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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren om arbetet mot sexism, sexuella
övergrepp och trakasserier i Lunds kommun

Över världen sprids i dagarna kampanjen #meetoo där framförallt kvinnor uppmanas dela
erfarenheter av sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sådana händelser som inte känns okej.
I yrkesområde efter yrkesområde går folk ut för att berätta om sina erfarenheter och stärka varandra.
Politiken är ett sådant område. Inom nämndsarbetet och i kommunfullmäktige är det viktigt att
arbeta emot sexistiska strukturer. Inom kommunens alla verksamheter är det också viktigt att vidta
åtgärder så att det är lätt att anmäla när något händer och att det finns strukturer som fångar upp
sexism och åtgärdar det. Det handlar inte enbart om rena brott utan också om sexistiska beteenden.

Med bakgrund av detta undrar jag:
Kommer du att agera för att stärka arbetet mot sexism, sexuella trakasserier och övergrepp inom
Lunds kommun, inom politikens område och när det gäller kommunens anställda?

För vänsterpartiet Lund

Angelica Svensson

Interpellationssvar
Elin Gustafsson (S)
Kommunalråd

Svar på interpellation från Mattias Horrdin (C) angående Vikingaskolan
Mattias Horrdin (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om Mårtenskolan och
Vikingaskolans framtid. Frågan om en ny Mårtenskola har diskuterats länge. Från
Socialdemokraternas sida har vi varit väldigt tydliga med att det krävs en ny
Mårtenskola. Därför är vi också glada att vi tillsammans med Miljöpartiet och
Liberalerna har arbetat och kommit överrens om att komma vidare med den nya
Mårtenskolan. Detta är något vi nu arbetar för att möjliggöra så fort som möjligt och på
bästa sätt.
Utifrån arbetet med en ny Mårtenskola behövs inte lågstadiedelen på Vikingaskolan.
Detta är också det som nämnden gjorde en beställning utifrån. Beslutet vid nämndens
sammanträde blev att hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Vikingaskolan för
720 elever i årskurs 4-9 enligt skrivelsen Beställning Vikingaskolan 2017-09-20 med
färdigställande till höstterminen 2020. Jag har ingen annan inställning till detta än det
som min rödgröna grupp och Liberalerna framfört i nämnden och som också blev
nämndens beslut.
Bakgrunden till detta är primärt att vi som socialdemokrater vill jobba för ökad
integration i alla våra skolor, detta är något som vi samlat i barn- och skolnämnd Lunds
stad jobbat för. Men för att uppnå detta har det ställts krav på ett mer strategiskt
lokalplaneringsarbete. Men vi ser också vikten av att jobba för att vid nybygge bygga
större enheter än de minsta enheterna vi har idag, ur personalens perspektiv och
möjlighet till kollegialt lärande men också utifrån elevernas perspektiv.
När vi den 1 januari 2018 får en ny och samlad barn- och skolnämnd i Lunds kommun
så kommer denna nämnd att få en grundlig dragning om lokaplaneringen och pågående
lokalprojekt. Detta kommer ge samtliga nämndsledamöter möjlighet att fullt ut sätta sig
in i dessa mycket viktiga framtidsfrågor.
Att Mattias Horrdin i sin interpellation skriver ”Var det meningen att försöka smyga
igenom förändringarna utan att någon ska kunna hinna opponera sig?” förstår jag inte
syftet med. Hanteringen av planeringen följer de rutiner vi har och det är ingen som
smugit igenom något. Bara för att det inte gått Horrdins och Centerpartiets väg så
betyder inte det att det smugits igenom. Detta påstående från Horrdin kan inte ses som
något annat än ett försök att sprida misstro för hans politiska motståndare. Vi
socialdemokrater har tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna varit tydliga med så
väl grunderna som ambitionerna vad gäller Mårtenskolan och Vikingaskolan. Det har
funnits både tid och möjlighet att diskutera detta beslut med företrädare för våra tre

partier. Inte minst har Horrdin själv haft chans att göra det i barn- och skolnämnd Lunds
stad. Men detsamma gäller givetvis för Lundaborna.
Avslutningsvis så uttrycker Horrdin i sin interpellation till mig att han tycker det är
viktigt med integrationen i området. Det gläder mig att även Horrdin och Centerpartiet
tycker det är viktigt med integrationen i området. Det som däremot förundrar mig är att
de inte ställer sig bakom det förslag som vi socialdemokrater tillsammans med
Miljöpartiet och Liberalerna presenterat. Det är nämligen det enda förslag som
presenterats som tar integrationen i området på allvar. Om Centerpartiet och Horrdin
menar allvar med sitt påstående så är det också på tiden att ta ställning för det.

Lund 22 november 2017

Elin Gustafsson (S)
Kommunalråd

