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Lund är och ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Lund är en kunskapsstad i
världsklass, en ledande jobbmotor i Skåne och en av Europas starkaste platser för innovation.
Det vill vi socialdemokrater värna och utveckla.
Vi vill att alla lundabarn ska ha en bra och kvalitetssäker skolgång. Vi vill att alla lundaseniorer
ska få den omsorg de har rätt till efter ett helt livs arbete. Vi vill att alla lundabor ska känna sig
säkra såväl hemma som på våra gator och torg. Vi vill skapa trygghet på riktigt, vilket vi gör
bäst genom att investera i vår gemensamma välfärd.
De historiskt stora nedskärningarna sedan valet 2018 har redan medfört allvarliga konsekvenser
i den kommunala välfärden. I Lundakvintettens budgetförslag för 2021 ser framtidsutsikterna
inte bättre ut. Samhället befinner sig för närvarande dessutom i en global kris. Effekterna av
coronapandemin är stora och skrämmande. I en tid då vi behöver det starka samhället som mest
fortsätter det liberalledda styret med nedmonteringen av välfärden. Det kan vi socialdemokrater
inte acceptera. Vi föreslår därför en budget som bryter mot den borgerliga
nedskärningspolitiken. Vårt budgetförslag är en investering i framtiden.
För att bygga en välfärd att lita på behöver vi tillföra de resurser som krävs för att både bibehålla
och utveckla kvaliteten i kommunens service. När vår kommun växer behöver välfärden hänga
med. I vårt socialdemokratiska budgetförslag föreslår vi därför full kompensation för ökat antal
barn, elever och äldre. Vi föreslår också full kompensation för löneökningar och ökade priser
för att säkra att exempelvis lärare inte riskerar sin anställning.
Men det räcker inte. För att undvika permanentningen av den borgerliga besparingspolitiken
måste vi tillföra resurser för att säkra den kommunala verksamheten och servicen. Vi tar därför
bort besparingskraven för skolan och tillför dessutom väsentligt ökade resurser. På så vis skapar
vi bättre förutsättningarna för skolorna att ge en bra undervisning och det stöd eleverna behöver.
Det socialdemokratiska budgetförslaget leder också till fler mötesplatser för äldre och drar även
tillbaka de avgifter som införts på bland annat rullatorer.
Det socialdemokratiska budgetförslaget innebär en upprustning och vidareutveckling av den
kommunala välfärden med målet att bygga en jämlik kommun som skapar trygghet på riktigt.
Vi reserverar oss därmed mot kommunstyrelsens beslut med hänvisning till våra egna yrkanden.
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