att utvidga dessa 
kompetenser i Skåne!

Jämlikhet i praktiken 
Vänsterpartiet kämpar för att alla ska ha rätt till 
en god hälsa. Så är det inte idag. Men för att skapa 
ett samhälle där människors hälsa är god oavsett 
vem man är behöver samhället som helhet arbeta i 
samma riktning. Sjukvården har en viktig roll i detta, 
men hela samhället måste bidra. Hur samhället är 
utformat i sin helhet påverkar. Samhällets hierarkier 
verkar också inom vårdsfären. Klass, kön, könsiden-
titet, ålder, härkomst, sexuell läggning, funktions-
variation och religion spelar roll i vilka erfarenheter 
vi kommer att få, även inom vården. En del av detta 
handlar om direkt diskriminering, så som rasism eller 
sexism vid direkt bemötande. Andra finns inbyggda 
i strukturen, i vilka sjukdomar det forskats mest på 

i symptom och behandling där män varit norm och 
läkemedels verkningar och biverkningar kartlagts 
efter det. Att arbeta för en god hälsa och vård på lika 
villkor är också att belysa de maktstrukturer som 
finns och arbeta för att förändra dem. Först då kan vi 
få en god vård för alla.

Det är också viktigt att inte medikalisera strukturella 
problem. Kvinnors psykiska ohälsa beror exempelvis 
ofta på en arbetsmiljö som inte fungerar, men också 
på den ojämställdhet som finns i samhället där kvin-
nor tar ett större omvårdande ansvar både på arbetet 
och i hemmet. Snabba insatser utan långa väntetider 
är viktigt för den enskilda, och för samhället är det 
avgörande att utvecklingen inom sjukförsäkring går 
framåt så att även kvinnor kan få ekonomiskt stöd 
under sjukskrivningar med t.ex. smärtsymtom. För 
att kvinnors hälsa generellt ska blir bättre är det 
avgörande att utvecklingen mot ett mer jämställt 
samhälle går snabbare.

En praktisk åtgärd för att utjämna den ekonomiska 
tillgängligheten är att ta bort patientavgifterna på 
sjukvårdsbesök, och att stryka straffavgifterna när 
man missat en tid. Att vården kostar ska aldrig vara 
det som gör att en person inte söker vård. Straf-
favgifterna har visat sig ha väldigt lite påverkan för 
hur många som missar sin tid: det är inte det som är 
avgörande. Det riskerar istället att i vissa fall bygga 
upp skulder för enskilda som är svåra att ta sig ur.

Även om regionerna har ansvaret för att ha hand 
om sjukvården, finns det vissa frågor som staten 
behöver kunna samordna nationellt för att säkerstäl-
la jämlikhet. Ett exempel syns i cancerläkemedel, där 
priserna på de senaste medicinerna kan vara väldigt 
höga. Där kan staten inrätta en fond som regionerna 
kan ansöka ur, så att patienter inte riskerar att inte få 
den bästa behandlingen för sin cancersjukdom för 
att de bor i en region som inte har råd med inköpen. 
Det är också på nationell nivå som de nödvändi-
ga lagändringarna behöver införas som avskaffar 
marknadsvården, förbjuder vinster inom välfärden 
och sätter stopp för den fria etableringsrätten som 
motarbetar folkhälsomålen.

Viktiga aspekter att ha med sig handlar om tillit, 
kontaktsätt, läsförståelse av medicinska termer och 
hur man känner sig trygg i kontakt med vården. Här 
är det inte patienten som bär ansvaret, utan regionen 
som behöver anpassa sitt arbetssätt efter patien-
tens behov.
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En rättighet som inte alltid är självklar
Trots att tillgång till vård efter behov är ett krav är det 
i verkligheten svårt för vissa grupper att nå till sjuk-
vården. Det kan handla om personer som är hemlösa, 
personer som befinner sig i en asylprocess, EU-mig-
ranter eller människor som förvägrats permanent 
uppehållstillstånd på grund av migrationslagstiftning. 
Oavsett medborgerlig status har alla människor 
enligt svensk lag rätt till vård inom regionen. Kunska-
pen kring detta är bristfällig hos många av de som 
jobbar inom vården, eftersom information om dessa 
patientgruppers rättigheter inte har prioriterats. Det 
ska vara en självklarhet att alla i regionen får den vård 
de har rätt till.

Rätten till tolk är helt grundläggande för att se till 
att alla får vård efter behov. Det är viktigt att det är 
utbildade tolkar som sköter kommunikationen och 
att ansvaret inte läggs på sjukvårdspersonalen, även 
om de har språkkompetensen. Att barn och andra 
anhöriga tvingas tolka åt en patient är bland annat 
förbjudet enligt barnkonventionen, men tyvärr är det 
relativt vanligt. 

Att följa med som känslomässigt stöd ska alltid vara 
möjligt för vänner och anhöriga, men att förmedla 
den medicinska förståelsen är inte ett ansvar som 
ska behöva vila på dem. Kan man som patient inte 
göra sig förstådd kan vårdbehovet inte göras klart 
och ens rättigheter kränks. Dagens system med upp-
handlade tolkar från olika tolkförmedlingar fungerar 
dåligt med avvikelser upp emot var femte tillfälle 
(2018). Region Skåne behöver istället bygga upp en 
egen pool av offentligt anställda tolkar, gärna sjuk-
vårdstolkar, som kan användas av hela den skånska 
vården.

Människor med hbtqi-tillhörighet löper idag större 
risk att uppleva dåligt bemötande från sjukvården, 
både vad gäller somatisk vård och psykiatri. För grup-
pen med könsdysfori är köerna till könskorrigerande 
utredning och behandling orimligt långa och tillgäng-
lighet och kunskap inom psykiatri och annan vård 
innan och under behandling för låg. Tillgängligheten 
för personer med könsdysfori behöver förbättras 
och vårdpersonalens kompetens inom hbtqi-om-
rådet höjas genom planerade, riktade insatser i 
regionen.

Digitalisering inom vården – 
möjligheter och begränsningar 
Digitaliseringen inom sjukvården har tagit stora kliv 
framåt under de senaste åren. Merparten av den 
digitala utvecklingen är mycket positiv och förenk-
lar för människor att skaffa information och göra 

enklare vårdärenden digitalt. Införandet av Skånes 
digitala vårdsystem (med bland annat gemensamma 
patientjournaler) är väldigt efterlängtat. Men det är 
också viktigt att jämlikhet är en avgörande faktor i 
den större utvecklingen. 

Alla har nämligen inte tillgång till eller kan inte han-
tera den teknologi som krävs. Det behöver finnas 
alternativ och tid för patienter att anamma nya digita-
la verktyg, precis som det behövs tid för personalen 
att använda och utbilda sig kring de lösningar man 
nyttjar. I Sverige finns ett digitalt utanförskap bland 
grupper som ofta har ett stort vårdbehov, vilket ock-
så behöver övervägas i införandet av digitala verktyg 
generellt. 

Under Coronapandemin har deltagandet på internet 
ökat, och av de internetanvändare som är 76 år eller 
äldre har nära 7 av 10 nyttjat någon digital vårdtjänst 
i slutet av 2020. I takt med att allt fler vårdverktyg 
blir digitala behöver det finnas kunskap och resurser 
för att se till att de lösningar som kan behövas för 
att ta del av vårdsystemen finns på plats och kan 
användas av den som behöver dem. Verktygen som 
krävs, t.ex. smarta telefoner, bör räknas som medi-
cinska hjälpmedel för att ingen ska bli utesluten från 
vård på grund av höga egenavgifter. Byggnationen 
av bredband i hela Skåne behöver också skyndas på: 
om detta inte görs finns det risk att digitaliseringen 
av vården förstärker ojämlikhet istället för tvärt om.

Även inom den psykiatriska vården behöver man ta 
tillvara tekniska landvinningar och öka tillgänglighe-
ten för de som vill via chattfunktioner och digitala 
möten. Precis som inom all vård är det viktigt att det 
ses som ett komplement till mänskliga möten och att 
det inte helt ersätter personlig kontakt. Den ökade 
förskrivning av läkemedel mot exempelvis depres-
sion, ADHD och ångest som getts unga patienter hos 
s.k. digitala nätläkare behöver följas upp och regio-
nen måste säkerställa att patientsäkerheten håller 
hela vägen.

Förebyggande åtgärder: 
att upptäcka risker och förhindra sjukdom
Många hälsoproblem kan förebyggas om de blir upp-
täckta i tid. Den forskning som gjorts på många av 
våra stora folkhälsosjukdomar har lett till behandling-
ar som, vid tidig upptäckt, kan hindra att personen 
som bär på den alls behöver bli sjuk. Åtgärderna kan 
vara generella, som att motionera eller att undvika 
rökning. Andra är specifika och kan innebära en mer 
långvarig medicinering av t.ex. hjärt- och kärlsjukdo-
mar för att förhindra symptom. Andra förebyggande 
åtgärder handlar om att bygga hälsosamma omgiv-



49 FOLKVILJAN  • NR 6 2021

Regionen | Regionpolitiskt program 2022 – 2026

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

ningar med mindre avgaser och frisk luft. 
Jämlik tillgång till de satsningar som görs är väldigt 
viktig. Civilsamhället har en stor roll i att engagera 
människor i allt från sociala aktiviteter till fysisk rörel-
se och lärande, vilket alltsammans har en viktig roll 
för hälsan. Eftersom människor är olika är bredden 
en förutsättning för att inkludera så många som 
möjligt.

Ofrivillig ensamhet är ett stort hälsoproblem i 
samhället idag. Förutom att vara en tung psykisk 
belastning för individen ökar också risken för andra 
sjukdomar. Långvarig ofrivillig ensamhet fungerar 
som en ständig, lågintensiv stress som i forskningen 
uppskattas leda till lika stor dödlighet som hjärt-kärl-
sjukdomar samtidigt som det innebär en ökad risk 
för att utveckla just den typen av sjukdomar. Ofrivillig 
social isolering ses som dubbelt så farlig som fetma, 
farligare än stillasittande och lika skadligt för hälsan 
som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag. 
Vänsterpartiet vill att regionen ska stärka sitt arbete 
kring folkhälsa och förebyggande arbete genom att 
tillsammans med andra arbeta efter en strategi mot 
ensamhet. Det finns goda exempel i Storbritannien 
och Danmark.

Just tidig upptäckt av sjukdom är en viktig faktor. En 
metod för att undersöka ett större antal människor 
för att hitta förstadier till en sjukdom, eller för att 
upptäcka en sjukdom innan den har gett symtom är 
screening. Det finns flera stora, nationella screening-
program, som mammografi för att upptäcka bröst-
cancer, och några där inte alla regioner kommit igång, 
som prostatascreening som startat upp i Skåne. 
Screeningverksamheterna räddar liv och är en viktig 
insats för tidig upptäckt av cancer. Cancerfonden har 
visat på att det finns stora skillnader i hur screen-
ingverksamheten når ut i olika delar av landet, men 
också att människor med lägre utbildning och lägre 
inkomster i lägre grad deltar i programmen. Skåne 
hamnar på plats 17 av 21 i Cancerfondens undersök-
ning av hur högt deltagande regionerna har i scre-
ening för livmoderhalscancer och bröstcancer. Oro 
och brist på kunskap är anledningar som gör att inte 
alla deltar. Vänsterpartiet vill att regionen tar fram en 
handlingsplan för att se till att screeningverksamhe-
terna når alla invånare. 

Ambulanser och sjuktransporter 
I Skåne är hälften av ambulansverksamheten i privat 
regi. Så vill inte vi i Vänsterpartiet ha det. All ambulan-
sverksamhet bör drivas i offentlig regi. 
 
I regionen finns erfarenhet av privata verksamheter 
som över en natt gått i konkurs. Rätten till ambulans 

när man behöver det är inget som marknaden ska 
hantera. När konkursen var ett faktum fick regionen 
plocka upp verksamheten i tre fjärdedelar av Skåne 
över en natt och för en kostnad på 49 miljoner av 
skattebetalarnas pengar. Idag har företaget som 
har hand om den privata ambulansverksamheten 
personalproblem för att de inte uppfyller kollektiv-
avtalen och har därför tvingats låta ambulanser stå 
stilla på grund av personalbrist. Trots att samma 
företag inte uppfyllt målen för verksamheten blev 
avtalet förlängt, något som blivit kritiserat av fackligt 
huvudskyddsombud.

Som invånare måste man kunna lita på att en ambu-
lans alltid kan komma när man behöver den – både 
för fysiska problem och för psykiska problem. Istället 
förlängs väntetiderna och ingen av de skånska 
kommunerna lever upp till målet att 90 procent av 
ambulanserna ska komma inom 20 minuter. Inställel-
setiderna blir dessutom längre och längre. 

Tandvård 
Tandhälsa är en viktig del av folkhälsan och Sverige 
har en lång historia av brett täckande vård för alla 
åldrar inom tandhälsan. Forskning visar samband 
mellan olika typer av muninfektioner och andra all-
varliga hälsoproblem. Munhälsan kan visa hur resten 
av kroppen mår och vara bra att ha koll på för att inte 
riskera att drabbas av andra sjukdomar.

För att göra det på ett bra sätt behöver tandvården 
och sjukvården samarbeta tätt. Folktandvården drivs 
idag som ett eget bolag som är uppdelat i vårdval. 
Helheten borde istället drivas i offentlig regi, inte vara 
utformad efter vinstmaximering utan efter behov 
och dessutom ingå i högkostnadsskyddet. Varken 
pensionärer eller andra ska behöva ta ut lån för att 
täcka tandläkarräkningen. Det ska vara självklart 
att alla har råd att slippa smärta eller svårigheter att 
få i sig mat på grund utav problem med tänderna. 
Tänderna är en del av kroppen!

På samma sätt måste det finnas god tillgänglighet 
till både akut-, specialist- och allmäntandvård. Långa 
köer har gjort att vissa mottagningar inte längre 
listar patienter och människor riskerar att stå utan 
tandvård under långa perioder. Det behövs stora 
förändringar i hur tandvården är ordnad för att kunna 
garanteras allas lika rätt till tandhälsa precis som 
annan hälsa. Detta är en avgörande fråga för Vän-
sterpartiet både i riksdagen och i regionen. 

Psykisk ohälsa och psykiatri 
Den psykiska ohälsan ökar idag och sociala orsaker 
är ofta grund till att människor mår allt sämre. Det 
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förebyggande arbetet är lika viktigt inom psykisk 
hälsa som inom fysisk, och ett nära samarbete med 
fler delar än sjukvården är viktiga. När det kommer till 
vård är det viktigt att mottagandet blir lika självklart 
som vid fysiska problem, att trösklarna är låga och 
ingångarna lätta att hitta. De människor som är i 
behov av den psykiatriska vården har bäst möjlighet 
att bedöma om den fungerar och ska därför också ha 
ett större inflytande över hur den utförs.

Psykiatrin är en av de delar inom vården som tappat 
flest vårdplatser, trots ökande ohälsa och ökande 
befolkning. Det, och brist på personal, gör att köerna 
inom psykiatrin är långa för många diagnoser. Det 
orsakar onödigt lidande och risk för förvärrade 
sjukdomstillstånd. Det måste finnas en väl utbyggd 
sammanhållen specialistvård med mycket bättre 
tillgänglighet än idag runt om i hela Skåne. 

I pandemins spår har ungas psykiska ohälsa ökat och 
pressen ökat på barn- och ungdomspsykiatrin. Under 
pressade perioder har man haft sju fler barn inskriv-
na på den barn- och ungdomspsykiatriska akut-
mottagningen än vad man har vårdplatser – en helt 
ohållbar överbeläggning. Även för barn och ungas 
psykiska hälsa är det viktigt med förebyggande stöd i 
fler av de miljöer som barn och unga vistas i dagligen. 
Samarbete med kommunerna behöver stärkas och 
regionen arbeta tillsammans med skolan, elevhälsan, 
ungdomsmottagningarna, kommunernas fritidsverk-
samhet och barn- och ungdomspsykiatrin, som alla 
bidrar med olika kompetenser och ingångar.

Samtidigt finns det vårdval inom delar av psykiatrin. 
Ett exempel syns inom neuropsykiatriska utredning-
ar, där kan företagen plocka ut vinst samtidigt som 
vården splittras upp efter enskilda diagnoser. Årsrap-
porter från ett företag som gör utredningar av ADHD 
hos barn visar att man tog ut vinster på över 30 
procent: en tredjedel av de skattepengar som skulle 
gå till barnen gick till ägarvinst. Många av företagen 
har dessutom täta band till läkemedelsindustrin. I ett 
sådant system finns en tydlig risk att möjligheten till 
vinst ökar antalet utredningar och diagnoser, oavsett 
barnens mående. Ungas psykiska hälsa ska vara fri 
från vinstjakt. Alla sökande ska få samma chans att 
möta team med bred medicinsk kompetens inom 
den offentliga vården. Barns rätt till sin hälsa ska inte 
vara en marknad för vissa att göra vinst på. 

Många både barn och vuxna som anländer till Sverige 
bär med sig trauman från krig och tid på flykt. Det 
måste finnas ett fungerande stöd för människor som 
lever med trauma. Röda Korsets arbete inom områ-
det är jätteviktigt, och fler former av behandlingar 

behöver utvecklas för att möta alla de behov som 
finns. Praktisk tjänstgöring för psykologer är ett sätt 
att stötta upp vården för exempelvis posttraumatiskt 
stressyndrom där man i dagsläget kan få vänta länge 
på hjälp. 

God vård för beroendesjukdom
Beroendesjukdom är en sjukdom som kan drabba 
vem som helst och som ofta kan sätta en stor press 
inte bara på personen som är direkt drabbad, utan 
också på vänner och anhöriga. Det är jätteviktigt att 
vården utformas utan moraliska pekpinnar och byg-
ger på metoder som fastslaget fungerar för att ge ett 
gott stöd. Behandlingsmetoderna behöver vara bre-
da och öppna för utvärdering och utveckling utifrån 
synpunkter från patient- och brukarföreningar, och 
medicinsk forskning. Det ska heller inte spela någon 
roll hur gammal du är när du drabbas, mottagning-
arna för barn och unga vuxna fyller en oerhört viktig 
funktion. Grupper som är extra utsatta för riskbruk 
och psykisk ohälsa behöver också prioriteras extra, 
så som ungdomar och vuxna med hbtqi+-tillhörighet. 

De program som finns behöver dokumentera hur 
många deltagare de har och har haft – det är ett 
stort problem att det idag inte finns någon fastställd 
bild av hur stora behoven egentligen är. För att alla 
ska kunna få hjälp är information om de som fallit ur 
behandlingsprogram väldigt viktig.

Idag är beroendevården uppdelad inom olika vårdval 
och människor med blandade problem riskerar att 
hamna mellan stolarna hos de många myndigheter 
och delar av vården som är inblandade. På sikt be-
höver också denna del av vården ligga inom offent-
lig regi för att se till att det finns goda samarbeten 
mellan alla vårdinstanser, kommun och socialtjänst 
för målgruppens bästa. Beroendesjukdomar som 
missbruk, spelberoende och samsjuklighet måste 
uppmärksammas och samarbetet mellan akutsjuk-
vården, beroendecentrum, vårdhem och myndighe-
ter behöver bli ännu bättre.

Våld
Alla har rätt till ett liv fritt från våld, trots detta är våld 
ett stort samhällsproblem. Våld i nära relationer är 
dessutom ett folkhälsoproblem där kvinnor och barn 
är de främst utsatta. Region Skånes ansvar ligger 
både i att upptäcka, förebygga och behandla följder 
av våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor 
och barn. Arbetet ska ske i möte med sjukvård och 
tandvård, i planering av trygga miljöer och i samver-
kan med kommuner, socialtjänst och i berörda fall 
skolor. Det är viktigt att de rutiner som finns också 
används, inte minst för att upptäcka om det finns 
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barn i närhet till våldsdrabbade. I det större perspek-
tivet krävs en samhällsförändring kring hur maskuli-
nitet formas inom könsmaktsordningen. 

Samlade mål för sjukvården
•  Att Region Skåne återtar all sjukvård i egen regi
• Att all sjukvård ska bli helt avgiftsfri för patienten
• Att inga skattemedel i Region Skåne ska bli till 

vinster i privata företag
• Att sjukvården finns i hela Skåne för att garantera 

jämlik vård i hela regionen.
• Att New Public Management avvecklas som styr-

metod i Region Skåne
• Att Region Skåne inför tillitsbaserad styrning
• Att Region Skåne ökar antalet vårdplatser 
• Att alla patienter i Region Skåne ska vara delaktig 

i sin behandling och ha god förståelse, insyn och 
makt över sin behandling

• Att Lagen om valfrihet (LOV) ändras i riksdagen 
så att regionerna inte är tvingade att privatisera 
primärvården

• Att den skånska vården ska vara fri från diskrimi-
nering och människor ska kunna få stöd, behand-
ling och vård på lika villkor oavsett vem man är

• Att digitaliseringen av vården sker så att en jämlik 
tillgång garanteras

• Att Region Skåne upplöser Folktandvården AB 
och övertar verksamheten i egen regi

• Att psykiatrisk vård finns tillgänglig inom primär-
vården och att väntetider till slutenvården kortas

• Att tillgången till psykiatrisk vård ska vara jämlik i 
hela Skåne

• Att det finns välfungerande rutiner inom all verk-
samhet för att upptäcka, förebygga och behandla 
våld i nära relationer

Regional utveckling och kultur

Regionens utvecklingsansvar
Vänsterpartiet vill att alla i hela Skåne ska ha möjlig-
heter att leva goda liv oavsett var man bor. Regionen 
är en viktig aktör för att detta ska bli verklighet. 
Region Skånes utvecklingsuppdrag är brett och om-
fattar bland annat klimatsmart utveckling i regionen, 
arbetsmarknadsutveckling och hållbar infrastruktur 
för framtiden. Regionens ansvar för klimatfrågan kan 
inte förbises när val görs inom transportutveckling, 
energiförsörjning, skyddande av miljöer, katastrofbe-
redskap eller företagsstöd. I många situationer hand-
lar valen om prioriteringar: vilka intressen som sätts 
främst i processerna i stora projekt. I Region Skåne 
sätts ofta utsläppssänkande åtgärder politiskt som 
motpol till exempelvis näringslivets intressen. Det 
ses som ett hot mot regional utveckling att förändra 

tillväxtmål och att vara stöttande till de regionala 
företagen ses som likställt med att inte ”ge vika” för 
miljöskyddande begränsningar på deras verksamhet. 
Det är ett synsätt som behöver förändras i grunden. 
Klimatfrågan övergriper alla andra frågor och är 
avgörande för framtiden. Att omställningen kommer 
att kosta pengar är visserligen helt och fullt sant, 
men det är kostnader som är minimala i jämförelse 
med vad stegrande klimatförändringars effekter 
kommer att kosta samhället, både ekonomiskt och 
för liv och trygghet. En hållbar samhällsomställning 
och ett konstant, aktivt bekämpande av miljöför-
störande utsläpp behöver vara av högsta prioritet 
och en målsättning som är del av alla projekt inom 
regional utveckling.

Den regionala utvecklingen behöver vara en motor i 
samhällsomställningen, en omställning där närings-
livet och företagen är viktiga aktörer. Den gröna 
omställningen gör vi tillsammans, för att det är ett 
måste, och för att vi har ett långsiktigt gemensamt 
mål om att minska klimatkrisens verkningar lokalt 
och globalt. Kortsiktiga finansiella mål om tillväxt inn-
an vi påbörjar samhällsomställningen är inte aktuella. 
Tillväxten behöver ske genom aktiv omställning, inte 
genom förnekelse av allvaret i klimatfrågan eller för-
hoppningar om tekniska lösningar som ännu inte är 
uppfunna eller redo att användas i stor skala. Här har 
regionen en viktig roll att spela som samarbetspart-
ner för näringslivet och genom att låta sin egen verk-
samhet vara förebild för klimatmässig hållbarhet.

Under många år har den skånska landsbygden tving-
ats in i en urholkning av samhällsservicen. Regionen 
har en viktig roll här: i att kräva förändring i fördelning 
från regeringen, i att styra kollektivtrafik, sjukvård 
och satsningar så att servicen blir tillgänglig var du 
än bor. Detta är viktigt för Vänsterpartiet till skillnad 
från andra krafter som snarare vill satsa på fortsatt 
tillväxt i redan stora centrum i regionen. 

Befolkningsökningen i Skåne sker såväl i städerna 
som på landsbygden. Sociala strukturer behövs som 
gör det möjligt för medborgarna att få sina dagliga 
servicebehov tillfredsställda inom sitt närområde. 
Med levande byar som har fungerande service 
minskar antalet korta bilresor. Den dynamik som en 
gång funnits i många lokalsamhällen behöver stöttas 
genom samhällsomställningen för att hela Skåne ska 
kunna leva. 

Skåne är en av de regioner i Sverige som har lägst 
sysselsättningsgrad. Varken arbetslöshet eller 
annan utsatthet slår jämt mot de skånska invånarna. 
Klasstillhörighet, bakgrund och bostadsort påverkar 
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i hög grad hur exempelvis konjunkturförändringar 
kan påverka din vardag. I Skåne idag ser vi hur de 
ekonomiska klyftorna växer. Regionen rår inte själv 
över alla områden som påverkar jämlikheten i Skåne, 
men de samarbeten som finns inom exempelvis 
arbetsmarknadsåtgärder, utbildningsinsatser, infra-
strukturplanering, planarbete och klimatsamverkan 
behöver stärkas utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det 
är viktigt att värdera åtgärder och utvecklingsområ-
den efter vilka effekter de har på olika grupper och 
arbeta brett mot en långsiktigt mer jämställd och 
jämlik region.

Arbetare som idag är anställda inom privata företag 
och offentlig verksamhet som anpassas bort från 
fossilberoende ska inte drabbas av arbetslöshet. 
Deras yrkeskompetens är viktig i den gröna omställ-
ningen. För att kunna hantera de nya gröna jobben 
behövs massiva satsningar på omställningsstöd, 
kompetensutveckling och utbildning i vad hållbar 
samhällsutveckling innebär. Arbetsförmedlingen, 
facket, arbetsgivarna utbildningsanordnare behöver 
påbörja kartläggningen av kompetensbehov och 
utbildning av medarbetare som ska sköta framtidens 
gröna jobb. En stor del av Skånes delmål mot att bli 
en fossilfri region kräver innovativa lösningar som 
kan stöttas genom utbildning och projekt. Arbets-
marknaden inom teknik och kunskapsutveckling har 
potential och det finns utrymme för att skapa nya 
arbeten inom energisektorn.

Folkbildning, utbildning, fortbildning
En viktig del av regionens arbetsmarknads- och 
folkhälsoansvar finns i samarbetet mellan folkhög-
skolor, studieförbund och andra utbildningsaktörer. 
Sverige har en lång tradition av folkbildning som 
byggt på idén om att samhället blir bättre och mer 
demokratiskt genom folkbildning, lite oavsett vad 
enstaka personer sedan arbetar med. Folkrörelserna 
är en jätteviktig del av detta. Studieförbunden och 
folkhögskolorna fyller viktiga funktioner i att bilda, 
utbilda och ge möjlighet till utövande inom kultur, 
språk och yrkeskunskaper. Kurser, utbildningar och 
studiecirklar har utbildande, underhållande, fortbil-
dande och sysselsättande egenskaper inom oräk-
neliga ämnesområden, de utgör mötesplatser och 
plattformar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för 
alla åldrar.

Folkbildningens infrastruktur är väletablerad och in-
arbetad i alla delar av Skåne. Det finns aktiva studie-
förbund i så gott som varje liten ort. Så behöver det 
kunna fortsätta vara.  Det regionala stödet behövs 
för att ge goda möjligheter för folk att kunna gå ut-
bildningar, studiecirklar, utveckla sina intressen och 

interagera på ett brett samhälleligt plan. De senaste 
åren har ersättningarna för folkhögskolorna i Skåne 
legat stilla. och den faktiska ersättningen som be-
talas ut från regionen ligger nu långt under Sveriges 
Kommuner och Regioners rekommenderade nivåer. 
Taket för den samlade ersättningen behöver höjas så 
att folkhögskolorna kan fortsätta sitt viktiga arbete. 
Det är en jätteviktig del av regionens kompetenshöj-
ning- och försörjning.

Folkhögskolorna har långvariga erfarenheter 
och goda kunskaper kring utbildningsinsatser för 
människor som idag står utan arbete. Den vuxen-
pedagogiska verksamheten som folkhögskolorna 
driver är en bra väg in i samhället för personer som 
nyligen flyttat till Sverige. De grundutbildningar 
inom olika yrkeskategorier som kan samordnas med 
språkstudier och diplomeringskurser är beprövade 
och effektiva sätt att tillvarata människors kompe-
tens och ge snabba vägar in i samhället och arbetsli-
vet. Under pandemin har framgångsrika samarbeten 
lett till nya yrkeskurser inom bristyrken kunnat starta 
upp. 

Att arbeta för mindre belastning på klimatet
I augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny 
rapport om nuläget för klimatkrisen. Den konstatera-
de bland annat att 1,5-gradersmålet riskeras att pas-
seras redan inom 10-20 år och att klimatförändring-
arna måste behandlas som ett direkt hot mot livet 
på jorden. Rapportens resultat är glasklara: enorma 
utsläppsminskningar krävs, och det fort.

När Parisavtalet tecknades 2015 var världens ledare 
överens om att begränsa jordklotets uppvärmning 
till maximalt 2 grader, med målet att stanna vid 1,5 
grader. Avtalet sa också att de nödvändiga utsläpps-
minskningarna ska ske rättvist och utifrån den 
senaste vetenskapen. Klimatpolitiska rådet har tittar 
på utsläpp av växthusgaser i Sverige. De har mins-
kat med 26 procent sedan 1990, men minskningen 
har bromsat in sedan 2014. De senaste åren har 
utsläppsminskningen legat på mindre än 1 %. Under 
Covid minskade först de globala utsläppen för att 
när smittan lättade istället rusa iväg till ännu högre 
nivåer än innan pandemin. Det finns ingen tid för att 
sätta upp långsiktiga mål utan kraftiga förändringar i 
dagsläget: vi behöver agera nu.

Ett arbetssätt för utsläppsminskningar för kom-
muner och regioner är att arbeta utifrån en koldi-
oxidbudget. Det är en metod som är framtagen av 
en grupp sammansatt av ett studentinitiativ från 
Uppsala Universitet som samlar personer med 
kunskap från olika forskningsområden och konsulter 
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inom hållbarhet med det uttalade syftet att bidra till 
en mer hållbar värld. De började bryta ner Parisav-
talets mål och kom fram till att det mest effektiva 
tillvägagångssättet är att koncentrera arbetet till just 
minskande av koldioxidutsläpp. Arbetssättet de ut-
vecklat gör det möjligt att kartlägga var koldioxidut-
släppen i varje region och kommun kommer ifrån och 
hur utsläppen kan åtgärdas. Alla åtgärder kostnads-
beräknas sedan och följs upp på samma vis som en 
ekonomisk årsbudget. Det ger direkta, praktiska mål 
som kan prioriteras och planeras årligen. Det som ur-
skiljer koldioxidbudgeten från flertalet av regionens 
nuvarande arbetssätt är att den inte bara innefattar 
regionens egna verksamheter, utan all verksamhet 
baserad i Skåne. På så vis inkluderas alla utsläpp 
och målen sätts efter helheten, vilket är ett måste 
för klimatet. Flera kommuner och regioner arbetar 
redan med eller är på gång med att ta fram sin egen 
koldioxidbudget, och Region Skåne borde också anta 
arbetssättet med samma principer som Parisavtalet: 
med de forskningsmässigt mest effektiva metoder-
na och utifrån ett rättviseperspektiv.

Regionen behöver också stärka sin roll som sam-
verkanspart inom andra samverkansformer, t.ex. 
Klimatsamverkan Skåne. Man behöver vara en stark 
partner som kan stötta de skånska kommunerna 
som samordnare och stöd i kommunala miljöprojekt. 
Miljömålen som finns behöver vara tydliga, ambitiö-
sa, tillräckliga och de måste prioriteras starkt så att 
de uppnås.

Att ta ledarskapet för en 
mer jämlik utveckling
Det breda ämnesansvaret inom regional utveckling 
sträcker sig över väldigt många olika typer av ar-
betsområden. Inom många av dem har regionen inte 
huvudansvaret: staten är exempelvis ofta ansvarig 
för många av de större infrastruktursatsningarna och 
för arbetsmarknadssystemet. Länsstyrelsen arbetar 
bland annat med miljöskydd och markanvändning 
och kommunerna har en hel del att säga till om kring 
vad som händer inom dess gränser. Regionens roll är 
därför ofta som en del av större samarbeten mellan 
många olika aktörer. Det betyder inte att man inte 
har något att säga till om eller saknar möjligheter 
att skapa förändring utifrån den positionen, men 
det betyder att det krävs ett aktivt ledarskap för 
att prioritera hur och i vad regionen behöver vara 
drivande. Det behövs också hårda, mätbara mål som 
samverkansgrupperna tillsammans ska uppnå inom 
ett utsatt tidsspann. Är det ett längre projekt behövs 
tydliga delmål som kan utvärderas och följas upp. 

Från ett vänsterperspektiv handlar det om att 

ständigt se på utvecklingsfrågorna ur ett jämlikhets-
perspektiv. Vilka åtgärder, vilka beslut och projekt 
är mest effektiva för att stärka upp där det behövs 
som mest? Vilka vita fläckar finns det, vilka blir inte 
prioriterade? Utvecklingsarbetet är nära bundet till 
folkhälsoarbetet och klimatomställningen: vi behö-
ver arbeta långsiktigt, för hela regionen och med 
insatser till de grupper som behöver dem mest och 
snabbast. Regionen kan vara ett gott föredöme i 
att klimatanpassa sina verksamheter, vara en god 
arbetsgivare och se till att resurser fördelas över 
regionen så att de kommer alla till del. Man kan vara 
drivande i att utbildningsinsatser riktas mot de som 
har svårt att få komma in på arbetsmarknaden, att 
fackföreningarna blir en självklar del av utbildnings-
satsningar och näringslivsutveckling, att det skapas 
många ingångar till jobb inom den offentliga sektorn 
där det finns och kommer finnas stora behov av per-
sonal. Man kan skapa långsiktiga finansieringsformer 
för att stötta det fria kulturlivet över hela regionen. 
Det behövs satsningar på förnyelsebara drivmedel, 
och inom biogas finns det exempelvis stor utveck-
lingspotential för både produktion och användning. 
De laddningsstationer som finns runt om i Skåne 
räcker inte till. I glesbygd där avstånden är längre 
behöver laddningsstationer och biogasanläggningar 
utvecklas. Ett helt fossilfritt Skåne behöver täcka 
mer än bara tätbebyggda områden.

Utvecklingsarbetet har ofta väldigt långa horisonter: 
de förändringar som planeras idag kan vara färdig-
ställda om 30-50 år. Det understryker att de behö-
ver göras med stor hänsyn till människa och klimat, 
kulturvärden och miljövärden. Samtidigt behöver de 
komma igång för att Skåne ska hänga med i utveck-
lingen och i sin omvärld. Som en del av Öresundsregi-
onen är också samarbetet med Danmark viktigt. 

Det skånska resandet
Människor behöver förflytta sig, och förflytta saker. 
För att fortsätta göra det behöver mycket av resan-
det och godstransporterna klimatanpassas. Hur vi vill 
skapa en starkare och bättre kollektivtrafik kan du 
läsa mer om under avsnittet Kollektivtrafik. 
Mycket av all gods- och persontransport från Europa 
passerar Skåne på sin väg längre norrut. Järnvägs-
nätet som finns idag är väldigt tungt trafikerat och 
behöver byggas ut och rustas upp för att kunna an-
vändas ännu mer - både gods- och persontransport 
måste överföras från vägar till räls (och till viss del 
sjöfart) för att minska utsläppen. Politikens fokus be-
höver ligga helt på utbyggnaden av järnvägen – inte 
på utbyggnationer av motorvägar i Skåne, som E6:an 
och E22:an. Utbyggda vägar ger mer vägtrafik, ut-
byggda järnvägar ger större möjligheter till minskad 
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vägtrafik och plats för de bilresor som är nödvändiga.

Ett välfungerande järnvägsnät genom Skåne berör 
hela Sverige, och de stora utbyggnader som behövs 
ska göras tillsammans med staten. Även förbindel-
serna mellan Skåne och Danmark behöver bli fler, 
men i de lösningar som presenteras är det väldigt 
viktigt att det finns plats och möjlighet för god-
stransport och långdistanståg precis som för kortare 
persontransporter. Spåren som går från de skånska 
hamnarna behöver också underhållas och byggas ut 
för att kunna öka förflyttningen av båtgods från väg 
till räls.

De regionala flygplatserna som under år sponsrats 
av både region och kommuner behöver läggas ner. 
Att gå in med skattepengar till mindre flygplatser är 
varken miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart. 
Mindre flyg som det rör sig om trafikerar främst kor-
tare rutter där tåg är ett bättre alternativ. 

Fler spår, bättre spår
Förutom förbättrat underhåll och planerade utbygg-
nationer av den stambana som finns behövs också 
nya spår för att avlasta och göra det möjligt med den 
stora tranportförflyttningen. För att tåg ska vara ett 
fullgott alternativ till inrikesflyg behövs snabbare 
och långsiktigt hållbara persontransporter och en 
sammanbindning av storstadsområdena Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Sverige behöver höghas-
tighetsbanor. Detta projekt är ett av de stora som 
samordnas och finansieras till största delen av sta-
ten, och ska inte påverka andra regionala satsningar. 
Tidshorisonten är lång och än dröjer det många år 
innan några höghastighetståg kan rulla, men det är 
hög tid att satsa på ett transportsätt som funnits i en 
form i exempelvis Frankrike sedan början av 80-talet. 

Med snabba tåg på egen bana kan gods-, lokal- och 
regionaltågstrafik få betydligt bättre plats. Idag är 
stambanorna redan fulla, och även om det går att 
utöka kapacitet något med tåg som kan ta fler passa-
gerare finns det många flaskhalsar och relativt sett 
liten möjlighet att utöka stort. Att tågen går i olika 
hastigheter och prioriteras olika skapar bekymmer 
(förseningar och väntetider) vid möten och försvårar 
effektiviteten. Nya banor behöver byggas så att det 
är möjligt att använda regionala tåg och bussar för 
att ansluta till snabbtåget från hela Skåne.

Liksom vid alla andra infrastrukturprojekt är det 
viktigt att minska klimatpåverkan från projektet i så 
hög mån som möjligt. Det behöver utföras noggran-
na miljö- och konsekvensbeskrivningar och lokala 
natur- och kulturvärden ska skyddas. 

Digitalisering
En annan stor och viktig del av Skånes infrastruktur 
rör bredbandsutbyggnad. Idag har inte hela Skåne 
tillräcklig bredbandsuppkoppling för att arbeta, 
studera eller för att få full samhällsservice. I takt med 
att digitaliseringen av välfärdstjänster går framåt blir 
det allt viktigare – man ska inte behöva bo inne i en 
stad för att ha tillgång till snabb internetuppkoppling 
via bredband. Regionen har inget utpekat ansvar 
för bredbandsutbyggnad, men som del av regional 
utveckling är en hög täckningsgrad en grundförut-
sättning för att hela Skåne ska kunna leva. 

Mitt i digitaliseringsprocessen finns det också de 
som inte använder internet alls. När digitala verktyg 
och tjänster blivit det normala i nästan alla samhäl-
lets institutioner sätts de som inte använder internet 
i ett utanförskap. Svenska Internetstiftelsen talar 
också om en stor grupp som riskerar vad de kallar 
för ett ”utvidgat utanförskap”: Personer som har 
internet och använder det till vissa begränsade 
saker men saknar kunskaper för att nyttja internets 
olika funktioner – en del av dem känner inte till flera 
samhällsviktiga digitala tjänster överhuvudtaget. 
Andra känner till dem, men kan inte använda dem 
utan hjälp. Många har till exempel problem med att 
på egen hand installera mobilt Bank-id, en tjänst som 
är nödvändig för att identifiera sig på nätet, logga in 
på myndighetssidor, till sjukvården, och för att betala 
för olika saker online. 

Det är viktigt att digitaliseringen i sig inte ses som en 
åtgärd för nedskärningar eller besparingar i andra 
delar av välfärden. Alla omställningar kräver att man 
satsar på dem, inte bara att man tar bort alternativet 
och låter människor klara sig själva. Det behöver 
finnas stöd i omställningen, så som servicecenter i 
kollektivtrafiken, möjligheter att kunna ringa och inte 
bara maila, tid för vård- och omsorgspersonal att själ-
va lära sig och sedan lära ut nya lösningar till patien-
ter och brukare. När det digitala blir den breda vägen 
in måste det finnas andra alternativ, alternativ där det 
fortfarande går att få hjälp av en annan människa. 

Energi
En viktig fråga i samhället och i samhällsomställning-
en är energifrågan. Framtidens energi finns inom sol- 
vind- och vattenkraft, och genom en stor satsning 
på energieffektivisering. Alternativ som rör återupp-
byggnad eller nybyggnation av kärnkraft är inte bara 
ekonomiskt utan också samhällsmässigt omöjligt. 
Liksom inom flera andra områden äger inte Region 
Skåne frågan om varken energitillverkningen eller 
överföringen i Skåne, men man kan vara en aktör 
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som utökar sitt eget gröna energibestånd, driver på 
för omställning och arbetar i framkant med energief-
fektivisering. Frågan har också koppling till arbeten: 
många av de nya jobb som kommer behövas finns, 
förutom inom välfärden också i samhällsomställning-
en. Region Skåne behöver också ta fram en investe-
rings- och solenergiplan med en tydlig målsättning 
för egenproducerad solel. Det är en viktig fråga att 
regionen använder de egna fastigheterna för att 
etablera solceller.

Kulturen som drivkraft i samhället
Kulturella och kreativa näringar, KKV, innefattar 
många av aktörerna inom konst och kultur i Skåne. I 
de regionala systemen är det tydligt att KKV förvän-
tas drivas som små kommersiella företag, ofta med 
en ensam, ekonomiskt ansvarig person och utförare 
som enda tillgång. För att få ett rikt och blomstrande 
kulturliv behöver formerna för att fördela medel till 
KKV utformas efter deras driftformer och behov. Det 
ska heller inte ses som bidrag till kulturen för att den 
inte är kommersiellt gångbar, utan som en investe-
ring i en del av välfärden som ger oerhört mycket till 
invånarna och samhället. Samhället behöver kultur 
oberoende av om den är kommersiellt gångbar eller 
inte. Speciellt i en tid när vi som människor förvägras 
fler och fler offentliga rum där vi är invånare och inte 
konsumenter. 

Kulturens folkhälsomässiga effekter är välkända 
och kan upplevas både av de som utför den och av 
de som tar del av dess stora bredd som. För den 
regionala utvecklingen är kulturen oerhört viktig, 
den engagerar människor i alla åldrar, finns i otaliga 
former och gör Skåne till en bättre plats för både 
invånare och besökare. 

Regionen har ett dubbelt ansvar när det investeras i 
kulturen. Dels behöver man stötta ett kulturliv som får 
vara fritt till form och innehåll, och dels styrs finansie-
ringen av kulturpolitiska mål som exempelvis innefatt-
ar vissa målgrupper. Kulturutövarna är, av naturliga 
orsaker, högst medvetna om vilka dessa mål är, och 
diskussionen om hur detta påverkar innehållet är 
ständigt pågående. För att få medel till sin produktion, 
behöver den då förändras? Detta är en viktig anled-
ning till att regionen behöver ställa om till fler former 
av långsiktig finansiering – det förstärker inte bara 
stabiliteten och möjligheten att leva som konstnär 
på sin konst, utan också möjligheten att arbeta med 
långsiktiga kulturpolitiska mål utan att indirekt styra 
enskilda produktioners innehåll. Folkhälsoaspekten 
utgör också i sig en grund för regionens finansiering av 
kultur, både vad gäller långsiktighet och omfattning.

Samlade mål för 
regional utveckling och kultur

• Att Region Skåne tar fram en koldioxidbudget 
tillsammans med de skånska kommunerna, nä-
ringslivet och andra aktörer för att tillsammans nå 
målen i Parisavtalet

• Att Region Skåne är drivande och stärker sin posi-
tion som föregångare inom miljö- och klimatfrågor

• Att Region Skåne stärker kollektivtrafiken, 
tillgången till sjukvård och satsningar på landsbyg-
den

• Att Region Skåne höjer ersättningen till folkhög-
skolorna

• Att järnvägsnätet rustas upp och byggs ut 
• Att järnväg till hamnarna byggs ut och kustnära 

sjöfart för att ersätta godstransporter med lastbil 
• Att invånarna i regionen är delaktiga i landsbygds- 

och stadsplanering
• Att tillgången till bredband ska vara hög i hela 

regionen
• Att Region Skåne driver på och satsar på produk-

tion av förnyelsebar energi och energieffektivise-
ring 

• Att Region Skåne tar fram en investerings- och 
solenergiplan med en tydlig målsättning för egen-
producerad solel

• Att Region Skåne driver på och satsar på att utöka 
stödet till fria kulturaktörer 

• Att Region Skåne satsar på långsiktiga finansie-
ringsformer för det skånska kulturlivet

Kollektivtrafik

Den goda kollektivtrafiken
Det kollektiva resandet är framtidens resesätt. En 
viktig del av utsläppsminskningarna som behöver 
ske ligger i transporter, av människor och av gods. 
Den bästa resan är den vi kan göra tillsammans, med 
så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt.

För att det ska bli möjligt att använda kollektivtrafi-
ken mer för fler behöver den också förbättras. Den 
behöver bli mer tillgänglig – både i var den går, hur 
ofta den går och hur mycket den kostar. Skåne behö-
ver komma närmare.

U-sväng för kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken är en del av välfärden. Att åka 
kollektivt är en samhällelig service och ska finansie-
ras solidariskt. Att fler åker kollektivt är bra både för 
invånare och miljö och ska premieras, inte straffas 
med ständigt högre avgifter och indragna turer. Idag 
är biljettpriserna låsta i ett politiskt beslut om index-
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ering – tanken är att de stadigt ska bli dyrare och 
dyrare. Ingen vill betala mer för att få mindre. Efter 
de senaste prishöjningarna har det nu blivit billigare 
att köra bil på vissa sträckor, helt fel väg om vi på 
riktigt vill genomföra klimatomställningen. Skåne är 
inte ensamma: biljettpriserna i hela landet har stigit 
betydligt snabbare än konsumentprisindex mellan 
2010-2020. Där den genomsnittliga prisutvecklingen 
för varor har varit 12 procent har prisökningen på 
månadskort och enkelbiljetter inom kollektivtrafiken 
legat på 43 procent.

Det är därför vi i Vänsterpartiet vill ha en helt av-
giftsfri kollektivtrafik i Skåne. Idag finansieras 55 
% av resekostnaden direkt av biljettförsäljningen. 
Om regionen istället skrotar indexeringen, mins-
kar självfinansieringsgraden och täcker en högre 
andel av kostnaderna genom skattefinansiering kan 
biljetterna bli billigare – ända ner till att det blir gratis 
att kliva på bussen eller tåget eftersom vi kollektivt 
redan betalat för resan genom skatten. Det skulle 
ge ett jämlikt resande: alla kan alltid åka dit de vill 
med kollektivtrafiken utan att behöva fundera över 
kostnaden. 

Det finns många goda exempel från platser där det 
genomförts, och utvärderingarna talar sitt tydliga 
språk. I Avesta ökade resandet med 250 procent och 
redan ett år efter införandet minskade utsläppen i 
kommunen med 40 ton koldioxid. Hasselt i Belgien 
hade helt fri kollektivtrafik mellan 1997 och 2006 
och ökade under den perioden resandet med 1300 
procent. 
Tidigare studier har visat att ur ett samhällsperspek-
tiv är avgiftsfri kollektivtrafik självfinansierad. Det 
beror på minskade miljökostnader, minskad sjukvård 
genom färre olyckor och minskad resursanvändning 
av drivmedel och fordon. Om regionen menar allvar 
med sina ambitioner om att höja andelen resor som 
görs med kollektivtrafik är avgiftsfria resor ett väl-
digt bra sätt att göra det på. 

Egen regi 
Skånetrafiken äger idag vissa av sina tåg och bussar 
medan andra hyrs. När avtalen går ut ska regionen ta 
tillbaka hela driften i egen regi. Det kommer att leda 
till att man behöver satsa och investera till en början, 
men på sikt leder det till att regionen kan arbeta mer 
effektivt och utan förluster i form av de mellanskill-
nader som idag försvinner till alla olika leverantörer 
som sköter olika delar av kollektivtrafiken. Man slip-
per också långdragna upphandlingsprocesser och 
får bra översikt över renoverings- och inköpsbehov.

Stärk jämlikheten, stärk tillgängligheten 
Under många år har fokus legat på att skynda upp 
resorna mellan de större städerna och knutpunkter-
na och strömlinjeforma resandet vilket har lett till en 
trafik som tar alltför lite hänsyn till äldre resenärer, 
barnfamiljer och tillgänglighetsanpassningar. På 
många håll finns ett behov av närmast servicetrafik 
med många stopp, luft i tidtabellen för att komma till 
sin plats även med rullator och ett helt annat tempo: 
en trafik som har andra resenärer i fokus än enbart 
arbetspendlaren som åker mellan olika större städer.
Ett exempel på hur kollektivtrafik kan bli mer jämlik 
finns inom stadsbusstrafiken. Trots att det till största 
del är kvinnor som reser kollektivt är stadsbusstra-
fiken anpassad till mäns rörelsemönster och arbets-
scheman. Mäns resande sker oftast från punkt A 
till punkt B medan kvinnor oftare har flera stopp på 
vägen. Dessa resor är lika förutsägbara som de direkt 
mellan hem och arbetsplats - trots det tas de inte lika 
stor hänsyn till. Tidsmässigt är de flesta befintliga 
turer koncentrerade till rusningstid och utgår från 
kontorstid. Kvinnors restider ser ofta annorlunda ut, 
obekväma och oregelbundna arbetstider är vanligare 
vilket kollektivtrafiken behöver ta hänsyn till. Man 
behöver också ta hänsyn till trygghetsaspekter, t.ex. 
att kunna ta sig säkert hem när det är mörkt. Resan-
de ska också kunna ta en till fritidsaktiviteter, kultur 
och natur, med vad det innebär för tidtabeller och 
linjedragning. 

Att kunna ta sig till buss- och tågstation på ett tryggt 
sätt är också viktigt ur ett jämställdhetsperspek-
tiv. Cykel- och gångvägar ska finnas till samtliga 
nyckelstationer - även för personer bosatta en bit 
utanför centralorten. Säkra cykelleder behövs både 
för vardagsnytta och ger möjlighet till längre turer i 
det skånska landskapet, och är positivt för folkhäl-
san! Att kunna cykla till stationen med barn, gå med 
rullator eller på annat sätt få möjlighet att säkert ta 
sig in till centralorten vid sidan om tung och snabb 
trafik ger tryggare invånare som hellre väljer kollek-
tivt resande. De hjälpmedel som finns på bussar, t.ex. 
ramper och röstutrop av hållplatsnamn, måste fung-
era och vara på tillräckligt hög volym för att kunna 
nyttjas av personer med nedsatt syn.

Det är viktigt att Skånetrafiken lyssnar på sina 
resenärer. Resenärsperspektivet behöver vara långt 
framskjutet i utvecklingsplanerna - framförallt be-
höver man lyssna på dem som har allra störst hinder 
att nyttja kollektivtrafiken i dagsläget. Genom att 
utgå från ”den svåraste resan” kan hinder undanröjas 
och kollektivtrafiken bli mer jämlik, t.ex. med hjälp av 
Funktionsrätt Skåne.
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tioner och kortade patientköerna. Personalen blev 
mer utvilad och orkade mer och de fick fler kolle-
gor när tidigare problem med att fylla vakanser var 
som bortblåsta trots fler tjänster. På Svartedalens 
äldreboende i Göteborg gavs mer tid till de boende 
med sextimmarsdagar, aktiviteterna blev fler och 
de anställda trivdes bättre. Sex timmars arbetsdag 
fungerar med andra ord som ett verktyg för att korta 
köer och förbättra kvalitet och kontinuitet inom 
vården, förutom att det ger mer fritid och tid för åter-
hämtning för personalen. Detta är ett sätt att ta sig 
an den stora mängd uppskjuten vård som är en direkt 
konsekvens av pandemin. Vi vill att regionen inleder 
med ett försök med förkortad arbetstid med bibehål-
len lön (30 timmars arbetsvecka) för hårt belastade 
sjukvårdsanställda, för att sedan utöka reformen till 
att omfatta fler. 

En sammanhållen verksamhet är ofta, eller har 
potential att vara, effektiv. Trots det har trenden 
under de senaste åren varit att stycka upp regionens 
verksamheter genom upphandling eller organisa-
tionsförändring. Det har skapat många problem. 
Både upphandlingar av strategisk verksamhet och 
interna köp- och säljsystem behöver förändras för 
att regionen ska fungera bättre. 

Organisationen har blivit svårgripbar och upphand-
lingar till lägsta pris har tummat både på kvalitet i 
tjänsten, i arbetsmiljön och på de fackliga rättighe-
terna för personalen. Servicemedarbetare är ett 
exempel på detta: på sjukhusen är de viktiga delar 
av den organisation som krävs för att sjukvården ska 
fungera. Utan städning ökar vårdrelaterade infektio-
ner, utan kvalitetsmässig servering av mat mins-
kar patienternas aptit och utan fastighetsskötare 
fungerar lokalerna inte som de ska. Detta är delar av 
vården - inte tjänster som tillförs extra. Den städning 
som fortfarande finns i upphandlad form behöver tas 
tillbaka i egen regi för att kunna garantera kvalitet i 
arbetet, ge rimliga arbetsvillkor och en god arbets-
miljö för lokalvårdarna. Genom åren har regionen 
drabbats av flertalet incidenter till följd av bristfällig 
städning, kriser som drabbat enskilda patienter hårt. 
Vänsterpartiet vill att servicemedarbetarna är en del 
av personalgrupperna i sjukvården och att de inte 
hanteras i en egen förvaltning och att regionen ”leker 
affär” med sig själv.

Region Skåne upphandlar totalt sett väldigt mycket 
verksamhet och produkter. Vänsterpartiet vill minska 
upphandlingar av vård och bygga ut i egen offentlig 
regi. Det ger bättre förutsättningar för välfärden 
generellt. Vid upphandlingar som görs behöver sättet 
därför vara välutformat och påverkansbart för de-

Färdtjänst
För personer med behov av färdtjänst är det absolut 
grundläggande för vardagen att det fungerar. För att 
kunna leva ett aktivt liv behövs möjligheten att kunna 
förflytta sig självständigt, och där är färdtjänsten det 
första steget. Beställningscentralen är idag i offentlig 
regi medan driften av färdtjänsten ligger hos olika 
företag – en rad saker behöver göras för att förbättra 
och förenkla systemen. På sikt vill vi att kommunerna 
tar över hela driften av färdtjänsten, för bättre de-
taljkunskap och lokalkännedom som kan vara till hjälp 
för resenärerna. Samtidigt måste det finnas tydliga 
och reella rättigheter för de med rätt till färdtjänst att 
även kunna färdas till andra kommuner och regioner. 
För personer som bor nära regiongränser är systemet 
för beställning av riksfärdtjänst idag besvärligt. För 
att korsa en kommungräns in i annan region behövs 
lång framförhållning och regelverket är otydligt. Det 
krävs en förenkling och större sömlöshet mellan sys-
temen för att förenkla för den som behöver boka.

Samlade mål för kollektivtrafiken 
• Att Region Skåne återtar driften 
 av kollektivtrafiken i egen regi 
• Att all kollektivtrafik ska vara avgiftsfri 
 för resenären
• Att Region Skåne bygger ut 
 kollektivtrafiken för hela Skåne
• Att en utbyggnad av cykelvägar 
 i hela Skåne genomförs
• Att kollektivtrafiken i Skåne utformas 
 jämlikt och jämställt utefter alla invånares behov. 
• Att färdtjänst och sjuktransporter 
 återgår i kommunal regi

Regionen som arbetsgivare 
och upphandlare

Förändringar för mer jämlik upphandling 
och en starkare arbetsgivarroll
Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med 
drygt 36 000 anställda inom väldigt många olika 
yrken. En del av personalfrågorna för exempelvis 
sjukvårdspersonalen har nämnts under det ämnes-
avsnittet, men regionen är arbetsgivare för många 
fler. För alla regionens anställda ska rätt till heltid, kol-
lektivavtal och jämställda löner vara en självklarhet.

En viktig satsning för arbetsmiljön och något som 
Region Skåne bör lära av är de framgångsrika exem-
pel som gjorts med arbetstidsförkortning, främst 
inom sjukvård och omvårdnad. På operationsavdel-
ningen i Mölndal lade man in två sextimmarspass per 
dag för operation istället för ett åttatimmars. Det gav 
fler tillgängliga operationstider, fler utförda opera-
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byggnader och se över lösningar för smart utnyttjan-
de för klimatvänliga lösningar. 

Slopad karensdag
Under Covidpandemin togs karensdagsavdraget 
bort för att minska risken för smittspridning och se 
till att människor kunde stanna hemma vid sjukdom. 
Under 2021 återinfördes det igen på regeringsnivå 
– trots mycket goda resultat. Det ska inte behöva 
kosta pengar för den enskilde att vara sjuk. Idag gör 
karensavdraget att det genast syns i lönekuvertet 
vid sjukskrivning. Det drabbar de som tjänar minst 
hårdast och ger ojämlika förutsättningar till vila. Möj-
ligheten att faktiskt stanna hemma förbättrar inte 
bara den anställdas hälsa och ger chans till vila och 
återhämtning, det kan ge snabbare återgång till arbe-
te och skyddar arbetskamrater och andra som möts 
på arbetsplatsen från att bli smittade. En arbetsplats 
där de som jobbar är säkra på att inte själv behöva 
arbeta trots sjukdom, att inte vara stressade över 
inkomstbortfall eller riskeras smittas av kollegor som 
upplever detsamma ger en säker miljö där alla ges 
möjlighet att göra ett gott jobb. Därför ska Region 
Skåne skrota karensdagsavdraget för alla anställda.

Att arbeta mot diskriminering
Som arbetsgivare har regionen ett stort, lagstif-
tat ansvar i att arbeta mot diskriminering i allt från 
rekrytering till arbetsmiljö och lönesättning. Olika 
personalgrupper behöver också ha med sig olika 
kunskaper kring diskriminering inom sina arbets-
områden för att möta personer på sin arbetsplats. 
Alla diskrimineringsgrunder tar sig inte uttryck på 
samma sätt och den ojämlika behandlingen finns 
ofta inbyggd i arbetsmässiga och sociala strukturer. 
Vänsterpartiet vill satsa på regionens likarättsarbete, 
som idag är underprioriterat. Det finns mycket som 
behöver göras för att exempelvis patienter inom 
vården ska bli mötta utan diskriminering eller för att 
skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser där 
representation är en viktig faktor.

Beredskap vid större kriser
Vi lever i ett mer sårbart samhälle, med klimatför-
ändringar, risk för större elavbrott och cyberattack-
er. Detta ställer krav på beredskap inom sjukvården. 
Coronapandemin har varit ett hårt test av sjukvårds-
systemen, och vi kan inte utesluta nya katastrofer 
och kriser i framtiden. . För att möta stora kriser krävs 
kunskap, system och arbetsmetoder som fungerar 
även vid väldigt akuta händelser där många kan 
drabbas samtidigt. Lagerhållning av material, säkra 
informationsvägar, ansvarsfördelning, tillgång till 
mediciner och fler vårdplatser behöver finnas på 
plats för att säkra upp grundläggande beredskap och 

mokratisk insyn och styrning. Vänsterpartiet vill att 
sjukvården ska vara fri från bemanningsbolag. Fram 
till att vi har uppnått detta mål ska bemanningsper-
sonal bara användas om det inte går att anställa ny, 
fast personal. Förlängning av hyrpersonalsavtal ska 
inte vara möjligt. 

Avtalsuppföljningen är också central för regionen. 
Det ska inte vara möjligt att upprepade gånger bryta 
mot upphandlingsavtal utan att det får konsekven-
ser, så kallat vitesföreläggande. Vitesklausuler ska 
följas redan i början av ingångna avtal och fak-
turagranskning ska alltid vara möjlig. Detta inkluderar 
även miljömål, som ska vara tydligt formulerade i 
avtalen och också inkludera underleverantörer.

Region Skånes upphandlingar behöver ställa höga 
sociala krav för att garantera personalens arbetsvill-
kor. De upphandlingar som utförs behöver innehålla 
skarpa kriterier om kollektivavtal, meddelarfrihet 
samt att personalen garanteras möjlighet till fortsatt 
anställning även om ett annat företag vinner upp-
handlingen. Ett exempel är vita jobb-modellen vilken 
innebär att entreprenörer och underentreprenörer 
förbinder sig att följa kollektivavtal (eller villkor i 
enlighet med kollektivavtal), och att detta följs upp 
systematiskt. Upphandlingarna bör även ställa krav 
på land-till-landrapportering för att i möjligaste mån 
undvika skatteflykt och avancerad skatteplanering.

Det är viktigt att vara medveten om alla de problem 
som finns med upphandling enligt LOU (Lagen om 
offentlig upphandling). LOU-lagstiftningen hindrar 
allvarligt möjligheter till insyn, transparens och 
demokratiskt beslutsfattande. Dessa grundläggande 
medföljande svårigheter gör att så lite verksamhet 
som möjligt ska upphandlas. Regionen bör se över 
vilka verksamheter som ska återtas till offentlig regi 
när upphandlingarna löper ut. Ett aktuellt exempel 
som har blivit tydligt under pandemin är trafikope-
ratörernas utstuderade sätt att använda sviktande 
resandeunderlag på grund av pandemin som en ur-
säkt att varsla oproportionerligt många anställda och 
införa starka villkorsförsämringar för de som är kvar. 
Detta är en situation som hade kunnat undvikas om 
regionen hade drivit kollektivtrafiken i offentlig regi.

Ägande av mark och lokaler
Regionen äger idag många av sina egna byggnader 
och marken runt omkring dem. Det är väldigt positivt. 
Försäljning av byggnader och mark blir ofta kort-
siktigt lönsam, men dyr i längden när hyresavtal ska 
upprättas och omförhandlas hos olika hyresvärdar 
och markägare. Med egenägda lokaler och markom-
råden finns också möjlighet att installera solceller på 
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en robust materialförsörjning för att hantera kom-
mande kriser. 

Samlade mål för regionen 
som arbetsgivare och upphandlare
• Att Region Skåne stärker sitt arbetsgivarskap 
 och tar ansvar för arbetsmiljön för sina anställda 
• Att Region Skåne inför 30 timmars arbetsvecka
• Att höja lägstalönerna för anställda inom 
 Region Skåne
• Att Region Skåne skapar egna bemannings-
 pooler för att undvika övertid för personalen 
• Att bemanningsföretag inte används inom 
 Region Skånes verksamheter 
• Att Region Skåne tar en aktiv roll som arbetsgiva-

re i att motverka rasism, sexism och andra former 
av diskriminering på arbetsplatsen 

• Att karensdagen avskaffas för alla anställda i 
Region Skåne

• Att Region Skånes upphandlingar ska 
 klimatanpassas
• Att Region Skånes upphandlingar ska ställa höga 

sociala krav för att garantera personalens arbets-
villkor

• Att Region Skåne säkerställer att personalen ges 
möjlighet till återhämtning och utbetalning av 
semesterdagar och övertidsersättning

• Att Region Skåne i hög omfattning ska äga sina 
byggnader och mark runt omkring för att kunna 
vara en aktiv del i klimatomställningen

• Att Region Skåne ska ha lager, kunskap, system 
och arbetsmetoder som fungerar vid kris
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För två nummer sedan, i 
Folkviljan nr 4, berättade 

vi om Fredsloppet. Det är ett 
landsomfattande deltagarfinan-
sierat motionsevenemang där 
de inkomna medlen skickas till 
någon behövande organisation. 

Fredsloppet startades 1985 av idrotts-
föreningen Proletären i Göteborg och 
har sedan dess vuxit såväl i antal lopp 
på olika orter som i mängden insamlade 
pengar. För första gången deltog Skåne i 
loppet med två organisationer. 
 Fredsloppet har skickat pengar till så-
väl Latinamerika som Sydafrika. I år var 
det tänkt att de drygt 72 000 kronorna 
skulle skänkas till Palestina, närmare 
bestämt till organisationen Union of 
Palestinian Women Committees.
 Dessvärre har Israel nu beslutat att 
denna organisation, tillsammans med 
fem andra humanitära organisationer, 
skall stämplas/utpekas som terroristor-
ganisationer. Därmed blir det oklart om 
de insamlade medlen når mottagarna.
 På grund av det oklara läget har de 
deltagande föreningarna i Fredsloppet 
skrivit och undertecknat ett öppet 
brev till utrikesminister Ann Linde och 
regeringen med krav på att regeringen 
skall säkerställa att Israel inte styr 
över bidragen och protesterar mot 
terrorstämplingarna. Det öppna brevet 
bifogas nedan i sin helhet.

Lasse Hansson.

Insamlade 
medel stoppas

          Öppet brev till  utrikesminister 
          Ann  Linde  och regeringen

Folkviljan nr 4 – 2021 Runt om i världen växer kriti-
ken mot Israels ockupation 
av Palestina, inte minst ef-

ter Israels alltmer aggressiva hand-
lingar med utökade bosättningar 
och med etnisk fördrivning av pa-
lestinska familjer från sina hem i 
Östra Jerusalem. Dagligen fängslas 
palestinska barn och bosättare till-
låts attackera palestinska jordbru-
kare och förstöra deras mark, bo-
städer och olivodlingar.
 För att skydda och stödja det pa-
lestinska folket och bevaka deras 
intressen spelar en mängd olika 
humanitära organisationer stor roll.  
Genom att på olika sätt dokumente-
ra övergreppen och sprida informa-
tion om dem har kritiken mot Isra-
els agerande stadigt vuxit. 
 Det är i ljuset av detta som Israel 
nyligen beslutade att sex humani-
tära palestinska organisationer i 
det av Israelockuperade palestin-
ska territoriet stämplades som/
utpekades som terroristorganisa-
tioner. Dessa organisationer är Ad-
dameer, Al-Haq, Defense for Child-
ren International - Palestine, Union 
of Agricultural Work Committees, 
Bisan Center for Research and De-
velopment och Union of Palestinian 
Women Committees. Alla sex orga-
nisationerna är välkända och har 
arbetat nära FN i decennier. Två av 
organisationerna Al-Haq, Defense 
for Children International - Pales-
tine har även fått stöd av Sverige 
genom det svenska generalkonsu-
latet.
 Beslutet som Israel tagit har 
väckt mycket kritik inte minst från 

FN:s kommissarie för mänskliga 
rättigheter, Michelle Bachelet. Hon 
sa att några av organisationer-
na är de mest välrenommerade 
människorätts- och humanitär-
grupperna i det ockuperade pales-
tinska territoriet och fortsätta och 
att göra anspråk på rättigheter in-
för ett FN-organ eller annat inter-
nationellt organ är inte en terror-
handling, att förespråka kvinnors 
rättigheter i det ockuperade pales-
tinska territoriet är inte terrorism 
och att tillhandahålla rättshjälp till 
fängslade palestinier är inte terro-
rism.
 Sverige var föregångare i kam-
pen mot apartheid i Sydafrika. Vi 
som arrangerar Fredsloppet var en 
del av kampen mot apartheid och 
lät överskottet från Fredsloppet gå 
till ANC i nästan 10 års tid. Sedan 
2019 har vi låtit hela eller delar av 
överskottet från Fredsloppet gå till 
Union of Palestinian Women Com-
mittees. Vi står nu i begrepp att sän-
da drygt 72 000 kr till denna från 
årets Fredslopp. Precis som Sverige 
protesterade mot apartheidsyste-
met i Sydafrika uppmanar vi reger-
ingen:

• Att regeringen säkerställer att 
Palestina är suveränt och att bi-
stånd till dessa organisationer 
inte får dikteras av Israel.

• Att regeringen protesterar mot 
Israels beslut att terrorstämpla 
dessa sex organisationer och be-
gär av Israel att de upphäver sitt 
beslut.

Vi önskar snarast svar på våra krav 
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          Öppet brev till  utrikesminister 
          Ann  Linde  och regeringen

så att vi vet hur Sverige säkerställer 
att stöd kan överföras som för oss 
nu gäller pengar till Union of Pales-
tinian Women Committees.

Göteborg den 2 november 2021

Bengt Frejd  
Proletären FF,  Huvudarrangör 
för Fredsloppet. 

Armando Elgueta  
Latinamerikanska Förening-
en för mänskliga rättigheter i 
Göteborg

Robert Frederick  
Lyons Frihetsteaterns vänner  
i Sverige

Katja Alheden  
Nej till Nato i Gbg

Eva Hammad  
Insamlingsstiftelsen för CYC

Nael Altunesi  
Palestinska Kulturföreningen 
Gbg

Pia Jacobssen  
Kommunistiska Partiet Gbg

Qusai Samara  
Palestinagrupperna Gbg

Virginia Cavallini  
Ship to Gaza Gbg

David Hellberg  
Jönsson Samidoun Gbg

Pieter Söron  
Svenskkubanska föreningen 
Gbg

Hans Hamrin  
Vänster partiet i Sundbyberg

Lars Drake  
Nej till Nato – Riks

Henning Süssner Rubin  
Kvarnby Folkhögskola Malmö

Tommy Johansson  

Svenskkubanska föreningen 
Jönköping

Doris Lundgren  
Latinamerikanska kulturhuset 
Västerås

Eva Karlsson  
Kommunistiska Partiet Umeå

Arvid Taawo  
RKU Umeå

Oskar Wigren  
Svenskkubanska föreningen 
Västerbotten

Jan Danielsson  
Mingus bok&skivbutik

 
Ytterligare medarrangörer som 
anslutit sig efter 2 november

Mohammed  al Mwed   
Alawda föreningen Gbg

Osama Abdulhalim  
Palestinska Riksförbundet

Osama Abdulhalim  
Al Salam föreningen Gbg

Ylva Thyr  
Kommunistiska Partiet  
Stockholm

Martin Nilsson  
Collective Effort IF Malmö

Arvid Gustafsson  
RKU Gbg

Ytterligare organisationer som 
anslutit sig  efter 6 november

Joel Opperdoes Kommunistiska 
Partiet Malmö

Christer Johansson  
Emmaus Åkvarn Björkå

Jakob Eriksson  
Samidoun Stockholm
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FN-dag 29 november – 
solidaritetsdag med det 
palestinska folket

Syftet med detta firande är 
att öka uppmärksamheten 

och medvetenheten för den 
palestinska saken, och för att be-
lysa att ett fritt och självständigt 
Palestina ännu inte uppnåtts.

År 1948 fördrevs 800 000 palestinier 
brutalt från sina hem, och sedan dess 
har de levt i flyktingläger i grannländer-
na. Resterande del av Palestina: Gaza 
och Västbanken ockuperades 1967 och 
sedan dess lever fem miljoner palesti-
nier under israeliskt förtryck bakom 
murar och stängsel.
 Det fortsatta byggandet av israeliska 
bosättningar med en stor ökning av 
bosättare på palestinskt område skapar 
en ny demografisk situation som från-
tar palestinierna sona rättigheter och 
bestämmanderätt över sitt hemland.
Frågan är hur länge omvärlden ska vara 
vittnen till denna orättvisa?
 Vi måste kräva modiga och prag-
matiska världsrörelser som ger det 
palestinska folket stöd och följer de 
beslut som fattats i internationella 
överenskommelser.
 Folkets kamp mot israelisk ocku-
pation och bosättning kommer att 
fortsätta tills det palestinska folket får 
sin historiska rätt över hemlandet. 
En varaktig fred kan bara nås genom 
ett fritt Palestina, och vi slutar aldrig 
kämpa förrän vi uppnått det. 
 Arabiska vänstern i Malmö ordnade 
i solidaritet med det palestinska folket 
ett kulturevent den 28 november och en 
tyst manifestation på Möllevångstorget 
dagen efter.

Zakaria Abdualla
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Posttidning B

Folkviljan, Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen. 

Vill din förening synas i tidningen?  
Vill ni berätta, tycka, informera?
Välkommen med material till  
skane@vansterpartiet.se (förening) 
eller folkviljan@vmalmo.se (enskild). 

NÄSTA NUMMER  
AV FOLKVILJAN  
KOMMER 25/2  MANUSSTOPP 13/2


