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5. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för 2021
För oss i Miljöpartiet är fokus att investera i framtiden. I vår budget satsas på klimat,
miljö, jämställdhet, barn och unga. I MPs budgetförslag finns tillräckligt med
ekonomiskt utrymme för att de måltider som serveras i kommunen ska fylla högt
ställda krav på klimat och ekologiskt hållbar utveckling och rättvis handel. De största
satsningarna görs på klimat, biologisk mångfald, skola och kultur. I MPs budget
avsätts medel för att gå från idé till handling och inrätta naturreservatet i Höjeådalen
och att hantera det faktum att det råder ett globalt klimatnödläge. Lunds kommun
bör enligt MP bli en bättre arbetsgivare så att arbetsmiljön blir mindre stressig och
att sjukskrivningar samt personalrotation kan minska. Det förnedrande systemet
med delade turer i äldreomsorgen har MP bidragit till att avveckla. Erfarenheterna
från Covid 19 visar på vikten av goda och jämställda arbetsvillkor för de anställda
(mestadels kvinnor) som på kommunens uppdrag tar hand om de äldre som behöver
vård och omsorg. MPs budget innehåller de byggstenar som sammantaget som
behövs för en grön nystart och en omställning till hållbar utveckling i Lunds
kommun. Vi yrkade bifall till vår egen budget.
Kommunstyrelsens beslut innebär fortsatta årliga besparingar för flertalet
verksamheter utifrån tidigare års beslutade ekonomi- och verksamhetsplaner.
Miljöpartiet anser att en grundlig och väl förankrad konsekvensanalys krävs.
Miljöpartiet yrkade på att återremittera EVP 2021-2023 till kommunkontoret i den
del som avser fokusområden och mål med följande uppdrag:
- att lämna förslag på en målstruktur med där målen ges en klart styrande
verkan och är mätbara och/eller uppföljningsbara
- att åter sätta miljö- och klimatfrågorna som ett högprioriterat fokus- och
målområde
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
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