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Reservation Socialdemokraterna
Verksamhetsplan med internbudget 2021
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 innebär en permanentning av tidigare genomförda
nedskärningar 2019 och 2020, men också en rad nya nedskärningar. Detta är ingen politik som
Socialdemokraterna står bakom.
Den fullt ut befogade frågan om hur nämndens verksamheter påverkas av nedskärningarna
kunde inte besvaras av någon i det borgerliga minoritetsstyret, den självbetitlade
”Lundakvintetten”. Detta är ytterst allvarligt och en stor brist i det politiska ansvarstagandet för
verksamheten. De som driver igenom budgetbesparingar måste också ta ansvaret för
konsekvenserna av dessa besparingar. Detta ansvar är företrädarna för de fem borgerliga
partierna oförmögna att ta. Därför föreslog vi socialdemokrater att en konsekvensbeskrivning
av internbudgeten ska genomföras av kultur- och fritidsförvaltningen. Detta bifölls av nämnden.
Det innebär att kultur- och fritidsförvaltningen nu kommer att synliggöra konsekvenserna av de
ekonomiska besluten, men det ändrar inte det faktum att internbudgeten är beslutad och
innehåller en rad nedskärningar.
Därför föreslog vi också att kultur- och fritidsnämnden skulle tillskriva kommunfullmäktige
med en begäran om en utökad ram om totalt 3 200 000 kronor för en så kallad
demografikompensation. En demografikompensation är i grunden inte tänkt att sätta stopp för
nedskärningar, utan att säkerställa att kultur- och fritidsnämnden kan bibehålla samma kvalitet
i sin verksamhet och service som året innan när Lunds kommun växer. Detta är något kulturoch fritidsnämnden tidigare varit helt eniga om över parti- och blockgränserna. Denna enighet
infann sig inte i kommunfullmäktige. Det fråntar inte behovet av dessa medel. Att inte ge kulturoch fritidsnämnden ekonomisk kompensation för den demografiska utvecklingen är i sig de
facto en minskning av nämndens verksamhet. Rätten till föreningsbidrag, möjligheten att utöva
kultur eller delta i bibliotekens verksamheter är lika stort för den nyinflyttade ungen på
Brunnshög och i Veberöd som de barn som växer upp i en familj som bott i Lunds kommun i
flera generationer. Därför kan vi inte acceptera en fortsatt urholkning av nämndens verksamhet
likt den ”Lundakvintetten” drivit igenom 2019, 2020 och nu 2021. Nu ställer vi vårt hopp till
att kommunfullmäktige agerar lika klokt som en majoritet i kultur- och fritidsnämnden gjort
och säger ja till den föreslagna demografikompensationen.
Mot bakgrund av bifallet av internbudgeten och ovanstående resonemang reserverar
Socialdemokraterna sig mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande.
För Socialdemokraterna
Sebastian Jaktling
Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande
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Reservation rörande fastställande av EVP för 2021
Vi reserverar oss mot nämndens beslut att be kommunfullmäktige att riva upp den budget den
redan beslutat om. Vi hade tre dagars budgetdebatt – fullt tillräckligt för att diskutera 2021
års budget. Liberalerna och Kristdemokraterna har inte heller ändrat sig sedan förra
månanden beträffande Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2021.

Gunnar Brådvik (L)

Sofia Hallonqvist (KD)
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Reservation från Miljöpartiet de gröna
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde, 2021-01-21
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Ärende 3: Verksamhetsplan med internbudget 2021
Miljöpartiet anser att de ekonomiska och sociala konsekvenserna som följer av att anta
internbudgeten i sin nuvarande form inte är tillräckligt beskrivna. Vi är övertygade om att
det behövs betydligt mer resurser för att nämndens verksamheter ska kunna gå runt
ekonomiskt utan allvarliga sociala konsekvenser, i synnerhet för barn och unga. Det är
dock svårt att komma med konkreta ändringsförslag när informationen är knapphändig. Vi
tycker vidare att nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer är ofärdiga. I
synnerhet är indikatorerna för få och inte heltäckande nog för att nämnden på ett bra sätt
ska kunna följa upp nämndens utvecklingsmål.
Vi hade gärna sett att ärendet hade beretts ytterligare men inser samtidigt att
förvaltningen behöver den arbetsro som en antagen budget medför. Vi hoppas därför att
de konsekvensbeskrivningar som förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med till
nämnden ger en bättre bild av de ekonomiska förutsättningarna och dess konsekvenser för
verksamheten. Vi ser också positivt på det utvecklingsarbete med nämndens mål och
indikatorer som förvaltningen avser sätta igång med under våren. Här behöver nämnden
få en aktiv roll.
Vi reserverade oss mot beslutet att anta internbudgeten i sin nuvarande form.
För Miljöpartiet

Peter Bergwall

Elsa Christersson
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Reservation angående verksamhetsplan och internbudget 2021.
Förutsättningarna för att besluta om en internbudget är sådana att det är i stort omöjligt att fatta
ett sådant beslut på ett ansvarsfullt sätt. Det är två problem, dels är budgetramen lägre än vad den
borde varit men detta är redan beslutat av fullmäktige men konsekvenserna för nämnden är
oklara. Dels har avgörande beslut kommit så sent att man inte hunnit få alla konsekvenser klara för
sig varför ett bra välgrundat beslut varit omöjligt. Jag kan i nuläget inte ställa mig bakom en
beslutad internbudget med så många oklara faktorer varför jag reserverar mig mot beslutet om att
antaga en internbudget.
Göran Fries
Vänsterpartiet
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Reservation angående beslutet kring Internbudget 2021
Centerpartiet vidhåller att den föreslagna budgetramen som antogs i Lunds kommunfullmäktige i december
2020 ska gälla för Kultur och fritidsnämnden 2021.
Som nämnd får vi utgå ifrån den gällande budgetramen och anpassa verksamheten.
Centerpartiet
John Lager

Bilaga 7

Lund 210125
Reservation ang. beslut enligt förslag från Sebastian Jaktling (S) mfl. om demografikompensation om
3.2 milj. kr för 2021.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet om demografikompensation som beslöts på mötet den 21
januari. Moderaterna anser att det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndens ramar, och
nämnden bedriver sin verksamhet inom de beslutade ramarna.
Budget för 2021 fastställdes under november-december under 2020. Att i januari 2021, utan
tillkommande fakta vilja ändra budgeten innebär inte att man tar kommunfullmäktiges beslut på
allvar.

Moderaterna
Adrian Borin

