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Vänsterpartiet har, till följd av den bristande demokratiska hanteringen av kommunens
borgerliga styre, valt att lyfta lundaförslaget ”Stoppa nedskärningarna i skolan!” i en motion så
att kommunfullmäktige ska behandla frågan trots att det borgerliga styret vill något annat. Det
tycker vi från socialdemokraterna är hedervärt av Vänsterpartiet.
Hur det borgerliga styret hanterat lundaförslaget ”Stoppa nedskärningarna i skolan!” är under
all kritik. I media har kommunstyrelsens ordförande berättat att han medvetet har förhalat detta
lundaförslag om att riva upp skolbudgeten och sätta stopp för nedskärningarna. Trots att ärendet
var brådskande och helt färdigberett av tjänstemännen redan i början av oktober ligger det på
kommunstyrelsens bord först nu när nedskärningarna redan börjat få stora konsekvenser i våra
skolor och förskolor.
Det är mycket allvarligt att de frågor som inte faller företrädare för den så kallade
Lundakvintetten i smaken stoppas i malpåse och inte kommer upp till beslut. Utöver att det
allvarligt urholkar kommunens system med lundaförslag så kommer det att sätta djupa ärr i den
kommunala demokratin. I detta ligger det också att den enda instans i Lunds kommun som har
möjlighet att fatta de beslut om det som förslagsställaren föreslår i lundaförslaget är
kommunfullmäktige. Den borgerliga kvintetten förvägrar genom sitt agerande
kommunfullmäktige att hantera frågan.
Det är socialdemokraternas uppfattning att nedskärningarna i skolan måste stoppas. I ärende
efter ärende har vi föreslagit nedskärningsstopp men det borgerliga styret har vägrat lyssna.
Skillnad mellan det borgerliga förslaget på skol- och utbildningsbudget för 2020 och det
socialdemokratiska förslaget skilde nära 90 miljoner kronor. Det motsvarar 155 lärartjänster på
heltid. Budgeten kommer att få förödande konsekvenser. Det som är mest oroande är att alla
tycks se det förutom de politikerna som bär ansvar för budgeten.
I utbildningsnämnden, där det borgerliga styret och Miljöpartiet gemensamt bär ansvaret, ser vi
svart på vitt hur lärartätheten minskar och hur till exempel viktiga studieresor ställs in. För barnoch skolnämnden har såväl fackliga företrädare som andra anställda både signalerat om växande
barngrupper och färre vikarier. Detta trots att ledande företrädare för Lunds borgerliga styre vid
flertalet tillfällen utlovat att nedskärningarna inte ska drabba personal eller elever. Detta tycker
vi socialdemokrater är helt oacceptabelt.
Mot bakgrund av vad som nämnts ovan reserverar vi oss därför mot beslutet med hänvisning
till vårt eget yrkande i kommunstyrelsen.
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