
Den borgerliga bud-
geten ger fortsatt 
huvudvärk för 

politiker och tjänstemän i 
Lunds kommun. Hur ska 
nämnderna bibehålla hög 
kvalitet i verksamheterna 
och ändå klara av att hålla 
budgeten? Helena Falk 
rapporterar:   

Anders Almgren (S) inledde 
mötet att med den ekonomiska 
delårsrapporten som grund kon-
statera att det finns en del ekon-
omiska utmaningar för nämnd-
erna. Vidare menade Almgren 
att rapporten inte enbart han-
dlar om ekonomi utan också 
om kvalitet i verksamheterna. 
Christer Wallin (M) menade 
att den rödgrönrosa minoriteten 
skyller allt som går dåligt på 
den gällande borgerliga bud-
geten, trots att man gått med på 
den i fullmäktige, och att man 
förordar skattehöjningar som 
enda möjliga lösningen. 

Emma Berginger (MP) 
förklarade att det ekonomis-
ka läget är ansträngt men att 
den styrande rödgrönrosa koa-
litionen har för avsikt att hålla 
budget. Berginger uppmanade 
alla nämnder till återhållsamhet 
för att vi ska lyckas hålla bud-
get. Hon påpekade också att al-
lianspartierna inte kommit med 
något förslag till hur nämnderna 
ska lyckas vända sina under-
skott och klara verksamheterna 
inom liggande budget.

Fortsatt oklart hur kommunens 
ekonomiska situation ska hanteras 

POLITIKEN# 9 2015

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E

Mats Olsson (V) utmanade 
de borgerliga att komma upp 
i talarstolen och ge ett enda 
förslag till hur Socialnämnden 
ska kunna vända sitt underskott 
på 29 miljoner när de har lag-
stadgad verksamhet som kräver 
dessa utgifter. Socialnämnden 
måste nämligen betala ut t.ex. 
försörjningsstöd till medborgar-
na, oavsett vad budgeten säger.  
Mattias Horrdin (C) föreslog 
då att man ska göra två separa-
ta budgetar för socialnämnden 
för att särskilja den lagstadgade 
verksamheten.

Biogaspumpar i Genarp och 
Södra Sandby?
Ett intressant ärende som dis-
kuterades var en utredning om 
möjligheten att bygga biogas-
pumpar i Genarp och Södra 
Sandby. Utredningen är klar och 
ska nu överlämnas till kommun-
ens bolag Kraftringen, för att de 
ska kunna agera enligt utrednin-
gens rekommendationer - om 
de nu skulle vilja. Kraftringen 
har redan biogaspumpar i Lund 
och med tanke på regeringens 
mål om att Sveriges fordons-
flotta ska vara fossiloberoende 
år 2030 kan det ju vara läge att 
bygga ut.

Fortsatt debatt om flyktingmot-
tagande
Sammanträdet gick vidare till en 
diskussion angående flykting-
mottagandet i Lunds kommun. 
“Den utsatte är inte skattebe-
talaren, den utsatte är den som 

tvingats fly från krig och förföl-
jelse” inledde Anders Almgren 
(S). Emma Berginger (MP) bet-
onade asylrättens okränkbarhet.

EU-migranternas situation dis-
kuterades
Även EU-migranternas situa-
tion i Lund diskuterades, främst 
angående huruvida beslutet 
fattats på korrekt sätt eller ej. 
Tänkvärda inlägg gjordes av 
Pernilla West (FI) som väd-
jade till kommunfullmäktiges 
medmänsklighet och empati 
och Emma Berginger (MP) som 
menade att det inte är särskilt 
kontroversiellt att en geografiskt 
och tidsmässigt avgränsad frå-
ga, som den om Källby camp-
ing, behandlas i nämnden istäl-
let för i fullmäktige.

Faddersystem för nyanlända 
införs i Lund
Kvällen avslutades med en di-

skussion kring förslaget om 
att införa ett faddersystem 
för nyanlända som hade lagts 
fram av Philip Sandberg (FP) 
vilket mötte positiva tillrop från 
Sven-Bertil Persson (V), ord-
förande i socialnämnden. Pers-
son informerade dessutom att 
arbetet redan påbörjats i förvalt-
ningen.
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Lund inför faddersystem för nyanlända.
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Reaktioner på att LO-förbunden 
inte samordnar avtalsrörelsen 2016 

Under 2016 kommer 
inte LO att samord-
na förbunden för att 

driva gemensamma krav. 
Istället kommer varje för-
bund att genomför enskilda 
förhandlingar. Detta berod-
de på att några förbund 
drog sig ur samordningen.

18 fackliga vänsterpartister ak-
tiva i bland annat Kommunal, 
Transport, Handels, IF Metall 
och Byggnads har reagerat med 
besvikelse i Dagens Arena:

”Vår förhoppning är också att 
den grundläggande solidariteten 
mellan förbunden kvarstår och 
att de förbund som behöver eller 
begär hjälp från de andra för-
bunden inte faller mellan stolar-
na. Skulle det ske blir vägen till 
enhet längre. […] Återhållsam-
het fyller ingen funktion om det 
bara innebär större löneutrym-
me för andra eller orörda, höga 
vinstnivåer.”

Vidare påpekar man hur vik-
tigt det är att LO håller ihop för 
att städa upp på arbetsmark-
naden:

”Vi tror också att en LO-ge-
mensam samordning är nöd-
vändig att tackla det strategis-
ka problemet med den ökade 
otryggheten på arbetsmark-
naden.

Omsorgsyrkena ligger efter i löneutvecklingen. Vem kommer att 
vilja arbeta inom omsorgen i framtiden? 

Statskassan fylls på, dags 
att öka investeringarna?
Den svenska staten har under 
årets första nio månader redo-
visat ett ekonomiskt plusresultat 
på 43 miljarder kronor, detta up-
pger Ekonomistyrningsverket. 
Bara för september i år redovi-
sas ett plusresultat på 4,6 mil-
jarder. 

Statens ekonomi rullar 

därmed på fint och inkomsterna 
är betydligt större än utgifterna, 
något som borde kunna öppna 
upp för en diskussion om hur 
dessa pengar bäst ska användas 
för att bygga upp ett bättre och 
ännu starkare Sverige.  

Jesper Sahlén
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Goda nyheter från 
Island: Bankirer i 
fängelse och rekord-
låg arbetslöshet.

Under finanskrisen 
2008 var Island 
landet som valde att 

sticka ut från mängden; 
istället för att försöka räd-
da bankerna från ekono-
miskt sammanbrott sattes 
flera av dem i konkurs.

I efterdyningarna av finanskris-
en och den ekonomiska kol-
lapsen arbetar nu Islands högsta 
domstol för fullt med att bestraf-
fa den förre detta finanseliten. 
Hittills har 26 bankmän – allt 
från bankchefer till aktieägare 
– fått fängelsestraff på samman-
lagt 74 år. Domarna är bara bör-
jan, Islands domstolar har fler 
fall på gång. 

Samtidigt som Island tar i 
med hårdhandskarna mot fi-
nanseliten har arbetslösheten 
sjunkit till rekordlåga 2,4 
procent.  De låga nivåer som 
beräknats de senaste månader-
na har inte skådats sedan innan 
krisen slog till; 1,9 procent i ok-
tober 2008 att jämföras med 6,6 
procent i januari 2009. Även om 
arbetslösheten antagligen kom-
mer öka under hösten då flera 
säsongsjobb försvinner väntas 
nivån hålla sig på mellan 2,5 
och 2,7 procent.   

Andrea Pettersson

De grupper som i dag jobbar 
på tidsbegränsade anställningar, 
bemanningsföretag eller ofrivil-
lig deltid förtjänar bättre.”

Vi ringer upp en av de-
battörerna Anders Jarfjord, 
lundabo och byggnadsarbetare, 
för att få en kommentar:

-”Vi har ett läge nu när ar-
betgivarsidan står helt enig 
mot fackföreningsrörelsen. Att 
LO-förbunden inte kan komma 
överens på grund av en satsning 
på högre kvinnolöner känns som 
ett svaghetstecken.”

Riksbanken har inför avtals-
rörelsen 2016 påpekat att 
prognoserna pekar på goda 
löneökningar. 

Det kvinnodominerade Kom-
munal har ställt krav på högre 
löneökningar för att komma 
ikapp andra yrkesgrupper. Det 
återstår att se hur Kommunals 
kamp går nu när LO-förbund-
en går fram var för sig i avtals-
rörelsen.

Viktor Voigt

Likt draken Smaug i The hobbiT vaktar regeringen statens skatt-
kista. Dags att investera för framtiden istället?


