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Socialdemokraternas och Miljöpartiets reservation
Förslag till fördelning av tillkommande generellt statsbidrag 2020 välfärdsmiljarder
Det borgerliga styret i Lunds kommun genomför just nu historiskt stora nedskärningar i den
kommunala välfärden. Mångmiljonbelopp ska sparas in inom såväl skolan, äldreomsorgen som
socialtjänsten. Detta är helt ohållbart.
Det är vår gemensamma uppfattning att det nationella ekonomiska tillskott som nu kommer till
kommunerna i form av ett generellt statsbidrag förvisso är ett viktigt tillskott, men i sig otillräcklig
för att stoppa nedskärningarna och göra de erforderliga satsningarna som behövs för att stärka
kvaliteten i vår kommunala välfärd. Därför krävs det att Lunds kommun, utöver de statliga
pengarna, möter den nationella satsningen med en egen satsning. Lunds kommun är budgeterat
med ett mycket stort överskott 2020. Vi menar att en del av detta istället måste användas för att
stärka kvaliteten i skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Därför har vi föreslagit att utöver att
tilldela nämnderna pengar från det nya statsbidraget, dessutom tillföra ytterligare 52 miljoner
kronor. Totalt innebär det en budgetförstärkning för Lunds kommuns välfärd på 115 miljoner
kronor.
Ett annat problem med kommunstyrelsens beslut är att det per definition är en ytterst tillfällig
ekonomisk injektion. Enligt det borgerliga styrets förslag får inte pengarna användas till att anställa
mer personal, trots att det är exakt vad som behövs. Utan pengarna ska istället användas för
”omställning”. I klartext ska de alltså användas för att pressa och förbereda organisationen för
ytterligare nedskärningar. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Med vårt förslag skapar vi
istället ekonomiskt utrymme för att säkra kvaliteten i verksamheten. Och inte bara för 2020, utan
också se detta som en höjd grundnivå inför budgeten 2021-2023. Den ryckighet som det borgerliga
styret utsätter vår välfärd för bidrar bara till en ekonomisk osäkerhet som kraftigt påverkar
kvaliteten i verksamheten. Det måste få ett slut.
Till skillnad från det borgerliga styret tycker vi pengarna ska användas för att ge lundaborna en bra
välfärd. Pengarna ska inte reserveras för att det liberalledda styret ska kunna föreslå en
skattesänkning inför valet 2022. Att nu även tillskjuta en egen kommunal välfärdssatsning är det
enda ansvarsfulla att göra.
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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