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Kommunstyrelsens beslut om det så kallade fjärde coronaåtgärdspaketet innehåller flertalet bra
åtgärder. Därför sluter vi socialdemokrater helhjärtat upp bakom de åtgärder som kommunkontoret har
föreslagit. Däremot menar vi att de är långt ifrån tillräckliga och därför behöver kompletterats. Detta
hade vi hellre gjort inom ramen för den parti- och blocköverskridande dialog som tidigare fanns kring
pandemiåtgärderna. Men eftersom att den så kallade Lundakvintetten inte längre vill föra dessa samtal
har vi tvingats agera på annat sätt.
För oss socialdemokrater är det tre tydligare aspekter som saknas.
i.
ii.
iii.

Satsningar på personalen.
Att investeringsmedel medföljer till de investeringar som ska göras.
Samt att de åtgärder som görs både vad gäller föreningslivet och för att få fler människor i arbete
görs i större utsträckning så att de matchar de behov som verkligen finns.

Därför har vi, tillsammans med de andra rödgrönrosa partierna, föreslagit att friskvårdsbidraget utvidgas
och att personalen i förskolan, förskoleklass och fritids erbjuds adekvata arbetskläder när de nu i större
utsträckning arbetar utomhus. Redan i december föreslog vi att kommunen skulle erbjuda ett nytt stöd
till föreningslivet om 3,5 miljoner kronor för att säkerställa att de delar av föreningslivet som inte fick
ta del av det föreningsstödet under hösten 2020 också skulle få ett stöd. Likadant framförde vi redan när
socialnämnden hanterade frågan om feriepraktik under sommaren 2021, att det förslag som
Lundakvintetten då förordade inte var tillräckligt omfattande. Ska socialnämnden, och i förläningen
Lunds kommun, nå önskat resultat i arbetet med sina arbetsmarknadsåtgärder är den nuvarande
inriktningen otillräcklig.
Men det är inte enkom Lundakvintettens otillräcklighet vi socialdemokrater vänder oss emot, utan också
den centralisering av maktutövning som de tillämpar. Dels menar vi att kommunstyrelsen inte äger rätten
att ge någon nämnd särskilda uppdrag. Denna rätt äger endast kommunfullmäktige. Likadant är det
väldigt märkligt att formulera sig som att kommunstyrelsen ”beviljar” en nämnd tilläggsanslag när
nämnden i fråga inte har ansökt om några medel.
Vidare vill vi också understryka att vi, till skillnad från den borgerliga kvintetten, har full tilltro till våra
facknämnder och deras förvaltningar. Vi socialdemokrater vill inte att den kommunala organisationen
utvecklas i en sådan riktning där kommunstyrelsen och dess förvaltning till exempel agerar kulturnämnd
eller teknisk nämnd. Den yttersta kompetensen kring byggnation av scener eller för den delen offentliga
toaletter finns inte på kommunkontoret. Därför bör inte kommunkontoret heller få de uppdragen. Detta
borde istället överlåtas till berörd nämnd att hantera. Det bör dessutom komma med investeringsmedel
för att fullfölja uppdragen. För det kan ju omöjligt vara så att Lundakvintetten, trots att tjänstepersonerna
tydligt i tjänsteskrivelsen redovisar investeringskostnader, tror att kommunkontoret kan bygga offentliga
toaletter i Stångby eller scener i Veberöd helt utan kostnad?
Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget yrkande.
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