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Av barn- och skolnämndens delårsrapport för januari-juni 2020 framgår att motsvarande 117 

heltidstjänster inte tillsatts under året trots att nämnden kommer gå med ett överskott på 27 

miljoner kronor. Detta samtidigt som barngrupperna fortsätter växa. Det är resultatet av den 

borgerliga skolpolitiken i Lund som nu framträder i dessa drastiska men tydliga siffror. Under 

liberalernas ledning i Lund blir lärarna färre medan eleverna blir fler.  

Företrädare för Liberalerna har i samband med att delårsrapporten uppmärksammats av 

Sydsvenskan gett undermåliga svar och insinuerat att ansvaret fullt ut ligger hos rektorerna. 

Detta trots att fackförbund, medarbetare och lundabor sedan länge flaggat för att 

konsekvenserna av de stora besparingskraven som den så kallade Lundakvintetten beslutat om 

kommer att slå rakt mot skolverksamheten.  

Vi socialdemokrater har sedan innan riktat skarp kritik mot de historiskt stora nedskärningarna 

i den kommunala verksamheten i allmänhet och inom skola samt förskola i synnerhet. Men vi 

har också presenterat skarpa alternativ, med stora satsningar och fokus på utbildning. Av 

delårsrapporten framgår att det blivit 40 färre lärare inom grundskolan, 45 färre lärare inom 

förskolan, 16 färre fritidspedagoger samt 15 färre lärarassistenter, barnskötare och 

elevassistenter. När andelen anställda blir färre samtidigt som antalet barn blir fler skapas en 

ytterst osund arbetsmiljö för kommunens medarbetare samtidigt som förutsättningarna för en 

bra skolgång för lundabarnen drastiskt försämras. 

 

Därför har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L):  

 Kan du försvara att 117 heltidstjänster inte tillsatts trots att barn- och skolnämnden 

förväntas gå med ett överskott på 27 miljoner kronor? 

 Hur ska Lundakvintetten kunna garantera en kvalitativ och lärofrämjande skolmiljö för 

elever i skola och förskola när antalet pedagoger minskar?  

 Är ni i Lundakvintetten beredda att överge er nedskärningspolitik och istället prioritera 

skola, förskola och alla barns rätt till en bra utbildning?   

 Anser du som kommunstyrelsen ordförande att det är rimligt att lärarna blir färre 

samtidigt som eleverna blir fler? 
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