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ler finns i områden där befolk hur den ska se ut. 
sombara kansk 
tillbaka, och i s~ 
Det är emot kOl 
gynna ett företl 
säger Gardfjen, 
skeptisk till nä{. 
nomiska insats, 
delen består av 
kommunen.sa. 

- Det kan bli 

J 

den gemensamma presentatio
nen av budgeten. Man räknar 
med att satsa 100 miljoner extra 
där det behövs. 

- Värdet av produktionsök
ningen inom vården mötsvarar 
330 miljoner kronor, men det 
får verksamheten ingen del av 
idag; sa Sören Bergqvist. . 

Med den ersättningsmodell 
som oppositionen förespråkar 
skulle ersättningsnivåernaalltså 
bli större. Dessutom vill parti
erna att en olistad patient ska 
innebära lika mycket ersättning 
för vårdcentralen som en listad 

• Riksdagspolitiker pratade jordbruk på SLU 
VAl De rödgröna viii Införa 
kIImat- och ursprungscerU

.... fIerIng på livsmedel• .,. viii 
också ha kilometerskatt på 
tyngre lastbilstrafik. Allla... 
sen viii hjälpa Jordbnlket med 
sänkta egenavgifter. Det var 
beskedet när rlksdagspolltl
ker diskuterade Jordbruk och 
milJö på Sveriges lantbruks... 
nlversltet I måndags. 

Det svenska jordbruket kämpar 
både mot både mindre lönsam
het och förändringar i klimatet 

Moderatorn Lars Höök från 
Lantbrukarnas riksförbund 
pekade på en kurva för svenskt 
jordbruk som gått stadigt neråt 
sedan i mitten av åttiotalet. Det 
ser mörkt ut. Om utvecklingen 

ningen är rik och frisk. Det är 
för att de personerna är mer 
vana vid att göra aktiva val, sa 
Börje Wennberg. 

Varnar för förslaget 
Ismail Kamil (FP) är ordföran
de i hälso- och sjukvårdsstyrel
sen. Han varnar för att opposi
tionens förslag kan innebära att 
patienter som vill lista sig på en 
särskild vårdcentral kan bli ne
kade att välja. Han säger också 
att det förslag som lagts fram är 
för vagt. 

fortsätter så har vi ingen svensk 
jordbruksproduktion kvar inom 
några år, konstaterade han. 

Fokus pi lönsamhet 
Fokus under den öppna debat
ten i SLU:s aula i Ultuna låg just 
på hur jordbruket ska bli lön
samt igen, även om framförallt 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet var ense om att ta 
vara på den biologiska mång
falden och involvera jordbruket 
i framtida eko- och energilös
ningar. Både Vänsterpartiet och 
Folkpartiet betonade att en av 
åtgärderna var att göra det enk
lare för småföretagare - att se 
jordbrukare som lösningen på 
miljöfrågan. Alliansen menade 
att sänkta egenavgifter och 
en gemensam lagstiftning och 

Hur partierna vill komma 
till rätta med de många om
talade problemen på Akade
miska sjukhuset är oklart, även 
om representanterna generellt 
säger att de vill flytta fokus 
från personalminskningar till 
att hitta det bästa sättet att 
uppfylla patienternas behov. 
Platsbristen hoppas man delvis 
kunna råda bot på genom ett 
patienthotell för dem som 
tillfrisknar, men i övrigt vill 
oppositionen framför allt ha en 
"utökad dialog" med sjukhu

reglering inom hela EU var en 
dellösning. 

I våras togs det ett beslut i 
riksdagen att Sveriges mål är 
att minst SO procent av den 
totala energiförbrukningen år 
2020 ska vara förnybar. Anders 
y geman (S) vill gå längre. 

- Genom våra satsningar 
på vägar,järnvägar och tuffare 
mål än regeringen kommer vi 
att spräcka det taket snabbare, 
lovade han. 

Folkpartisten Anita Bro
den kontrade med att "Det 
är inget tak, det är ett mål, vi 
kommer inte att sitta och rulla 
tummarna". Oppositionen vill 
också införa en kilometerskatt 
på 1.40 kronor för tung lastbils
trafik med argumentet att det 
stimulerar lokal konsumtion. 

att säga att man vill satsa 100 
miljoner extra och sedan inte, 
öronmärka ~ngarna, säger 
Ismail Kamil. 

- De har haft fyra år på sig att 
ställa frågor och b~ställa under
sökningar om hur verksamhe
ten ser ut på sjukhuset. Har man 
då ingen klar bild av det före 
valet förstår jag inte hur man 
ska kunna ge det efteråt. 

Malln Beeck 
malin.beeck@etc.se 

0708-404815 

Oaes Västerteg (C) trodde att 
svenska livsmedel kunde miss
gynnas om skatten höjdes och 
Anita Broden (FP) att det kan 
bli dramatiskt för glesbygdsbe
folkningen. 

Anders Ygeman, som 
är ordförande i miljö- och 
jordbruksutskottet, lovade en 
ursprungsmärkning på livs
medel som exempelvis mjölk 
och kött - något som de borg
liga tror marknaden kommer 
sköta självmant. Djurhållning 
avhandlades också. Där var 
återigen Socialdemokraterna 
talespersoner och ville ha en 
djuretisk omsorgsman samt 
att oppositionen ställde sig 
positiva till förbud mot att hålla 
höns i bur. 

Fredrik ThOr8n 

Uppsalaborna 
lurade, säger M 

Ceci8lia~ 
munalråd, tillh4 
kommunala aB 
ter som lJD4etJ 
tade att fÖ!Qi~ 
omenare~i{ 

kommer upp i l 
tige senare i~ 

- U tslaget-l 
tenärbe~lli 
nämndenbisål 
borde ha titt 11 

kommunfullJal 
fattåde beW14 
somlåg~ 
vilket faH löpt 
Forss. , 

Hon säger. 
randef~ 
de juristel'~ 
för atfgiariSka 

·-MariaGf 
tiden hävdan. 
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