Landstingschef på pr-resa hos porrkungen Berth Milton i
Barcelona
Politikerna drar ner på sjukvården samtidigt som de låter tjänstemännen resa jorden
runt för miljontals skattekronor.
– Man känner sig som en idiot ibland, men det får man ta, säger direktören.
Runt trehundra män trängdes med en handfull kvinnor inne på nattklubben Bailen 22 i
Barcelona. Det bubblande gratisvinet flödade, stämningen steg.
Det var den 17 februari 2009 och den årliga mobilmässan pågick för fullt i staden. På
dagarna minglade tiotusentals besökare i väldiga mässhallar.
Nätterna igenom ordnades det fester överallt.
Men värden på Bailen 22 var inget vanligt IT-företag. Utan porrjätten Private Media Group,
ledd av svensken Berth Milton, tillsammans med konsultfirman som utvecklar företagets
sextjänster i mobilen. Milton var själv på plats och minglade på festen.
Den landstingsanställde direktören, med ansvar för att utveckla näringslivet i Skåne, var en
av gästerna. Han gick runt, skakade hand med andra män och delade ut visitkort med Region
Skånes rödgula logotyp, enligt personer som var på plats.
– Han försökte sälja in Region Skåne, samtidigt som han blev allt mer berusad, säger en
festdeltagare.
Strax efter midnatt klev en rysk kvinna upp på scenen. Hon började långsamt ta av sig
kläderna. Landstingschefen ställde sig vid sidan av scenen.
– En stund senare ser jag honom gå upp för att få en ”lap dance”, säger en besökare.
Vad gör en landstingsanställd direktör hos Berth Milton i Spanien? För att förstå det måste
vi blicka tillbaka i tiden. Men också se framåt.
År 2020 ska Skåne vara EU:s mest innovativa region. Det har politikerna bestämt. Och
vägen dit får kosta.
De senaste tio åren har den del av Region Skåne som jobbar med att utveckla näringslivet
fått växa sig större och har i dag ett åttiotal anställda.
Hårda sparkrav
Under samma period har sjukvården utsatts för hårda sparkrav.
I december 2007 tvingades Sylvia Resch, chef för akutdivisionen på universitetssjukhuset
Mas i Malmö, att uppmana anställda att dra ner på kvaliteten i vården för att klara
besparingarna.
Ett drygt halvår senare, i september 2008, valde samma landstingspolitiker att tillsammans
med Skånes kommuner starta ett helt nytt dotterbolag – Invest in Skåne. Företaget, som ska
locka utländskt kapital till Skåne,

I fjol tvingades den avdelning på Trelleborgs lasarett som vårdar patienter i livets slutskede
att göra sig av med två sjuksköterskor och två undersköterskor för att klara sparkravet på en
och en halv miljon om året.
Samtidigt bröt sig Skåne loss från det gemensamma EU-kontor som delats med
Blekinge och Småland. Och hyrde ett eget kontor på en av Bryssels dyraste adresser
med flera arbetsplatser och ett stort mötesrum.
Årshyran: en och en halv miljon.
Det första året stod kontoret tomt.
Totalt lägger Region Skåne ner 105 miljoner i år på att utveckla näringslivet. Pengarna
hämtas från de egna skattebetalarna, staten och EU. Till det kommer stora separata
näringslivskontor i kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg.
Pengarna läggs i hög utsträckning på flygbiljetter. Här är en mindre del av de konferenser
och seminarier tjänstemännen på Invest in
Skåne kommer att resa till i år.
Medicinsk teknik i Dubai i januari och San Francisco i februari. Bioteknik i Milano och
Sydkorea i mars. Medicinskt seminarium i Shanghai i april.
Peking och Israel i maj. Washington i juni, Boston i september. Och så tillbaka till Sydkorea
i september.
Väljer fel resmål
Resandet har fått kommunerna i Skåne att reagera.
– Att lägga så mycket tid och pengar på långa resor är fullkomligt obegripligt, säger en
tjänsteman i en stor skånsk kommun.
– Man skulle vinna på att fokusera mer, säger Mats Helmfrid (M), kommunalråd i Lund.
Skåne Invest sysslar med fel saker i fel länder
– Vårt absolut största handelsutbyte är med Danmark och Tyskland. Så har det varit under
väldigt lång tid, säger Dan Andersson, ordförande för Företagarna i Malmö.
Han tror inte tjänstemännen skapar något nyföretagande över huvud taget.
– Att vara företagare sitter i huvudet. Det går inte att skapa livskraftiga företag med bidrag,
säger han.
Som entreprenör vet han hur dyrt det är att åka på mässor.
– Jag hoppas de kan se sig själva i spegeln efteråt och säga att det var värt det.
Vad får skåningarna för sina skattepengar? I regionens egna rapporter är de konkreta
resultaten få. Målet, att skapa tillväxt, anses helt enkelt för svårt att mäta.
Christine Axelsson (S) är andra vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Hon kritiserade
den senaste årsredovisningen i fullmäktige i mars.

– Allt jag såg var projekt efter projekt. Var femte ung person är arbetslös i Skåne. Jag vill
veta vilka insatser som gjorts för att pressa tillbaka den. Vad det här har gett.
Christine Axelsson väntar ännu på svar.
Under tiden fortsätter den landstingsanställde direktören på bilden och hans kollegor att resa
jorden runt – för att visa Skåne för världen.
Är det inte dags att ta politikerna i alla partier i kragen och ställa dem till ansvar på vilket sätt man
hantera våra skattepengar? Skåne Invest är bara en liten bråkdel av vad Skånetrafiken kostar
skattebetalarna där man fullständigt tappat omdömet med huvudlösa IT satsningar och biljett system
som kostat hundratals miljoner kronor och inte fungera.

