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Umeå fredag 26 oktober 2012
VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Två moderata riksdags-
ledamöter vill förstatliga 
universitetssjukhusen. 
Men Alliansledaren i Väs-
terbottens läns landsting, 
Nicklas Sandström (M), 
tycker inte att det är nå-
gon bra idé.

Det är Finn Bengtsson och 
Anne Marie Broden som 
har lämnat in en motion till 
riksdagen om att de svenska 
universitetssjukhusen ska 
förstatligas. De får också 
stöd av Folkpartiet.

– Staten behöver ta över 
universitetssjukhusen för 
att forskning och utbildning 

ska kunna bedrivas på ett 
optimalt sätt, säger Barbro 
Westerholm (FP) till tidning-
en Dagens Medicin.

Westerholm är också le-
damot i socialutskottet och 
sjukvårdspolitisk talesper-
son för Folkpartiet.

Försiktigt positiva
Även representanter för 
Centerpartiet är försiktigt 
positiva till att staten ska ta 
över ansvaret för universi-
tetssjukhusen.

Men Nicklas Sandström är 
mer tveksam.

– Det finns ett stämmobe-
slut hos Moderaterna om att 
inte röra organisationerna, 
säger han.

Han menar att det vikti-
gaste är att fråga sig vad som 
ger mest kvalitet.

– Jag är tveksam till att ett 
sådant här förslag skulle ge 
mer resurser.

Större skattebas
Sandström håller dock med 
om att universitetssjukhu-
sen på lång sikt behöver 
en större skattebas för att 
klara den högspecialiserade 
vården och regionsjukhus-
vården.

För att skapa detta har oli-
ka regioner diskuterats, men 
på många håll har de planer-
na misslyckats. Det är en av 
anledningarna till att försla-
get om att förstatliga landets 

universitetssjukhus nu kom-
mer upp. Riksdagsledamoten 
och läkaren Finn Bengtsson 
tror inte att regionalisering-
en är någon lösning.

– Även om vi minskar an-
talet landsting så kommer vi 
ändå inte att få lika och rätt-
vis vård i hela landet, säger 
han till Dagens Medicin. Vi 
kan aldrig få det så länge 
sjukvården bedrivs av regio-
ner eller landsting.

Sverigedemokrater kräver
Nicklas Sandström menar 
däremot att det är bättre att 
utveckla innehållet i vården 
i stället för att förändra or-
ganisationen.

Sverigedemokraterna 

har också krävt statlig sjuk-
vård. 

Även förre statsministern 
Göran Persson (S) är positiv 
till statliga universitetssjuk-
hus. Han menar att eftersom 
en stor del av sjukhusens 
verksamhet handlar om 
forskning och utbildning be-
hövs en kraftfullare huvud-
man än vad som finns i dag.

– De allra flesta sjukhusen 
kan tas över av kommuner-
na. Dock inte universitets-
sjukhusen. De ska drivas  
i statlig regi.

Moderaterna vill ha statliga sjukhus

MONICA G ENGSTRÖM
090–17 60 68

monica.engstrom@vk.se

UMEÅ Konkurrensverket 
anser att Akademiska hus 
ska betala en upphandlings-
skadeavgift på tre miljo-
ner kronor för att den inte 
följde Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inför 
en om- och tillbyggnad av 
Skogishuset i Umeå. Akade-
miska hus, som är ett statlig 
bolag, anser inte att den ska 
följa LOU. Den följer i stäl-
let de upphandlingsregler 
som brukar gälla för stat-
liga bolag.

Den har därför valt att 
hos Förvaltningsrätten  
i Umeå motsätta sig Kon-
kurrensverkets krav. 

– Vi motsätter oss Kon-
kurrensverkets ansökan om 
upphandlingsskadeavgift 
men välkomnar samtidigt 
en prövning av frågan om 
Akademiska Hus ska omfat-
tas av LOU eller inte. Sedan 
bolaget bildades 1993 har vi 
haft långtgående regler och 
rutiner för upphandlingar, 
men inte omfattats av LOU. 
Mot bakgrund av Konkur-
rensverkets bedömning är 
den här juridiska processen 
väntad och vi ser fram emot 
att få klarhet i vad som ska 
gälla framöver, säger Caro-
lin Åberg Sjöqvist, chefsju-
rist på Akademiska Hus. 

KERSTIN ERIKSSON

Akademiska 
hus motsätter 
sig miljonkrav

BÖTER Mannen körde bil 
trots att hans körkort hade 
dragits in – nu får han gro-
va böter.

En Umeåbo i 70-årsål-
dern har upprepade gånger 
dömts för olovlig körning.  
I april 2012 hände det igen 
på Berghemsvägen i Umeå.

Umeå tingsrätt dömer ho-
nom för olovlig körning till 
ett kännbart bötesstraff  –  
10 000 kronor i dagsböter.

MARIE ALBINSSON

10 000 för 
olovlig  
bilkörning

SAMHÄLLSTJÄNST Den 
53-årige mannen körde bil  
i flera mil, kraftigt berusad.

I stället för fängelse väl-
jer tingsrätten, om än med 
stor tvekan, att döma man-
nen för grovt rattfylleri till 
skyddstillsyn med 40 tim-
mars samhällstjänst. Han 
ska även genomgå behand-
ling för sitt alkoholmiss-
bruk. Mannen körde sin bil 
i cirka tre mil, varav någon 
mil på E4 utanför Umeå. Det 
utandningsprov som man-
nen lämnade visade att han 
hade motsvarande 1,44 pro-
mille alkohol i blodet. Kör-
ningen var inte ofarlig och 
det rörde sig bitvis om en 
vinglig färd. 

Allmänheten slog larm 
till polisen och mannen, 
som hade för avsikt att fort-
sätta köra bil efter ett kor-
tare besök i hemmet, kunde 
stoppas.

BERTIL WALLIN

Döms för  
grov rattfylla

Kör du Skolgatan och ska till Ridvägen är det enklast att ta Signalvägen. Annars gäller tvärgatan 
Bankgatan. Fortsätter du längs Skolgatan till korsningen Västra Esplanaden får du endast svänga 
höger mot Teg. Rakt fram och vänster är numera inte tillåtet för andra än taxibilar och bussar.

GRAFIK: KARIN KARBIN
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På bara 20 minuter körde 
30 bilar i bussfilen. Det 
råder fullt kaos i kors-
ningen mellan Skolgatan 
och Västra Esplanaden. 
VK bestämde sig för att 
åka ut och kolla hur de 
nya reglerna efterlevs. 

Från och med den 8 oktober 
får bilister inte längre köra 
rakt fram eller svänga vän-
ster när de kommer från 
Skolgatan fram till Västra 
Esplanaden i riktning mot 
centrum.

Förklarande skylt
Drygt 50 meter innan kors-
ningen kommer en skylt 
som berättar för förarna 
att de inte kan lägga sig  
i vänster körfält som nu en-
dast är till för bussar och 
taxibilar. Om de ska köra in  
i centrum gäller höger mot 

Teg och sedan vänster in på 
Storgatan. Ska de vänster 
mot Ersboda, busstationen 
eller tåget gäller de enkel-
riktade småvägarna Bank-
gatan mot Ridvägen. 

När VK är på plats i kors-
ningen kommer tre bilar. 
Alla lägger sig i bussfilen 
och kör på som det var innan 
ändringen den 8 oktober. 

”Ren rutin”
– Ska jag vara helt ärlig så 
vet jag att jag inte får köra 
här, men jag glömde bort 
det nu på ren rutin. Jag såg 
den där skylten. Men vad 
betyder den? undrar en av 
förarna som står i bussfilen 
och väntar på grönt ljus. 

Under tjugo minuter räk-
nade VK totalt 30 bilar som 
körde ”fel”. Det fanns en del 
bilister som i sista sekund 
upptäckte misstaget, bara 
för att göra en U-sväng vid 
trafikljusen eller helt enkelt 

acceptera felet och köra som 
de från början tänkte.

– Nog vet jag att jag inte får 
köra här allt, men vad är al-
ternativet? Hade du tänkt att 
jag ska stå i bilkö på Ridvä-
gen i stället? Glöm det, säger 
en upprörd bilist som precis 
glidit in i bussfilen. 

Bill Olsson har bott och 
arbetat i området länge och 
tycks känna igen sig i frus-
trationen. Han menar att det 
nog är tur att folk inte börjat 
köra rätt.

Garageportar
– Tanken är väl i regel god, 
men alternativen kan knap-
past vara att all denna trafik 
ska omfördelas till småga-
torna. Vi som bor här har 
våra garage eller parke-
ringsplatser i direkt anslut-
ning till bland annat Bank-
gatan.

–  Om all trafik går som 
det är tänkt att den ska gå 

nu, skulle man varken kun-
na ta ut bilen på morgonen 
eller ta sig hem på eftermid-
dagen, berättar han och räk-
nar till tio garageportar som 
ligger vid den smala och en-
kelriktade gatan.

Jonas Olsson på polismyn-
digheten berättar att man 
från polisens sida ännu inte 

valt att göra något åt felkör-
ningarna.

– Vi har inte lagfört nå-
gon ännu. Tanken har varit 
att folk måste få en chans att 
anpassa sig. Men nu kanske 
det börjar bli dags att ändra 
på det.

SASCHA GRANBERG

Nya bussfilen skapar 
kaos på Skolgatan

”Nog vet jag att jag 
inte får köra här,  
men vad är alterna-
tivet? Hade du tänkt 
att jag ska stå i bilkö 
på Ridvägen i stället? 
Glöm det!”
Upprörd bilist

En bil i bussfilen – ingen ovanlig syn i korsningen Skolgatan-
Västra Esplanaden. När VK besöker platsern råder fullt kaos. 
 FOTO: ABEBE ASRES


