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Socialdemokraterna reservation
8. Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 2019
Förslaget till internbudget saknar fortsatt viktiga investeringar i kommunens näringslivsarbete.
För Socialdemokraterna är kommunens näringslivsarbete fortsatt en högt prioriterad fråga och
det är viktigt att Lunds kommun lever upp till sina åtaganden.
Därför vill vi att det reserveras ett särskilt bidrag till Ideon AB om 1 miljon kronor. Ideon är
landets första, största och mest framgångsrika Science Park. Mängder av innovationer och
framgångsrika företag har skapats på Ideon, vilket har resulterat i bra lösningar på viktiga
utmaningar, fler arbetstillfällen och stärkt samhällsekonomi. Sedan några år har området
utökats och det finns goda möjligheter att utveckla verksamheten och området ännu mer. För
att möjliggöra detta bör även kommunens engagemang stärkas.
Vi vill också att kommunen möter handlarnas och fastighetsägarnas efterfrågan på ökade
insatser i det gemensamma arbetet med Citysamverkan. Detta var en fråga som diskuterades
mycket under valrörelsen och vi vill fortsatt stå upp för och hedra de löften vi utställt i
valrörelsen. Därför vill vi öka stödet till Citysamverkan med 1 miljon kronor, förutsatt att
handlarna och fastighetsägarna möter upp med motsvarande investering.
Även den föreslagna verksamhetsplanen behöver kompletteras. Bland annat på ett sådant vis
att enkom de relevanta delområdena i Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsklimat”
används. Därför föreslår vi att delområdena ”Nyföretagande” och ”Tillgång till kompetens”
används, men att de andra delarna inte används som indikator. Detta då flera av de andra
parametrarna och delområdena inte mäter sådant som påverkar företagsklimatet. Till exempel
menar Svenskt Näringsliv att Lunds universitet finns i Lunds kommun påverkar Lunds
kommuns företagsklimat mycket negativt. Att det skulle vara sant är det närmaste befängt.
Vi socialdemokrater anser också att det behöver adderas fler mål till samt förändra några av de
befintliga målen i verksamhetsplanen för att uppnå de mål som kommunfullmäktige beslutat
om. Det är förändringar som skulle direkt öka tillgängligheten gentemot kommunens
medborgare. Men också som skulle dels göra Lunds kommun till en bättre inköpare samt stärka
Lunds kommuns ekonomi.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra
egna yrkanden.
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