Reservation

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-12

Program för social hållbarhet 2020-2030 i Lunds kommun- Ett Lund
för alla (Dnr KS 2019/0464)
Program för social hållbarhet är, enligt vår uppfattning, primärt ett sätt att
samla olika program och policys på det sociala området under ett
gemensamt program för social hållbarhet- alltså ett sätt att minska floran
av olika dokument. Det anger även en gemensam riktning för arbetet
med social hållbarhet och de långsiktiga prioriteringarna.
Arbetet med att ta fram ett nytt program initierades under det förra
rödgröna styret då kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott gav
uppdraget den 11 april 2017. Den 30 augusti 2018 beslöt
kommunfullmäktige att anta förslaget till struktur.
Det har därefter processats och behandlats av kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens arbetsutskott (17 juni 2019, 10 oktober 2019, 30 mars
2020) och kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott (9 april 2019, 14
maj 2019, 11 juni 2019 och 11 februari 2020). Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 10 oktober 2019 att anta programmet till
social hållbarhet och att skicka det på remiss till samtliga nämnder och
styrelser. Samtliga nämnder och styrelser har behandlat detta politiskt
mellan oktober 2019 och januari 2020. Dessutom av andra aktörer som
haft möjlighet att inkomma med yttranden. Exempelvis inkom Raul
Wallenberginstitutet, Räddningstjänst Syd, Tamam och Finsam med
yttranden. Beslutet att anta programmet, efter att en del synpunkter från
remisserna arbetats in, togs då ärendet var uppe i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 22 juni 2019. Dessa inkomna synpunkter från
nämnderna presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30
mars 2020.

Trots att det funnits många möjligheter att under processens gång
komma med synpunkter och förslag har det i sista minuten hela tiden
tillkommit nya förslag på tillägg av vänsteroppositionen.
Kommunstyrelsens 2e vice ordförande uttalade på kommunstyrelsen
2020-08-13 att ”vi har kanske suttit och sovit”, men det är en ingen bra
förklaring till varför vi än en gång skulle välja att förhala och försena
programmet. De sent påkomna tilläggen är dessutom av sådan karaktär
att det är rena självklarheter eller som det redan arbetas med i de
verksamhetsdrivande nämnderna. Förseningarna kostar inte bara stora
resurser i tid och pengar när tjänstemannaresurser tas i anspråk, det blir
därefter föremål för kritik från samma rödgröna partier som försenat
framtagandet av programmet då de menar att programmet egentligen
skulle börjat gälla redan 1 januari 2020.
Lundakvintettens partier beklagar att det verkar saknas förutsättningar
för en bred samsyn vad gäller ett program med livslängd till år 2030 och
som ska kunna hålla över mandatperioder. Det ger ingen bra grogrund
inför arbetet med liknande kommunövergripande program som bör
kunna ge långsiktighet och stabilitet oavsett politiska majoriteter.
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