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SKÅNE ÖRESUND
Organiserad
brottslighet
bakom godisfusk
MALMÖ

Närmare 100 ton godis har belagts med
säljförbud av miljöförvaltningen i Malmö.
Detta efter att det
framkommit att flera
Malmögrossister har
sålt förfalskat godis
samt godis vars utgångsdatum har passerats med flera år
Godiset har främst varit
ämnat för den danska
marknaden. Fenomenet
uppdagades första gången för två år sedan, detta
efter att danska myndigheter upptäckt olagligt
godis i flera butiker som

kunde kopplas till Malmögrossister.
– I Danmark har man
25 procent moms på godis, plus att de har en
sockerskatt. Det gör att
det är lönsamt att fuska
med godis där, säger Torbjörn Larsson, expert på
gränsöverskridande handel på Skatteverket till
SVT Skåne.
Sedan det först uppdagades har Malmö stad
jobbat med frågan som
anses vara en del av den
organiserade brottsligheten.
Några av grossisterna
har nu polisanmälts.
Hiram Li

Wanås fick pris
för lokal insats
WANÅS

Wanås fick nyligen
ta emot Anders Wall
Award i samband med
årsmötet för EU-organisationen ”Friends
of the countryside”
(Vänner av landsbygden) i franska Anjou.
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ARKIVBILD

flera nivåer: lokal, nationell och/eller europeisk.
Projekten ska baseras på
användningen av kvalitetsinstrument och förvaltningsmetoder
som
bidrar till att förbättra
miljön.
Syftena med projekten ska vara att bevara
och förbättra landskapet
och biologisk mångfald,
liksom att bevara landskapets kulturarv och
bidra till hållbar ekonomisk lokal utveckling.
Årets utmärkelse delades
ut den 14 juni i samband
med årsmötet för EU-organisationen Friends of
the Countryside i Anjou,
Frankrike. Tidigare mottagare kommer från stora
delar av EU. 2009 delades
utmärkelsen ut till Rudolf Tornerhjelm, Wrams
Gunnarstorps Gods.
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Oförändrad skatt
i regionen 2020
n REGIONFULLMÄKTIGE. Alliansen

Baltzar Wachtmeister.

Baltzar Wachtmeister, VD
och ägare av Wanås Gods
AB, är årets mottagare
av Anders Wall Award
2018/19 för projektet:
”Wanås organic farming
and local development”.
(Wanås ekologiskt jordbruk och landsbygdsutveckling)
– Jag är mycket stolt
och glad över våra satsningar för miljö och
kultur, säger Baltzar
Wachtmeister, och att vi
skapar arbetstillfällen på
landsbygden samt har
funnit positiva användningsområden för gamla
kulturbyggnader som nu
uppmärksammas internationellt. Tidigare innehavare och all personal
på Wanås ligger bakom
det vi uppnått.
Endast
privatpersoner kan mottaga priset
för projekt för miljö och
landsbygd som ska vara
av särskild betydelse på

Allianspartierna vill växla upp och satsa på framtidens effektiva sjukvård och fungerande kollektivtrafik.

SKÅNE

De fyra allianspartierna
fick igenom sitt budgetförslag i regionfullmäktige på tisdagen.
Det betyder oförändrad skatt och satsningar på primärvården.
– Budgeten innehåller
prioriteringar som gör det
möjligt att växla upp och
satsa på framtidens effektiva sjukvård och fungerande kollektivtrafik. Vi
står inför uppgiften att på
en gång bygga ut den nära
sjukvården och rusta upp
våra sjukhus, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.

Liberalernas gruppledare
Gilbert Tribo (L) pekar på
förstärkningen av de skånska vårdcentralerna samt
organiserad PSA-mätning
och mer pengar till dialysvården.
– Om vi ska kunna möta
de utmaningar som Region

PRENUMERATIONSPRISER
Nya priser fr o m 1/12 2018
Total: 12 mån 3 299 kr, 6
mån 1 699 kr, 3 mån 869 kr.
Budgetkonto (12 delbetalningar)
285 kr/mån.
Kombo: 12 mån 2 275 kr, 6 mån
1 199 kr, 3 mån 619 kr. Budgetkonto
(12 delbetalningar) 199 kr/mån.
Företagsprenumeration: 12
mån 4 195 kr, Kombo 2 939 kr.
Alla priser inkl moms. Uppehåll i
prenumerationen förlänger inte
prenumerationsperioden.

Skåne står inför måste vi
också ha mod att tänka
nytt. Därför är jag mycket
nöjd med att Allians för
Skåne inför en helt ny
innovationspeng för att
stimulera nya idéer och
arbetssätt i den skånska
sjukvården, säger Gilbert
Tribo.

Centerns

gruppledare
Annette Linander lyfter
upp nya arbetssätt som incitamentsstyrning och digitala verktyg för den nära
vården och kollektivtrafiken i Skåne.
– Nu vidtar ett arbete
där inte bara minus ska bli
plus, utan där ytterligheter
och ytterpunkter ska mötas. Där digitaliseringen
ska göra oss mänskligare,
där avståndet mellan östra
och västra Skåne ska minska, och där vårdkedjan
kommer att kunna leverera
en högre utväxling, tack
vare att vården ges på rätt
nivå, säger Per Einarsson

FÖRETAGSANNONSER
Telefon: 040-660 55 00
E-post: annons@skd.se

fick igenom sitt förslag
gruppledare för Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet ville höja

skatten för att slippa de
nedskärningar som alliansens budget innebär.
– Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling
och kultur behöver finansieras, inte påläggas besparingar men Alliansens
budgeten gick igenom, säger Vänsterpartiets gruppledare Sara Svensson.
– Vi behöver öka resurserna till sjukvården och
kollektivtrafiken för att vi
faktiskt blir fler invånare
som använder dem, utan
tillskott har vi inte möjlighet att utveckla verksamheterna och bygga den välfärd som alla i Skåne behöver, fortsätter Svensson.

Alliansen låtsas som om
tiden står still, menar Socialdemokraterna.
– De borgerliga har inte
fått kontroll över ekonomin.

Deras politik har ökat orättvisorna i stället för att minska dem, säger Henrik Fritzon (S) oppositionsledare.
I stället för att acceptera
att reformutrymmet är
170 miljoner kronor med
oförändrad skatt, har alliansen i sin budget som
regionfullmäktige beslutat satsningar för drygt 1,2
miljarder kronor, förklarar
Henrik Fritzon.
S ville höja skatten med
15 öre.
– Vi socialdemokrater
säger nej till besparingarna
i alliansens skånska budget
och vi ger sjukvården full
ersättning för ökade löner
och priser, för att mer vård
kommer behövas när vi
blir fler skåningar och för
att köpa in ny teknik och
mediciner. Vi vill satsa på
mer resurser till sjukvården, sänkta priser i tandvården och utbyggd kollektivtrafik, kommenterar
Henrik Fritzon.
Stefan Olofson
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