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KÅRVALET 

KåLvalet fick följande mandatmäs siga resu l
tat: 

Clarte 
Femvak 
Fris 
LKHF/VPK 
Soc .Dem. 

2 (+1) 
15 ( -1) 
34 (+5 ) 
7(-4) 
2 ( - 1) 

Svante Nordin i LKHF komrnen·terar: 

"En hastig blick på resultaten visar att 
vi förlorat två mandat på grur>.d av min
skat antal röster och två g e nom valsyste
me ts konstruktion. Man kan ändå konstate-

. ra att valet har · en segrare, d et borgerli
ga Fris, oc h en förlorare, LKHF. 

Att personer som i fjor r östade på oss i 
skulle välja Fris tr or jag inte. Det 

må ste i stället vara så att F r is i år lyc
kats r..iobilisera sina s~nnpatisörer bät.tre 
och vi sämre. Orsaken t ill det förra. vet 
iag i1~te. Beträffande det s enare vågar jag 

•Jissning . 
v-i hade tekniska brister .i vår valkampan j, 
men vi har gjort ett bättr e arbete i. och 
uta nfö:::· C.eputerarir;~ .i. år än i fj or , och vi 
har bl ivit bättrR refererade i pressen. 
Där fö:r; tror j a.g inte att u t.g.!lngen hade lo
kala. orsaker . Detta stöds av att vårt. kår
:.oart.i. i Uppsala också gick tillbaka senast-. 
De~ e..r nog s.!t at i: de flesta som röstar på 
oss i k;~rvale t. gö.--c det för a t t man stöder 
VPK- s · a lJ.mäna pol:L tik. Nu har vi de aktue J
.la händelserna i vårt parti, som de b e r
ger J iga och soc ialde:mokr3. i:iska tidningarna 
inte varit. sena att utnyttja i sin kampanj 
mot oss . De åtgärder partistyrelsen vidtar 
ä r nödvändiga och riktiga, men på kort sikt 
reayerar nog många sympatisörer med viss 
oro och förvirring. 
Det som nu sker stärker emellertid partiet 
och jag är därför optimistisk inför fram
tiden, både för VPK-s och LKHF 's del." 

UDGET 
På sitt novembersammanträde den 20 fast
ställer fullmäktige Lunds kommuns budget 
för nästa år. Det egentliga beslutet har 
förstås och i vanlig ordning träffats ti
d-igar e, i en l i ten krets av borger liga 
och socialdemokratiska yrkespolitiker. 

VPK har både principiella och konkreta in
vändningar mot budgetförslaget. Ett sätt 
att få veta mer om dem är att gå till full
mäktigemötet (som börjar kl 18) och lyssna. 
Vårt viktigaste krav i samban:l med budge
ten har v i dock framfört i en "motion om 
extra bolags ska tt". 

Bakgrunden är att företagen i Lund i år 
betalar e~va miljoner mindre i skatt än vad 
man skulle ha gjort enligt tidigare regler. 
Det nya är de skattefria avsättningarna 
till arbetsmiljöfonden och den särskilda 
investeringsfonden. se bara hur den kommu
nalt beskattningsbara inkomsten sjönk för 
de tre största industriföretagen i Lund 
mellan 1974 och 1975: 

1974 1975 
Al fa-Lava l 8 910 940 2 39 4 430 
Tetra Pak 13 272 910 9 227 950 
Åk erlund & Rausing 7 590 200 2 562 580 

Dessa elva miljoner motsvarar nästan den 
skattehöjning om en krona som i stället 
tv i ngats fram . Alla k ommuner och landsting 
h~r ju på motsvarande sätt drabbats av .fö
r etagens skattelättnader. 

V ? K Lund föreslår en delegation från kom
rr.unen till finånsdepartementet med krav på 
en extra bolagsskatt för att neutralisera 
ovannämnda effekter. skattebetalarna är 
c tt beklaga över att de andra partierna 
nte gått med på förslaget. 
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