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Ärende 14 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019

EVP 2019-2021 - uppdaterat förslag från Vänsterpartiet

Vänsterpartiets budget för Lunds kommun
2019–2021
Inför kommunfullmäktige i november 2018
Vänsterpartiets reviderade budgetförslag bygger på vårt juniförslag. Det som hänt sedan
dess är att en högerkvintett fått makten i kommunen. De förbereder en ny våg av nedskärningar och privatiseringar inom kommunens kärnverksamheter – vård, skola och
omsorg – men även inom kultur- och fritidsverksamheten. De tar bort viktiga verksamheter,
som arbetet med rättvis handel och de stryker den lilla men ändå betydelsefulla satsningen
på jämställda löner. På just denna punkt förstärker Vänsterpartiet sin satsning, eftersom det
inte ser ut att komma några jämställdhetsmiljarder från riksdagen.

Driftsbudget
Grunden i Vänsterpartiets budget i år är att ta bort de nedskärningar som gjordes redan i S
+ MP-budgeten från juni, 75 miljoner, samt de nya nedskärningar som det nya styret
föreslår, totalt 124 miljoner.

Nedskärningar per nämnd, miljoner kronor
Enligt KF
i juni
Politisk ledning
Kommunkontoret
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Miljönämnden
Vård- och omsorgsnämnd
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Summa

-1,2
-2,9
-0,5
-3,8
-3,5
-4,5
-0,3
-19,0
-1,7
-38,0
-75,4

Enligt
högerkvintetten
+4,0
-7,6
-0,2
-1,9
-8,7
-24,0
-1,3
-29,3
-2,3*
-52,6
-123,7

* Frånräknat ”ta bort gapet efter lärarlönelyftet” +5,0.

Förändringar per nämnd
Politisk ledning
Vi motsätter oss att antalet kommunalråd ökar med två, liksom ökningen av antalet politiska
sekreterare. Vi minskar därtill budgeten för politiska arvoden, eftersom vi anser att
kommunalrådens arvoden ska sänkas, och sparar därmed in totalt 6,2 Mkr.

Kommunkontoret
Stor satsning på jämställda löner
Lund bryter mot diskrimineringslagens anda och bokstav genom att konsekvent betala
yrken som domineras av kvinnor lägre län än yrken som domineras av män, även när
yrkena bedöms som likvärdiga. Vi vill höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrken,
till exempel undersköterskor, vårdbiträden, måltidspersonal, barnskötare. S-Mp har en
mindre satsning i sin budget, som vi nu ökar till 10 mkr för 2019 (S-Mp har 2,5 mkr 2019)
och därefter 20 mkr de kommande två åren. Högerkvintetten har ingenting, men vill ”utbilda
cheferna”.
Inga resor till Almedalen och Mipim (1 Mkr)
Mindre pengar till näringslivsstöd, möten och jippon
I Vänsterpartiets budget finns flera olika minskningar av budgeten för olika typer av stöd till
näringslivet, stora möten eller mer jippo-betonade evenemang. I högerbudgeten har de
visserligen tagit bort några riktade stöd, bolagsstyrning (500 tkr), Future by Lund (2 mkr),
Ideon (1 mkr), men gör samtidigt en generell näringslivssatsning på 2 miljoner kronor.

Byggnadsnämnden
Stadsantikvarie på heltid, 500 tkr
Förstärkning av bevarandekommitén 300 tkr

Tekniska nämnden
Vi vill avbryta upphandlingen av färdtjänst och istället starta en kommunal färdtjänstcentral.
Förväntade nettobesparing är 30 tkr om året.
Satsningar på träd och parker 4,5 mkr
Träd och parker (500 tkr), lekplatser (2 mkr) och park- och gatuunderhåll (2 mkr) Vänsterpartiets satsningar på tekniska nämnden är dels en förstärkning på trädplantering och
parkerna. Det gröna i staden och tätorterna är viktiga för både människor och djur, för vårt
välbefinnande och för miljön. Vi vill också komma ikapp underhållsskulden på lekplatser,
gator och parker.

Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotekssatsning i hela kommunen (2 mkr)
För bättre öppettider, mer personal, program för allmänheten och inköp. Öppna biblioteken
på Nöbbelöv och Järnåkra igen
Avgiftssänkning Kulturskolan och Prova-På, idrott och kultur (2 mkr)
Ungdomars fritid har blivit en klassfråga. Avgifterna för att ta del av kulturundervisning är
höga och för Vänsterpartiet är det viktigt att sänka dessa så att fler ungdomar har möjlighet

att ta del av undervisningen. Vi vill också ge barn och unga möjlighet att prova på olika
idrotter genom kommunens många föreningar, genom kostnadsfri prova-på-verksamhet.
Fri simundervisning i skolan (1,5 mkr)
Simkunnighet räddar liv. Vänsterpartiet arbetar för att simundervisningen ska vara
kostnadsfri för skolorna, att skolorna inte ska behöva betala inträde när eleverna besöker
badhus under skoltid för simundervisning.
Sänkta taxor Högevallsbadet (0,5mkr)

Socialnämnden
Vänsterpartiet anslår 24 Mkr kronor mer än högern, som förutom en generell besparing (6,9
Mkr) skär ner på kvaliteten på flyktingmottagandet (7 Mkr) och externt köpt vård (10 Mkr).

Miljönämnden
Vänsterpartiet stöder genomförande av kemikalieplanen, LundaKem, vilken högern vill
stryka.

Vård- och omsorgsnämnden
Vi vill satsa på kvalitet och avskaffade delade turer. V anslår 51 Mkr kronor mer än högern,
som förutom en generell besparing (28 Mkr) bland annat tar bort S och MP:s otillräckliga
satsning på att avskaffa delade turer (2 Mkr)
Fler händer i vården, avskaffa delade turer (9 Mkr)
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden (12 Mkr, halvårseffekt 2019)
Arbetet i äldreomsorgen är idag både tungt och stressigt. Vänsterpartiet vill prova en
arbetstidsförkortning på två äldreboenden så att de anställda arbetar 6 timmar om dagen
med bibehållen lön.
Satsning på träffpunkter (2 Mkr)
Utökade öppettider och mer programverksamhet
Ersättning daglig verksamhet (5,6 Mkr)
Eftersom det tillfälliga statsanslaget upphör nästa år kommer timersättningen för funktionshindrade vid daglig verksamhet, den så kallade habiliteringsersättningen, att sänkas från 18
kr till 8 kr om inte kommunfullmäktige anslår pengar.
Vi stödjer uppdraget ”Kartläggning av tillgång och efterfrågan av boende med olika servicenivåer för äldre personer med syfte att kunna erbjuda personer över 85 år boende med
ökad trygghet.”

Utbildningsnämnden

Vänsterpartiet anslår 15 mkr kronor mer än högern till gymnasieskola och vuxenutbildning.
Vi motsätter oss privatisering av SFI, det har prövats I Lund förut med förfärande resultat.
Vi har lagt in en lönekorrigering (samma summa) i det ökade anslaget till gymnasieskolan,
men lämnar till nämnden och rektorerna att göra prioriteringar.

Barn- och skolnämnden
Vänsterpartiet anslår 63 Mkr kronor mer än högern till grundskola och förskola.
Högerns förslag innebär ännu större barngrupper i Lunds förskolor, en nettoindragning på
cirka 15 mkr årligen. Vänsterpartiet satsar istället 15 mkr på just mindre barngrupper i
förskolan.
Vi har lagt in en lönekorrigering (samma summa) i det ökade anslaget till gymnasieskolan,
men lämnar till nämnden och rektorerna att göra prioriteringar.

Servicenämnden
Vänsterpartiet lyfter ut rivning av Svaneskolan 3 mkr, eftersom vi vill bevara Svaneskolan
som grundskola.
Det är minst sagt anmärkningsvärt att högerkvintetten skriver rakt upp och ner att de vill
budgetera för “minskade inköp av ekologisk mat” (4 Mkr) och att de vill lämna Fair Tradesamarbetet (0,2 Mkr).

Finansiering
Vänsterpartiet håller fast vid skattehöjning 25 öre, ger 70 Mkr 2019.
Vi räknar med resultatförbättring 105 Mkr, vilket motsvarar genomsnittlig undervärderingen
av kommunens resultat de senaste tre mandatperioderna.
Vi tillbakavisar extra vinstuttag från LKF, Kraftringen och parkeringsbolaget.
Vårt resultat blir därmed +2 Mkr (högerns: +30 Mkr).

Investeringsbudget
Vänsterpartiets förändringar i kommunens investeringsbudget handlar framförallt om att ta
bort pengarna för motorvägsutbyggnader samt den nya gymnasieskolan. Dessa pengar
lägger vi istället på köp av mark för bostäder och grönområden.

Förändring, framflyttning
Servicenämnden: Observatoriet

12 milj år 2020 istället för “senare”

Observatoriet i Stadsparken behöver verkligen fyllas med verksamhet! För att det ska bli ett
modernt hus behövs förmodligen en renovering. Det finns pengar för detta i investeringsbudgeten, men de ligger alldeles för många år fram i tiden. Vänsterpartiet vill att
renoveringar av Observatoriet ska kunna göras redan 2019.
Ta bort
Hedda Andersson gymnasiet

700 milj (2018-2023)

Vänsterpartiet vill inte bygga den femte gymnasieskolan, den som nu fått namnet Hedda
Andersson-gymnasiet. Vi vill istället att kommunerna runt omkring Lund ska ha egna
gymnasieskolor så att eleverna slipper pendla in till Lund. Vi tar därför bort 715 miljoner
kronor ur investeringsbudgeten.
Trafikplats Ideon

22,8 milj (2019-2021)

Trafikplats ESS-E22

50 milj (“senare”)

Vägförbindelse E22-E6

150 milj (“senare”)

Vänsterpartiet vill inte bygga ut motorvägen mellan Lund och Malmö. Vi vill inte underlätta
för privatbilismen utan istället satsa på kollektivtrafiken. Vi tar därför bort alla satsningar
som handlar om nya motorvägsavfarter eller förbindelsevägar.
Totalt, borttagna investeringar

887 milj

Lägga till
Köp av mark för grönområden och bostäder

887 milj

Vänsterpartiet lägger hela summan av våra borttagna investeringar på köp av mark till
bostäder och grönområden. Det är viktigt att kommunen äger mycket mark – den som äger
marken har stor möjlighet att bestämma vad marken ska användas till. Vänsterpartiet vill att
det byggs fler bostäder och anläggs fler parker, sammanhängande gröna stråk och ett grönt
bälte runt Lunds stad.

