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Fredagen den 20 augusti 1976 

~,~3is vård 
~~er kommunalråd? 

I vm>as antog korrm.fuZlm. ett fi:Jr'slag om 
"skriftlig personalpolitik", dvs. en be-
s :m-dng av hu;ro Lunds Kommun tänker behard
la~s·i:na ans-tällda vad gäller fr4for> som fö
'e-tagshä lBovcl.rd, utbildnir~ information oah 

;;a71t'åiJ m. m. 

-Ja , nu har man bestämt sig för hur man ska 
b;l:andla oss komrmmalt anställda. Men det 
ä:::- många viktiga krav som har kanmit bort 
på vägen. 

-Vilka då? Det kan väl inte vara så väsent
liqa saker? Kommunen har ju samrått med 
fac ke·t . 

-Inte vet jag vem sam myglat bort vad. Men 
ta t.ex. frågan om företagshälsovårdens 
medicinska del. I ett första förslag skul
le den gälla al.Za anställda. Nu har det and-

ts till att gälla alla tiUsvidaT>eanstäU
'i:':'l . Det är de som förr kallades fast an
ställda . r:u färstår vad det innebär'? 

-Ja, du menar att alla san vikarierar för 
~:&gon ställs utanfår .Och alla som är an
~ällda und~x en viss tid för olika pro
jekt. Även om den tiden skulle vara ett 
halvår eller mer! 

- Just det. Och det är väl ren snålhet från 
kommunen som ligger bakom. Eller också ty
cker man att det finns viktigare saker än 
de anställdas hälsa att satsa pemgar på. Att 
bygga fler P-hus eller hålla ett fjärde 
kcmmunalrå'i t.ex. 

1TPK :Wnds fullmäktigegrupp krä'<Jde redan i 
, -"h-, +-+-~n i fullmäktige i våras att man in-
~ får ställa. vissa anställdautanför de-

~cx av företagshälsovården. VPK har i dagar-
1a lämnat en motion till ful~äktige där 
.nan kräver att komnunens företagshälsovård 
·ka omfatta alla anställda oavsett anställ
'1ingsform och anställningstid. 

Daglig i val
rörelsen. 

!:iJr vncb~t ?b krunu• k r' 
du dilg!i ~~cn fr;! jo~ \i,.'lS '- r
rrJrtiet Kt)!Tirnuni,,tUI!d j 1-.. 1 
ri.)rr·lsr·n. 

. l ' :-

PRENUMERERA, det enklaste sättet att få tilini1gen reg(-:.~un::;et 

-------·····--- - --· - ----·----·-

SKATTEHÖJAR~t~ 
På kommunfullmäktiges sammanträde 26 / 8 s :.:.·· 
man bl.a. diskutera en 5-årsplan för Lunds 
ekonomi.. Efter mfulga år.s borgerligt styre 
är, som bekant 1 Lunds finanser milt sag t 
usla. Visste du t.ex. att 1974 och 1975 
översteg utgifterna för räntor och amorte
ringar den nya upplåningen. Därför planeras 
skattehöjningar 1978-BO. 1980 skulle kom:nu
nalskatt.en sammanlagt. öka med 2 :-/ skatte
krona. O:::h man kan räkna med att landstings
skatten också går upp. Det är höjningar som 
tungt drabbar låginkomsttagarna. 

För att klara finanserna har man prutat 
kraftigt: mest drabbas socia l- 1 fritids .. 
och skolförvaltningarna. Det betyder färre 
daghem, färre fritidshem och fritidsg årdar , 
sämre skolor! 

Kom och lyssna pä. komnunfullmäktigemötet i 
Stadshallen p å torGdag klockan 18. 

:r::~~~ d:~- ;~~~~~~:::~ ii~=:!i~--1 
kunnig ledning stadskärnan. Är du i nt- f 

resserad av stadsbebyggelse och klass-· l 
kamp så ställ upp. Samlirg utanför va l _____ j 
byrån k l. 18.00. 

-------------- -· -~-·-·· -------- -·- ··--- ------ -----



VECKOBLADET GRANSI<AR ... 

ft1l~{PARTI T: DIKT OCH VERKliGHET 
U;;;_Zer veekorna fnun ·t;-iU valet kommer> VB at-t V.t upp -tiU behandl1:ng och kx•itisk gransk
rdng ett av de andra [Xll't;ie.rras komnun.'1.lr;o Ut-iska handZ.ingöprou:tam. E:fter myd<.et funde
r .r!de och diskuterande har vi beslut-a t; 0.'3::; föx• a&t b(:Y>Ja mw Polkp1r> t1:et . 

På insidan av sitt kom.pol. handlingsprogram 
r;; Jrxiver fp " . . . efter• som Folkr;ax•i:iet inte Lxx
ru ·r.n:n prata utan också handla . .. " 
Låt oss ha. detta i minnet när vi jämför ha.rrl
iingsprogranmet, alltså pratet i ovanst<lende 
med den konkreta politiken, c:.lltså hRndl•ndet. 

Fp skriver : "S t:aden behöve::> yivet<Jiu ocksa 
k.onLor . Det bör- b L1.: en m eJveten st:r>Civan att 
.~ ökad utsträt:;krdng förZ.äi.Jga f.:ontor u.b .. mfät• 
Jen egen.t;li+Ja stadskärnan .'' · 
,)3 byggnadsn·åmndens möte i veckan så rösta
de fp och de an:h:a borgarna för att K-Kon
sult skulle f å byggnadstillstånd för ett fy
ra våningars kontarshus i Kvarteret S:t Hår
ten seder om Västra Hc'lrtensgata.n. VPK «1ser 
att K-Konsult inte skall få bygga i stads
kärnan utan t.ex. på Gastelyekan vid Da1by
karlsellen. 
St.Jdsplanefrågor är ett exe.mpel på den splitt
r·irg som finns inom fp .. När r.cågan om kon
tori sering a v en fa,:;tighet vid Laurentiga-
tan behandlades i byggnadsnä.mndl"n så rös-
tade Greta Kruse i folkpartiet med sossarna 
l'cJ t kontorisering. I kom:nunstyrelGen där 
Gret.a Kruse inte sitter med röst.aie fp för 
kontorisering och när ärendet. slutlig e::~. 
s :mlle avgöras i kommtmfulJmäktige så ute-
1.:..lev Greta Kruse cch fp kunde intakt rösta 
:::-ör kontorisering som också blev resultatet:. 
Att vara folkparti är att vara kluvet skulle 
JJ.:i.n ku::na travestera. 

~ Y ST~ DSGER l lA ? 
Har ni sett hur folkpart~~ ts och centerns 
medlemmar i Lund har smugit runt. i Lund un
der de senaste nätterna och klistrat affisch
er på :husgavlar och elverksskap? 
Eller är det SKP : are och 1\!''ML(r) :are!' Sl::till
nadcn är numera hårfin. 
Det skall bli intressant att höra hur argu
mentationen från fp och c korrmer att gå i 
komm .fullm. till hösten när VPK:s gamla krav 
ou kommunala anslagst::.avlor. i alla stadsde
lar korrmer upp igen. 
Blir det åter igen kalla rlr.l.nden? Eller tyckte 
ni att det var sA spännande och hä:r:ligt att 
l s kydd av augustinattens mörker springel 
runt med klister och affischer att ni inte 
v~l l gå miste am det? 

"Sf;Ol~ re8ti.•ek t.ivit;et bör iakttas yentemo·t 
för• a lag t-i l. L ga t;vln•e&:Lni11(Ja1' genom behygg
da aJa'åden". 
När l'4almövägen skulle breddas så var det ba
xa VPK som st ödde folket nere på Järnåkra i 
dera'; kamp mot breddningen. Var fanns fp'.? 

''G!ruOlXff' au CH/(~tö1'er på. tea-terns, musikens, 
cl.-J.ns:-;u; oeh _(.;/..mens område av alla ål<.b:•c:r:t' 
br'/1:' si;i.Xlja;; ·uarr; 31/.J de CJ:tfbeta.r• i ko.nrrzun:::w· 
eae-rL Pe(l{~ e: lt?:t, 'l:norn arulx;a ·· cxPganisat·lorier> --... 
~ v 

C·•r'" j ' .,.l·a r'i" -' r'·' ·'"' ·' C?rz i:, ex . 0-Ula T.::utax'l<., .._. " ... ~ .:_1 . ·:.'L'V>l- u ,.,j, ., 

P:r•o teu;:; e lJ.,,_ '[' fur; il:- ot:..d1. !b..ntverkahuset ." 
Den 29 . 4.19-' 6 behandlades VPK:s motion om 
anslu.g och lokcd.~r åt de fria kultm:grup
perna främst NoH-huset . Folkpartiet och dt..-..--
andra box:gar:na röstade för av slug - Ett a v
slag som f ör MoH-~husets del kom att innebära 
att do nu :J tår: helt utan lokaler för sin 
vl"rkso.mhf::t. 

"l~'o.iK' .-v-.·,..-'·1· _,.;- .,· T• · ~.::i merlilJ:' or•kså ah; det; ena--
- 4' L./U-L- t..- _, l ;... v v ... (4-tM- - / 

z•a:::;t; må;;.; te bereda.s möji·i.ffhei;er t-iU eamp-i.ng 
·i t.äLoPten Lund." 
VPK motionerade i början av året om att kom
munen skulle inrätta en campir:gplats, men 
bl.a. fp röstade ner mot.ionen. 

Antingen kan man inte lita pä vad fp skri·
ver i sitt kom.pol. handlingspra;,ram eLLer 
så har man und er sonunaren begått omfattande 
självkritik och hoppas att det gaml.a ske. l l 

varet glömt. 
-Det första är n'--XJ det troligaste. 

• • 
Bort med SKRAPET! 
Det finns - som alla vet - em massa onö-
diga varor, som produceras mest för att ge 
företagen maximal vinst. Engdr!gso;;las är <m 
sådan onö:Hg prcdukt, som ger förpacknings
industri: . :!:etn. vinst:er och som dessutom skrä
par ner:, tär på våra energi.tillgåncJar och 
yö:L· V<1ra.-1 dy:r·are. 

I f lera kormuuner försöker man stoppa för
säljningen u.v öl och läsk i engångsglas. 

V PK motionerar nu i kommw1fullmäktigc om 
at.t man' ska uppdra åt hälsovård snämndE:'n 
att försöka komma överens meJ. affärsidka
re och köpmannaföreningar i Lurrl om att ö 
\•ergå till ret.urglas vid försäljning av öl 
och Vlsk. Naturligtvis skulle ett förbul 
Vclra a t t för edra, men e tt så:J a n t kan kom
munen int.e besluta om. 


