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§ 403
Lundaförslag - Stoppa nedskärningarna på
skolorna i Lund!
Dnr KS 2019/0570

Sammanfattning
I ett Lundaförslag föreslås 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
Lundaförslag inkommet den 7 juni 2019

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Anders Almgren (S) yrkar
att översända förslaget till kommunfullmäktige
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att öka
budgetramen till utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr år 2020,
20 miljoner kr år 2021 och 33 miljoner kr år 2022 och inkludera
detta i underlaget för beräkning av elevpeng
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att öka
budgetramen till barn- och skolnämnden med 78 miljoner kr år
2020, 110,5 miljoner kr år 2021 och 125,9 miljoner kr 2022 och
inkludera detta i underlaget för beräkning av elevpeng, samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
därmed anse Lundaförslaget besvarat.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
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Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) röstar ja.
Anders Almgren (S) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster, 1 nej-röst och 1 nedlagd röst.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons
(C) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

anse Lundaförslaget besvarat med vad kommunkontoret
anfört.

Reservationer
Anders Almgren (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att när det
gäller barn och skola anser vi att det krävs en ambitionshöjning
istället för en nedskärning. Därför är vi beredda att biträda en
skattehöjning för att möjliggöra ambitionshöjningen för fler
anställda i skolan och förskolan.
Miljöpartiet har för avsikt att fullfölja den överenskommelse vi gjort
med Kvintetten därför kommer vi att rösta på samma ram för
utbildningsnämnden.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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KS 2019/0678

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-12-16 klockan 13.00–14.26

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Martin Pella, praktikant
Adrian Kasperczuk, praktikant

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 388–411

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 18 december 2019
kl. 10.30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2019/0678

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-09

