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Socialdemokraterna reservation
14. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för
2019, (KF)
Vi socialdemokrater står fast vid de löften som vi gett till lundaborna. Däribland att vi vill stärka
förskolan och skolan, öka resurserna till omsorgen och se till att hela Lunds kommun ska ges
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Detta är ett löfte vi inte tar lätt på.
Därför står vi fast vid det förslag som vi gemensamt presenterade tillsammans med Miljöpartiet
innan sommaren, med tillägg av de fyra viktiga satsningar; fri buss för 70 plus, lovbuss för
skolbarn, fria arbetskläder i förskola, förskoleklass, och fritids och beviljande av medel till
Akademiska Föreningen så att de kan renovera AF borgen.
Kommunstyrelsens beslut innebär en kraftig minskning av resurser till socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden samt barn- och skolnämnden. Om kommunfullmäktige beslutar
likalydande med kommunstyrelsen skulle den kommunala välfärden få betydlig mindre resurser
att utföra sitt uppdrag på. Men samtidigt som detta görs prioriterar det borgerliga
minoritetsstyret även bort andra oerhört viktiga satsningar. Listan kan göras lång på det som
prioriteras bort. Allvarligast är naturligtvis välfärden. Men även att de fackliga organisationerna
ges sämre förutsättningar, resurser för jämställda löner tas bort, satsningen på stärkt
medborgarstöd i östra tätorterna styrks och miljonbesparingar på den ekologiska maten i skolan
och omsorgen ska genomföras. Med det borgerliga minoritetsstyrets budget blir Lunds kommun
den första kommunen i landet som sänker kraven vad gäller ekologisk mat. Samtidigt blir Lund
första stad att lämna Fairtrade City. När detta sätts i relation till att det borgerliga
minoritetsstyret sänker anslaget för flyktingmottagandet och halverar stödet till föreningarna
som hjälper utsatta EU-medborgare är det lätt att konstatera att det blåser kalla vindar i Lund.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.
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