Fråga till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) angående ekonomiska
resurser för infriande av läraravtalet

Lunds kommuns budget för 2013 fastställdes i juni i år med ett budgeterat överskott på 36
tusen kronor. Sedan dess har ett nytt avtal tecknats med lärarorganisationerna som innebär
löneökningar på minst 4,2 %. För 2013 innebär det ökade kostnader med drygt 20 Mkr.
Med anledning av detta har vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet, vänsterpartiet
och demokratisk vänster i en skrivelse till kommunstyrelsen väckt behovet av en omprövning
och revidering av budgeten för 2013. Det har resulterat i ett pressmeddelande på Lunds
kommuns hemsida där det framgår att ”Inför budgeten 2013 lägger kommunstyrelsen förslag
till fullmäktige om att nämnderna ska kompenseras för lärarnas lönelyft”. Det kan inte tolkas
på annat sätt än att budgeten ännu inte är fastställd och att majoriteten därmed är beredd att
hörsamma vårt initiativ.

Min fråga till Mats Helmfrid (M) är med bakgrund av ovanstående:
Kommer du som kommunstyrelsens ordförande att lägga ett budgetförslag för 2013 som
innebär att Lunds kommun fullföljer läraravtalet?

Anders Almgren
Socialdemokraterna

Till Kommunfullmäktige i Lund

Enkel fråga till Lars Hansson, ordförande i
Barn- och skolnämnden, Lund stad

Angående den planerade högstadieskolan i Stångby

Ända sedan beslutet om översiktsplanen för Stångby antogs år 2002 har mark
reserverats här för en kommande högstadieskola.
Många påpekade redan då det olämpliga i att förlägga skolan just där
byggnaderna för lantbruksföretaget Stångby 5 ligger. Arrendatorn, som har kontrakt
fram till 2017 har för flera år sedan anvisat mark, som enligt min mening är lämplig
och som han var och är beredd att släppa till skol-byggnaden. Markfrågan har ännu
inte lösts.

Nu är många barnfamiljer i Stångby oroliga för att inte högstadieskolan skall hinna bli
färdig till 2016, då det enligt uppgift inte finns plats för stångbyeleverna på
Lerbäcksskolan.

Min fråga: Vad tänker Du göra för att högstadieskolan i Stångby skall blir klar i tid?

Stångby 2012-10-23

Börje Hansson ( C )
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