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Socialdemokraterna reservation
26. Begäran om avslut på uppdrag fattade av kommunfullmäktige
och förslag på nya fokusområden och mål för kommunfullmäktige
Både barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har till kommunfullmäktige flaggat upp
att de har för lite resurser och har därför bett kommunfullmäktige att avsluta en rad uppdrag
samtidigt som de vill behålla pengarna. Uppdragen har olika karaktär och handlar om allt från
fri frukt och lärares fortbildning till satsningar på skolornas idrottsprofiler. I detta ärende har
kommunkontoret och det borgerliga minoritetsstyret även inkluderat styrets förslag på nya
fokusområden och kommunfullmäktigemål. Eftersom att frågorna ursprungligen inte är
relaterade till varandra kommenterar vi också de separat här nedan.
Förslag på nya fokusområden och kommunfullmäktigemål
När de nuvarande fokusområdena och kommunfullmäktigemålen arbetades fram under den
föregående mandatperioden gjordes det i ett blocköverskridande och gemensamt arbete inom
KSAU tillsammans med förvaltningschefsgruppen. Detta är så vi brukligt har gjort dessa
förändringar i Lunds kommun, även när styret har haft majoritet i fullmäktige. Detta har gjorts
för att samla alla bra förslag, skapa stabilitet för organisationen och för att underlätta styrningen
trots att Lunds kommun oftast byter styre efter varje val. Vi menar också att arbetet med
fokusområden och kommunfullmäktigemålen är en naturlig del av EVP- och budgetprocessen
eftersom att vad vi styr organisationen mot naturligt också måste genomslag i budgeten. Men
det är också viktigt att fullmäktige kan använda sina mål och därför behöver de vara mätbara. I
det förslag som det borgerliga minoritetsstyret presenterat så är alla indikatorer borttagna vilket
gör att fullmäktige inte kan mäta målen. Man frågar sig varför utfallet av Lundakvintettens
politik inte ska kunna mätas och granskas på samma sätt som tidigare mandatperioder?
Sammantaget tycker vi att det blir stora brister i både arbetet med framtagandet men också hur
effekten skulle bli av de nya målen. Därför föreslog vi att kommunstyrelsen skulle återremittera
förslag till nya fokusområden och kommunfullmäktigemål till kommunstyrelsens arbetsutskott
med uppdrag att inkludera en process för översyn och eventuell revidering av fokusområden
och kommunfullmäktigemål i EVP-processen samt utreda behovet av, och om de anser behov
finnas lämna förslag på, indikatorer till kommunfullmäktigemålen.
Förslag på avslut på uppdrag fattade av kommunfullmäktige
De som inkommit med önskemål av att få uppdrag fattade av kommunfullmäktige avslutade
var barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. Detta kompletterades av tre önskemål
från kommunstyrelsen (se vår reservation för 25. Begäran om avslut av uppdrag fattade av
kommunfullmäktige gällande kommunstyrelsen Dnr KS 2019/0771 för förtydligande till varför
vi föreslog att dessa tre uppdrag ska finnas kvar).
Att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden ber om att bli lösta från en rad uppdrag
och därmed ber om mer pengar är ett symptom på att de inte klarar att bibehålla kvaliteten på
sin verksamhet med de stora nedskärningarna som det borgerliga styret, tillviss del med stöd av
Miljöpartiet, vill genomföra. Eftersom att det är bristen på resurser som är problemet är det inte
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rätt väg att gå att lösa dem från dessa viktiga uppdrag, utan rätt väg att gå är att sätta stopp för
de stora nedskärningarna.
Vi socialdemokrater kommer aldrig dagtinga med varken barnens skolgång eller personalens
arbetsmiljö. Därför föreslog vi istället att 90 miljoner skulle tillföras de två nämnderna. Detta
istället för att avsluta uppdrag som tillsammans motsvarar mindre än 15 miljoner kronor,
uppdrag som dessutom är både elever och lärare till gagn. Den borgerliga skolpolitiken kommer
att minska lärartätheten, riskera att minska det välbehövliga stöd som eleverna behöver i
klassrummen för att klara sin skolgång och den kommer att sänka kvaliteten i våra skolor. Det
kan vi inte acceptera. Kvaliteten behöver stärkas, inte försämras. Lärarna ska inte bli färre när
eleverna blir fler.
Vi socialdemokrater lämnade den 2 september in en motion om att riva upp den beslutade
budgeten så att vi kan få stopp på de historiskt stora nedskärningarna som det borgerliga styret
tvingat igenom på barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. ”Stålbadet”, som de själva har mage att kalla
det, kommer att drabba de som är i störst behov av den kommunala välfärden och det kommer
få långtgående konsekvenser både för enskilda individer men också för samhället. Barn och
äldre drabbas extra hårt. Vi kommer att återkomma till kommunbudgeten i sin helhet i samband
med att vår motion behandlas.
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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