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Den 2 september 2019 skickade vi socialdemokrater in en motion till kommunfullmäktige om
att riva upp EVP-beslutet. Detta gjorde vi eftersom vi anser att kommunfullmäktige måste ges
chansen att utifrån ett tydligare faktaunderlag ompröva de stora nedskärningar som Liberalerna,
Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet, Kristdemokraterna och delvis Miljöpartiet drivit
igenom i kommunfullmäktige. Nedskärningar som gjordes helt utan att det gjorts någon riskeller konsekvensbedömning, trots att vi socialdemokrater föreslog att det skulle göras för en rad
nämnder.
Vi socialdemokrater vill sätta stopp för de historiskt stora nedskärningarna i skolan,
äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheterna. Vi är fullt medvetna om
att detta är en stor förändring, men det är också något som är nödvändigt. Motionen bygger på
att hela budgeten tas om igen, det är ett sätt att bland annat ta vidare den oro som personalen
har lyft upp över vad nedskärningarna kommer innebära för verksamheterna och det missnöje
som uttryckts i det lundaförslag som över 2 000 lundabor skrivit under.
Lundakvintetten upprepar vikten av att ha budget i balans för att säkra en bra välfärd för
lundaborna i framtiden. Men en stark kommunal välfärd i framtiden kan omöjligt byggas på att
den kraftigt försämras idag. En så kraftig standardsänkning av välfärden som Lunds borgerliga
styre drivit igenom kommer innebära att välfärden varken är tillräckligt bra för de som behöver
den idag, men den kommer också att vara kraftigt försämrad för de som behöver den i framtiden.
Detta eftersom att Lundakvintteten, i vissa fall tillsammans med Miljöpartiet, har planerat för
rekordstora nedskärningar inte bara 2020 utan även 2021 och 2022. 2020 är skillnaden mellan
den borgerliga skol- och utbildningsbudgeten och det socialdemokratiska förslaget nära 90
miljoner kronor. Det motsvarar 155 lärartjänster på heltid. Det motsvarar det samlade antalet
lärare på sex stora grundskolor. Men sett över hela EVP-perioden, det vill säga återstoden av
mandatperioden, skiljer det över 375 miljoner kronor mellan den borgerliga skol- och
utbildningsbudgeten och det socialdemokratiska motförslaget. Detta allena torde få det
borgerliga styret att reagera och riva upp den beslutade EVP:n.
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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