Reservation ärende 11 Kommunfullmäktige 211027-28: Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022, med tillhörande beslut om
taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, förändrat index för taxor inom
miljönämndens verksamhet samt beslut om ägardirektiv för kommunala bolag
Vi i Feministiskt initiativ är stolta över att återigen ha presenterat ett budgetförslag som
fördelar, riktar och prioriterar medel för ett Lund som är solidariskt, tryggt och bra för alla.
Vi använder de medel vi kan för att skapa förutsättningar för en hållbar och trygg välfärd,
både för de som verkar i den och för dem som behöver den.
Detta gör även att vi bestämt reserverar oss mot de antagna förslagen som utgörs av de
styrande partiernas, med samverkanspartners, yrkanden.
Vi ser självklart vårt budgetförslag som det som på bästa vis hade stärkt ett Lund för alla och
ökat alla invånares möjlighet att ha ett bra liv i Lund. Vi ser det också som en helhet men när
den budget styret presenterar är helt i avsaknad av hållbara satsningar, ibland raka
motsatsen, så ser vi det som vår skyldighet att försöka anta i alla fall en del av de satsningar
vi hade önskat, om inte annat så för att skademinimera.
Vi ser att den antagna budgeten saknar transparens, trovärdighet och ger inte
verksamheterna de medel som de har äskat om i remissvaren och den skapar absolut inte
trygghet. Varken för personal i verksamheten eller kommuninvånare.
Detta innebär i sin tur att budgeten inte har någon som helst ambition att återställa de
ospecificerade nedskärningar som verksamheterna har fått uthärda tidigare denna
mandatperiod. Nedskärningar som inneburit överbelastad personal, större barngrupper,
höjda avgifter på måltider och hjälpmedel samt generellt försvagad samhällsservice. Den
antagna budgeten gör inte heller några försök att uppvärdera kvinnokodade yrken och
befäster fortsatt försämring av villkoren för de anställda. Detta är för oss den fullständiga
motsatsen till en feministisk budget.
Som vi påtalade under budgetdebatten så är det ytterst oklart varför inte styret med stöd
fortsätter att “effektivisera” i samma takt som tidigare om nu övertygelsen verkligen är att det
inte medfört försämrad kvalitet eller arbetsmiljö. Vi ser fortfarande medveten
underfinansiering inom flera områden, t.ex, Socialnämnden och Utbildningsnämnden, som
inte ger varken social eller ekonomisk hållbarhet då det utöver bristande stöd genererar
kostnader i andra led. Feministiskt initiativ beklagar att styret inte tar emot den hjälp vi
erbjuder genom att lyfta satsningar som är i linje med antagna mål och löften.
Något vi särskilt beklagar är också de oförändrade kommunala målen som motsätter sig att
Lund ska vara en grönt föredöme och starkare part i omvärlden. Det förslag som vi
tillsammans med de rödgröna oppositionspartierna lade fram täcker dessa delar och föreslår
faktiska åtgärder. De mål vi föreslog har också ett betydligt större fokus på samspelet mellan
social, miljömässig och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Det enda beslut som vi inte reserverar oss mot i detta ärende handlar om taxor på kulturoch fritidsnämndens område. Vi är glada att avgifterna inte kraftigt höjs, vilket skulle varit
resultatet om styrande partiernas yrkande gått igenom. Vi menar att kultur och fritid ska vara
tillgängligt för alla oavsett ekonomiska förutsättningar. Det är bland annat just så vi stärker
demokratin och motarbetar diskriminering och segregation i kommunen.
Vi reserverar oss till förmån för Feministiskt initiativs budgetförslag och yrkanden.
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