Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2020-08-12,
ärende 15. Policy för hållbar utveckling Dnr KS 2020/0457
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt
avslagsyrkande.
Detta ärende, och ärende 16, ”Program för social hållbarhet” hänger ihop. Märkligt nog
fortsätter vi i Lunds kommun att bygga nya styrsystem, som heter sånt som policys,
program, vision, med mera. Arbetet med denna policy har gjorts av tjänstemän som har
försökt förstå vad det är politiken vill. Men man missar att vi redan har ett övergripande
styrsystem, det heter budget- och EVP-processen, och att ytterligare styrdokument bör
vara sådana som styr specifika verksamheter, och det gör vi ju redan genom styrningen
av nämnderna, bolag, och så vidare.
Denna policy ska vara övergripande över tre olika program, varav ”Program för social
hållbarhet” är ett av dem. De ämnesområden som tas upp är helt
verksamhetsövergripande. Det handlar om att nå mål som satts upp av FN i agenda
2030, och Brundtlandkommissionen. Dessa dokument har så många mål som berör
hela samhället att de kommer att skapa total förvirring runt hur kommunen ska styras.
Det hela blir inte bättre av att problemanalys helt saknas, och metoder för att nå målen
helt saknas.
Det är budgetprocessen som ska styra kommunen. Den är överlägsen sådant som denna
policy och detta program. I den ställs politiska alternativ mot varandra, så att väljarna
vet vem det är som styr och kan utvärdera resultatet. I budgetprocessen tvingas också
politikerna göra helhetslösningar för kommunens styrning, med prioriteringar, och med
uppföljning med bokslut och revision.
Om den politiska ledningsförmågan, förmågan att analysera samhällsutvecklingen och
analysera konsekvenser av den förda politiken, och förmågan att förhandla fram och
föra en långsiktig politik saknas, så hjälper det ju inte att skriva fler policys och
program. De blir mest kulisser för att dölja de styrandes misslyckanden, att försöka
måla om fasaden i ett samhälle med enorma sociala problem.
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