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Lundaförslag - Stoppa nedskärningarna på skolorna i
Lund!
Sammanfattning
Eva Roslund föreslår i ett Lundaförslag att budgeten för 2020 ska
göras om med målsättningen att öka skolans budget.
Kommunkontoret konstaterar att budgeten är beslutad och godkänd
av en politisk majoritet och att kommunfullmäktiges beslut gällande
2020 års budget kvarstår. Lundaförslaget att göra om 2020 års
budget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019, denna
tjänsteskrivelse
Eva Roslunds Lundaförslag den 7 juni 2019

Barnets bästa
I Lundaförslaget föreslås att den av kommunfullmäktige beslutade
budgeten för 2020 görs om. I budgeten beslutas hur kommunens
resurser fördelas mellan olika nämnder vilket i sin tur kan påverka
barn och unga.

Ärendet
Eva Roslund föreslår i ett Lundaförslag att budgeten för 2020 ska
göras om med målsättningen att öka skolans budget. I förslaget
ifrågasätter samtidigt Eva Roslund kommunens överskottsmål på 2
procent samt investeringar i Hedda Andersson gymnasiet,
Spårvägen, Stadshallen och tågstationen på Klostergården.

Kommunkontorets kommentar
Kommunens totala budgetramar för 2020 uppgår till cirka
7 miljarder. För att klara förändringar vad det gäller befolkning och
skatteunderlag behövs ett visst överskott.
Överskottet ska också användas till att finansiera investeringar. Lund
är en kommun med en växande befolkning och en växande
befolkning medför behov av investeringar. Investeringar kan
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finansieras genom lån eller genom egna medel. Att låna pengar
medför räntekostnader vilket ger ökade kostnader för framtida
generationer. För att klara mindre avvikelser och kunna finansiera
investeringar med egna medel är bedömningen att Lunds kommun
behöver ett årligt överskott, eller budgeterat resultat på plus 2
procent.
Arbetet med kommunens budget är en lång process där tidsplan och
anvisningar är politiskt beslutade. Kommunfullmäktige som är
kommunens högsta beslutande organ tog beslut om budgeten för
2020 i juni i år. Innan budgeten beslutades hade samtliga partier
möjlighet att lägga fram sina budgetförslag och lyfta åsikter om
övriga förslag under de debatter som hölls innan beslut fattades.
Den budget som tas i kommunfullmäktige bestämmer de ekonomiska
ramarna för kommunens nämnder. I december i år fattar i sin tur
varje nämnd beslut om sin internbudget för 2020. Internbudgetarna
visar hur barn- och skolnämnden och övriga nämnder ska bedriva
sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Budgeten för 2020 är alltså ett resultat av kommunfullmäktiges
beslut. För att beslutet ska kunna ändras krävs att en majoritet av
kommunfullmäktiges ledamöter förordar detta.
Kommunkontoret konstaterar att budgeten är beslutad och godkänd
av en politisk majoritet och att kommunfullmäktiges beslut gällande
2020 års budget kvarstår. Lundaförslaget att göra om 2020 års
budget anses därmed besvarat.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anse Lundaförslaget besvarat med vad kommunkontoret
anfört.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Eva Roslund

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

