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. BORGARNA SLAR TILL: 

HöJ DA ·oAGHEMST AXOR! 
Vid Sociala Centralnämni:hms sennstt~ sammantriide i 
onsdags presenterade borgarna ett H>rsbg 1iH ny 
.. !agh<.!mstaxa. Taxd!öjningcn skull.e ge Lunds kom
mt n t ,7 miljoner i ö'kadt~ inkomster. 

Förslaget innebär, att rninimiavgiften för ett barn 
fördubblas till tio kronor. St~:m stiger a\rrriften mec 
inkomsten till maxJmalt 42 honor pet dag. Försla
get medtör en höjning av iirsk\)stnadema om ca 
1000:-, något mer i inkomsWgena Liver 10.000: ; 
månad, och något mindre i b. ·omr.tläg1ma lU(~Han 

3000 oeh 5000 kronor. Detta om mau har ett barn 

i { aghem eller familjedaghem. Har man fler barn blir 
t roligen kostnadsökningm~ ännu större. 
Till sammanträdet hade sndalforvaltn.ingen tagit fram 
information om föräldrar i inkomstHigena 1.900~-/ 

månad- 2.900:-imånad. Det finns f.n . 232 fall, var-
av 160 är ensamstående. Av de tm.samstående är 3C 
studerande mt.'<ian 130 förvärvsa.r!Jetar . ofta inom 
vårdsektorn eller som butiksanstäLld. Av 0v-riga 72 
fall är de fle:;ta där den ena maken förvarvsarbetar 
oeh den andra s:uderar. Det finns också några som 
pga A1\t1S-utbildning, vpl-tjänstgöring o. dyl. har l&g 
inkomst. l des..<;a fall är barnen vanligen placerade i 
fami ljedaghem, eftersom Lund har den diskriminer
and ·~ w~geln att ))eKOnomisk förtun) alltid placE·ras i 
familjedaghem. 

Folkpartier driver fram taxehö.iningen 
Är det någon som tror att dessa föråldrar har råd att 
ta en extrakostnad på tusen kronor p<:.•r år? Borgama 
tror, att laginkomsttagarna lever gott pa allehanda 
bidrag. Vid nämndens sammantrade riktade VPK 
skarp kritik mot taxeförslagct . Också :;ocialdemC;· . 
kratf!ma var missnöjda. Den drivande k.raftnn bakom 
förslaget är folkpartiet. Det var Sverker Oredsson, fp, 

som först väckte förd aget om taxehöjningar. Det är 
folkpartiet som tagit fram det nya ta.xeförslaget 1 
S(lcial:.J. centralnämnde.n . 
Nägot heslut har sodt1Ja centralr.ämnden ännu inte 
fatt.at. Men det. mast(~ till kraftiga reaktioner från de 
berörda föräldrarna för att borgarna skall ge \'ika. 

VPK protestene . 
'j'pK Lunds kommunalpoliti'lka utskott ul.t.f\ade s!g 
i måndag::; mot hi:ijning m· ciagh~msl.axorna. J ut
talandet sägs bl.a.: 
Kapitalismen genomgår en kris. Dt~t är arbetare och 
tjänsremän som far betala. Borgarregeringens politik 
har medfört sån1ct rea!li:in för .flertalet. Matpriserna 
stiger snabbt. Hy:rorna, taxor och avr;ifter töj;:;. l 
Lund 1-;ommer en hD.ining ay kommunalskatten. J 
detta läge, rlär lönen iits upp från alla håll , då satsar 
Sverker Oredsson på €n extra uttaxering av barn
familjerna. Av den disponibla inkomsten skall, som 
genom en f.-Jlucka, försvinna ytterligare 1000 kronor 
per barn . 
För Lunds k..:>num.m är detta felräkningspengar. 
Orerlssons Taxehöjning ger inte kommumm mer i 
extra inkomster än en enda procent av sociala cen
trainämndens budget. Det. iir långt mindre än vad · 
skolförvaltningen räknar fel varenda gång Lund byg-
ger ~n ny skola. . 
Vad det gäller är tydligen inte friimst att skaffa pen
gar till kommunen. Nej det. gäller att !dämma åt de 
föräldrar som fått rlaghemsplats ('Her kommunal dag
n"liimma. Det är en folkpartiets uppfattning om rätt- · 
visa. Sverker Oredsson hoppas, att missnöjet i den 
länga daghemskön skall dämpas lite, när taxorna höjs. 
Kan dd vara detta som folkpaxtiet menar med 
•;sociala reformer· utan socialism~)? 
Vänsterpartiet kommunisterna säger ne.i till höjning 
av dagl1emstaxorna! 
VPK Lunds 1:ommuna!politiska utsk.ott 



Betygsfrågan: en rättelse 
l artikeln i VB 29/5f; om hetyg::.frågan l·,U!1d~" man 
läs3. i\Sj~i!vtallet ~ir jnte bet:y g~;.fragan wm '~nskild ib
g<) den viktigast~::: skoJfragan kl.u!!;. Men s:itret att ~~iL· 
ta bt,;:tyg fiir stora kons~~kt·l~lt~r för :;koia~!s innehhll 
och arbc~sfm:mcn;. J migmakt stud det ,· ... . vikt!g;t:·· 
t.e skolfragan idag. Den blir viktig förs! n2r tn<;!~ Lc-pp· 
lar beiygr•n till skolans l!'nehiill och a.th?r.:;former 
Därtör har VPK klart tagh. ~tiHtning mor aHa f!JO'l'l'~r 
av graderade bP.tyg och si<ilkr ;;ig solidariskt med 
e!evorgan1sation;<;rnas ka~np mot betygen .• , VB-n:'(1 

beklagat det felaktiga citai(•L 

.,.--·---------·-----.. --------~~ 

l Facket=SAP? 
l månde1gs i~<Hle LO-sel, tionr~n i Lund ·q~rcsedant --· 

grund fö:r kravt•! litger bl a. At FintHG.:ll'%!.; po>:i1 ic· 
ner :.;tiind'igt fh1.tas tilb:tka, ;! c-~~ s>r(:nshn !u· onan 
mhskar i v ~:rck od. att. ··c :;: rr:~! .. lot i.w;e i :;.:m:b;~~~~'' 
H.r det s;;__.'Y:re. 
Tyviirr 2!!" (:et< pit Je<;:;;! rn6H.'i. ;;H !HH'l aildt>!<:s 
oUimmat &ii1ter hi:he-rsrer:lu"n m·.?ll;m facl-et or-;, SAP~ 

Musiktidningen MUSIKENS MAKT ·xdnar ::;tot ma· 

sikfest ph .AF lördagen den ],"l(J. Kl 14 ger Tr·at+~r 

2:3 (~1own;;koh:m med lekverhtw:.l f0r b;ltt1 och vu:-:na. 
Kl :20 .<:an du L\',:ra Be h; & J3;·<W(:s l"O(~k:;bow, H.r~(k 

B•) n ut o d; den danc;ka :;;imgerskan Trillr>. oth slut · 
ligH) <hn~a till lnndahwdet Gttr<m. Bitj~U.erna 
ke~!.ar :m:-. 

l 
l 

l 

~~··-~ .... ---..-4.--------.·--------··--- -·-
a11g Bokcafet 
Artikeln i VB 29/77 om förha!J.andena pa n;)kcafet 
har ront kmik frän olika hall. VB återkommer i frå
gan i nästa nummer. 

Demokratins dödgrävare 
Borga-rua t;;r gi:rna uH br,::,sttoner niä tu!et kommer 
!l1 p~ Yttxandefnhet ~)<: h Demokrati. Men- ~-ur haJ: 
d :o t.let mt.~1 praktiken?. 
Snm-t ::.La lwmmunal<tubbar.na pre:5Em!:c.t<• Tät~,Jrb

:Sn1kturpbn.en for folkel, dv~. de ska tala om var 
och hu~. myrkf:.'t det ska bygg:2s i Lunris ~onmn.:n. 
Man r-;ka göra nägra utställningar, skri\'a i Vi Lun
dabo:r(gare J oeb kanske av:: ål!;; na~Sr<.> paneUebat· 
ter c'c-n mail LJr r.iilsatt en Lt,-lningsgrupp wm häl
ler i tr;.,darna. Lt-J ningsgnrppi-.:11 är ungt~fi~r lik ä med 
kommunstyrelseru: m:het;.;utskott. (A U). Från .. ett,1 
AU .ar m<~r~ rec;;n tiiigare lyek;lts m;esL:nga VPK. 
Nu U:nker Le<ninr:-,gruppen endast prf~sentera ef't 
major!tdsC:,örgar.)-för;,la~ oc~;. reJ,:wiSJ <m SO(:iaL:E!· 
mokr<lti;;.L reservation. ·vPK har beg; .. rt ntt ft vart>, 
me~ o c il 1·(~. ,;,iisa •;in .;y n p;: ~;ah·~-. men Lp·_; nings
gru.ppen <~ger twj mPd ·.<en .,;man.a formulerint;e'1 
ait :Jen endas\ ;.<J;l pn:·::~e·,tera ~ina Dg>>a fL~rslag. 

Oci; fr~m Le .ining;:;gruppen ::r VPK ;;om sa~t., ute· 
!'hlten. 

G~:·nom en formalh;t\sk fi11t nekas l.'tt politiskt par

ti med :;[;.e i fullmäLt:igf~ att present(~ra sitt n.lterl'la
tiv för aHmär;het(':'l ·på lika villkor . Debatten hlir 
förvi55'-' enklare om man kor ut :;ina motstimdare, 
men hur ;.hr det för Dt:mokratins Spelregler? 
De fyras gäng bar sla~i.t ;,iJ! igeE.som ma1' säger i 
Kina. 


