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Fredagen den 25 november · 

Naturligtvis är det galet att årets tyngsta och formellt sett vik
tigaste kommunfullmäktigesammanträde, det om budgeten, bör
jar tidigt på eftermiddagen, vid en tid då de flesta arbetar och 
inte kan gå och lyssna. Man säger att med omtanke om ledamö
ternas arbetsinsats under följande dag är det inte bra med för 
sena möten. Nå, men varför inte ta fasta på ett VPK-förslag 
och ge ledamöterna betald sovmorgon dagen efter i stället? 

Ändå var läktarna välbesatta under budgetdebatten, och det 
är klart, det är för lundaborna viktiga frågor som formellt 
skall avgöras (de verkliga besluten har ju redan tidigare fattats 
i nämnder och på annat håll). Det är tydligt att de borgerliga 
ledamöterna inte är glada åt allmänhetens uppmärksamhet 
utan rill att deras hantering ska ske i smyg. De har ju bl.a. 
förslagit att att kummunfullmäktiges diskussionsprotokoll ska 
avskaffas . I går så muttrade presidiet över att det samtidigt på
gick verksrnahet 
gick verksamhet i konsettsalen »det brukar hållas rent när det 
är fullmäktigemöte». Det som pågick var barnstugepersonalens, 
av socialförvaltningen anordnade , studiedag. 

Men man kan ju förstå borgarnas irritation. När studiedeltagar
na hade paus tog de naturligtvis tillfållet i akt och lyssnade på 
debatten. Där kunde de bl.a. höta att daghemseländet skall be
stå under obestämd tid ännu. Rolf Nilsson (vpk) avslöjade på 
ett verkningsfullt sätt, att de 50 familje- och lägenhetsdaghems
platser som är allt borgarna orkat åstadkomma i budgeten e
gentligen är en bluff, eftersom inga dagmammor ställer upp, 
och det är ont om lägenheter. Socialdemokratt!'rnas överbud 
med 125 sådana platser blir då en ännu större bluff. De dag
hemsanställda såg fundersamma ut. Inte lär de rösta på bor
garna eller (s) nästa gång. 

På väg till och från debatten måste borgarna passera genom den 
i bottenvåningen anordnade utställnigen om hur det kommu
nistiskt styrda Bologna i Italien på ett effektivt sätt har tagit 
itu med just sådana problem som Lund brottas med i stads
kärnan. Inte blev de mindre irriterade för det! 

I sin reservation till 1978 års budget skriver Rolf Nilsson (vpk) 
bl. a. 

Det borgerliga förslaget till budget för Lunds kommun visar 
att framför allt låg- och medelinkomsttagarna får bära de bördor 
som den ekonomiska krisen medför. skattehöjningen på 50 öre 
blir tillsammans med föreslagna höjningar av landstings- och 
kyrkoskatt, i verkligheten 2:1 O kr ytterligare på varje beskatt
ningsbar hundralapp. Taxe- och avgiftshöjningar driver upp 
boendekostnaderna. Höjningen av avgiften inom barnomsorgen 
slår hårt mot barnfamiljerna och innebär ökade kostnader på 
ca lOOOkr/år för låg och mellaninkomsttagarna. 
Utbyggnaden av barnomsorgen avstannar. Man har valt att sat
sa p~ f11milje- och lägenhetsdaghem, väl medveten om att det 
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varkenJinns dagmammor eller lägenheter att få tag i. Man är 
beredd att genom återhållsamhet med anslagen till skolmåltider
na, riskera att standarden försämras och att barnen får otillräck-

' ligt att äta. 
Budgeten innebär i korta drag att den kommunala servicen bi
behålles på en låg nivå eller försämras och att svaga grupper som 
barnfamiljer och pensionärer får bära ytterligare bördor. 
Majoriteten i Lund fullföljer regeringspolitiken, där gåvor och 
bidrag åt kapitalet och återhållsamhet och försakelser från det · 
arbetande folket skallleda landet ut ur krisen. 
VPK kan inte acceptera denna politik. Vi avvisar skatte- och av
giftshöjningarna och kräver ökad satsning på viktiga kommunala 
områden. Barnomsorgen måste byggas ut med ökad takt. Pen- · 
sionärernas situation förbättras~ satsningar måste göras för att 
förbättra arbets- och stadsmiljön. Kollektivtrafiken måste byg
gas ut och den ~ommunala demokratin måste utvidgas. Men 
detta måste ske utan att låg- och medelinkomsttagarna drabbas 
av höjda skatter och avgifter. 
Vi har föreslagit en rad åtgärder på kort sikt för att uppnå detta. 
Staten bör ta över en del av ·de tunga kostnaderna som nu ligger 
på kommunerna, t. ex,. löner inom barnomsorgen. Kommunerna 
bör befrias från moms och allmän arbetsgivaravgift. På längre 
sikt är det viktigt att skattesystemet görs om så att den orätt
visa proportionella kommunalskatten ersätts av en enhetlig 
progressiv statskommunalskatt. 
Med denna bakgrund säger vi nej till skattehöjningen på 50 öre 
för 1978.» · 

Möten m.m. 
BARNKULlUR 
ne't blir öppet hus nu på söndag den 27 nov. på Folkets Hus i 
Lund. Sång. lek, information och diskussion kring en bra Barn
kultur. Mellan kl. 13-18. Arr. Svenska Kvinnors Vänsterförbund 

HYRESGf\SIDEBATI 
Det blir stor hyresgästdebatt på lördag den 26 nov. i stadsbib
liotekets hörsal. Representanter för de fem riksdagspartierna 
diskuterat våra höga hyror och vaa man kan göra åt dem. 
Hyresgästföreningen i Lund är arrangör och debatten börja 
kl. 14. 

BOLOGNAUISTÄLI..NINGEN 
Bolognautställningen fortsätter i stadshallen vid stortorget fran1 
till den l dec. Vardagar 8-17, lördagar 10-17 och söndag 13-21. 
Onsdagen den 30 nov. blir det en offentlig debatt om stadsför
nyelse i Bologna och Lund. Debatten h~s i stadshallens kom
munfullmäktigesal . 



Namninsamlingen har startat! har stoppats? 

Förhandlingar om hyrorna pågår nu för fullt mellan Lunds 
Kommuns Fastighets AB (LKF AB) och Hyresgästföreningen. 
Utgångsbudet från LKFAB är som bekant drygt 18 kronors 
höjning per kvadratmeter och år. Förmodligen kommer fastig
hetsbolaget att gå med på att i förhandlingarna utgå från en 
del punkter i hyresgäströrelsens krispaket, framför allt sänk
ningen av bostadsräntan med l %. Vad som då återstår av bu
det är cirka Il kronor. 

Trots denna icke oväsentliga sänkning av budet kommer hy
resgästerna inte att finna sig i några påtagliga höjningar av 
hyrorna. Ingen vet ju heller om regeringen verkligen accepte
rar räntesänkningen. Kravet på hyresstopp växer sig allt star
kare. Det visade sig bl.a. vid mötet med hyresgästerna på Nor
ra Fäladen i förra veckan. Där har man redan satt igång namn
insamlingen för hyresstopp och krispaketet - redan innan av
delningsstyrelsen gått ut med instruktioner om hur namnin
samlingsarbetet ska bedrivas. Bra att man inte väntar för län_ge! 
Tyvärr finns det en del tecken på att man på ledande håll in
om föreningen (föreningen omfattar hela södra Skåne) ser 
med misstro på lundaavdelningens aktivitet. Vid mötet på Li
nero gick en ombudsman i hyresgästföreningen till angrepp 
mot avdelningsstyrelsens representant, som presenterade 
uppläggningen av namninsamlingen för hyresstopp och hyres
gäströrelsens krispaket. Detta trots att iden om namninsam
ling kommit just från föreningsstyrelsen. Ombudsmannen me
nade att det var fel att kräva hyresstopp, och att det kravet 
skulle stå i motsättning till kravet på gencmförandet av kris
paketet! Ombudsmannens agerande måste uppfattas s~~. 
ett medvetet försök att splittra opinionen mot hyreshojmng
ar. Dessvärre är det troligt att han på mötet talade för före
ningsstyrelsen i Malmö. 
Mycket riktigt! På hyresgästföreningens avdelningsmöte i. Lund 
i går så hade man fått en skrivelse från förenings~tyrels~n 1 

Malmö i vilken man anmodades att stoppa nammnsamlmgen. 
(Här skulle vi haft något om föreningsstyrelse~~ ~gument ~ot 
namninsamlingen, men efter noggrann genomlasmng kan v1 
inte finna några sådana.) Och nu vek sig avdelningstyrelsen. 
Med röstsiffrorna 3-2 (samt 3 reservationer) beslöt man att 
stoppa den namninsamling man själv hade beslutat om några 
veckor tidigare! 

Nu tror ju inte VB att kontaktkommitteerna komm~r at~. läg
ga ner namninsamlingen. Man kommer nog att med an storre 
beslutsamhet att driva insamlingen . 

Har ni förresten varit och sett Bolagnautställningen i stadshal
len än? Den är bra. I början av veckan hade man en vacker röd 
banderoll utanför stadshallen för att locka in folk till utställ
ningen. Banderollen är borta nu. Det finns två möjliga förkla
ringar: antingen så gillar inte Sverker Oredsson att folk s:r ut
ställningen , eller så är han överkänslig för rött. Faktum ar emel
lertid att han beordtat att banderollen skulle plockas bort. 
Det är mycket att stå i när man är kommunalråd. 

VPK,skolstyrelsen och betygen i 3 :an 

I måndags sammanträdde Lunds skolstyrelse och beslöt 
bl.a att avskaffil betygen i den sista lågstadieklassen,årskurs 3. 
Det var finalen i en av dessa segdragna uppvisningar i självtill-. 
räcklighet; som den borgerliga majoriteten här i stan är experter 
på. Följande har hänt. 
Den 24 jan. i år behandlade skolstyrelsen första gången frågan 
om betygen i 3 :an. Ett antal 3-klasser hade inkommit med skri
velser om att slippa betygen vid slutet av vårterminen 1977. 
Diskussionen kom att röra betygens vara eller icke vara gene-
rellt och utmynnade i inte mindre än 5 olika yrkanden. Bara ett 
av dem- VPK:s- gick ut på att betygen skulle slopas i både 3:an 
och 6:an i hela Lund. Men väl vetandes på förhand att VPK:s för
slag skulle falla med 12 röster mot l beslöt sil! vår ledamot att rösta 
för det förslag som gick ut på att betygen skulle slopas enbart . 
i de 3 :or som begärt att få slippa betyg. Efter moget övervä-
gande beslöt skolstyrelsen att inte besluta något alls utan invän-
ta betygsutredningens förslag. VPK:s ledamot reserverade sig 
mot detta beslut. 
Lärare, elever och föräldrar blev naturligtvis besvikna över denna 
egendomliga tveksamhet. Skolstadgan har ju ända sedan 1971 med· 
givit att »skolstyrelsen får besluta att betyg i årskurserna 3 och 
6 skall ersättas med annan form av besked». Många kommuner har 
redan avskaffat betygen i dessa årskurser. Fram i mars kom så be
tygsutredningen. Dess förslag var: inga betyg i grundskolan. 
Den 28 mars ~~od betygen i 3 :an återigen på dagordningen. Å ven 
denna gång pladerade VPK-ledamoten för ett allmänt avskaffande 
av betygen i 3:an ~ch 6:an i hela Lund. Vid omröstningen stödde hon 
det yrkan~e som giCk ut på att de klasser som inte ville ha betyg 
skull~. få slippa. Skolstyrelsen beslöt med knapp majoritet i stället 
att »forbereda ett generellt avskaffande av betygen i årskurs 3 från 
och med läsåret 1977 /1978». VPK-ledamoten reserverade sig 
återigen. · 

Vi är nu framme i slutet av maj och skolstyrelsen finner då att 
något måste gör~s i frågan. Man tillsätter en arbetsgrupp på 7 per
soner: 3 borgerliga och 2 socialdemokratiska politiker plus 2 skol
chefer. Dessa får i uppgift att »lämna förslag till åtgärder i anled
~ing av skolstyrels~ns beslut den28mars 1977 .. . » De borger-
liga medlemmarna l denn:~ ltMlnn h .. rt .. <>Il:~ tirlia:~rl" rnot<>t 

mot slopandet av betygen. Om någon undrar, varför VPK:s 
representant saknades i arbetsgruppen, kan vi meddela att 
våra ledamöter i styrelser och nämder aldrig tillåts ingå i såda-
na grupper. 
I måndags, ett halvt år senare, lade arbetsgruppen fram sitt 
förslag. I enlighet med detta beslöt skolstyrelsen att slopa be
tygen i årskurs 3. Nioåringarna slipper att bli vägda,rnätta 
och bedömda. 

VICI'IERAR 

»Långbord var dukade och påminde starkt om forna tiders gille 
och som vanligt trängdes de duktiga kvinnorna bland sallads
skålar och kaffekokare. En eloge även åt dom». 

Norrskensflamman, avd kvinnokamp. 

Ansvarig utgivare Ulf Ny mark acupress l und 


