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Att förhindra fakta, dialog och insyn i budgetarbetet försvagar demokratin
Den 16 september beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om en drastiskt förändrad process för
framtagandet av budget och ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). Beslutet fattades ensidigt och med
minsta möjliga majoritet av det borgerliga minoritetsstyret.
De förändringar som gjordes under den föregående mandatperioden, när vi styrde, gjordes i total enighet
över block- och partigränser. De syftade bland annat till att stärka den gemensamma
omvärldsbevakningen. Men framförallt till att för första gången ge samtliga partier, oavsett storlek och
om de ingick i styret eller satt i opposition, lika förutsättningar att presentera ett budgetförslag. Den nya
processen innebär att Lunds kommun nu tar stora steg i den motsatta riktningen.
Det demokratiska systemet kringgås samtidigt som såväl insynen som förutsättningarna för
oppositionspartierna försämras väsentligt när nämnderna inte längre ska inkomma med skrivelser inför
budgetarbetet. Fakta från verkligheten ute i kommunens verksamheter ges inte längre möjlighet att
framföras. Den sedan flera decennier värnade traditionen med gemensam och blocköverskridande
dialogmöten mellan KSAU och nämndspresidierna stoppas. Till och med beslutade det borgerliga styret
att oppositionen skulle få tillgång för nödvändiga beräkningsunderlag från tjänstemännen för att kunna
påbörja budgetarbetet först efter det att styret var helt klar med sitt budgetförslag. Efter omfattande kritik
har man dock i form av muntliga löften backat från det sistnämnda och sagt att oppositionen kan få
tillgång till underlag några veckor innan budgeten är klar. Däremot vägrar man ändra i beslutet, så
oppositionens rätt till underlag är nu helt upp till den borgerliga kommunledningens ”välvilja”.
Att nämndernas EVP-skrivelser utgår får också andra effekter. Det demokratiska systemet sätts ur spel.
De olika förvaltningarna arbetar på uppdrag av respektive nämnd. Om kommunstyrelsen eller
kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha underlag från kommunens olika verksamheter och förvaltningar,
vilket är en förutsättning för att kunna lägga en realistisk budget, så ansvarar nämnderna för detta. Det
är kommunstyrelsens ansvar att vända sig till nämnderna för att få in fakta och analyser kring de
verksamheter som dessa ansvarar för.
Trots att den nya processen förhindrar fakta, analys, dialog och insyn framhärdar det borgerliga
minoritetsstyret och vägrar ändra sig. Därför har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Philip Sandberg (L):
•

Lunds kommun får nu en budgetprocess där förutsättningarna för nämnder och förvaltningar att
redovisa faktaunderlag och verkliga behov väsentligt försämras. På vilket sätt anser du att det
främjar budgetarbetet?

•

De flesta kommuner, bland dem Lunds kommun, står inför stora utmaningar vad gäller
välfärden och ekonomin. Det gör att behovet av blocköverskridande dialog och samarbete är
mycket stort. Varför väljer ni i detta läge att avskaffa alla de gemensamma budgetdialogerna?

•

När du själv var oppositionsföreträdare var du mån om oppositionens medverkan i
budgetprocessen. Varför vill du nu, när du har rollen som kommunstyrelsen ordförande,
drastiskt försämra oppositionens insyn och förutsättningar i budgetarbetet?
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