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1. Sammanfattning
Lunds kommun ska bidra till god samhällsutveckling genom att de kommunala verksamheterna ska
vara effektiva, tillgängliga och trygga. De ska dessutom möjliggöra delaktighet och inflytande samt
uppvisa hög grad av service för invånare, näringsidkare och besökare. Syftet med Lunds kommuns
kvalitetsrapport är att försöka besvara frågan:
– Hur går det för Lund?

Rapporten har fokus på organisationen Lunds kommun men också platsen Lund, i förhållande till
resultat och utveckling över tid rörande kritiska kvalitetsfaktorer för verksamheten. Den är även
ett strategiskt dokument och utgör tillsammans med årsredovisning, personalredovisning och hållbarhetsredovisning ett viktigt underlag in i kommunens lednings- och budgetprocess, vars syfte är
att utveckla kommunens verksamheter.

Rapporten redogör för Lunds utfall i förhållande till större städer och alla kommuner i snitt under
ett femårsperspektiv (i vissa avsnitt ett tioårsperspektiv) gällande nyckeltal som berör ekonomi,
kvalitet, volym och effektivitet. Rapporten fokuserar på både 2020 och 2021, men flertalet av nyckeltalen avser helår och utfall för 2021 finns inte alltid att tillgå än. I dessa fall redovisas endast nyckeltal för 2020.
Kvalitetsrapportens analyser visar att Lunds kommun generellt har en relativt sätt hög kvalitet i
kommunens verksamheter, detta jämfört med både gruppen större städer liksom för gruppen alla
kommuner. Samtidigt är nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s medborgarundersökning liksom olika brukarundersökningar hög för flera kategorier och områden.

Kvalitetsrapporten indikerar vidare att kommunen inom flera verksamhetsområden har etablerade
strukturer och beprövade arbetssätt för att systematiskt säkra och utveckla kvaliteten. Ytterligare en
förklaring till det goda kvalitetsläget för Lund är troligen de förutsättningar som kommunen har i
form av befolkningsstruktur, folkhälsa, jämställdhetsnivåer, näringslivsstruktur och utbildningsnivå
hos befolkningen.

För en del av kommunens verksamhetsområden är kostnaderna högre än förväntat, bland annat
givet de demografiska och socioekonomiska förutsättningar Lunds kommun har. Detta syns både vid
en jämförelse av den så kallade nettokostnadsavvikelsen, alltså den förväntade statistiska kostnaden,
och vid mätning av den relativa effektiviteten för olika verksamhetsområden. De högre kostnaderna
förklaras av olika orsaker, exempelvis lokalkostnader, personalpolitiska satsningar och höga politiska
ambitioner om exempelvis hög personaltäthet. Givet de framtida utmaningarna som lyfts i Trend- och
omvärldsanalysen, där resurserna per invånare minskar i takt med en förändrad befolkningsstruktur,
samtidigt som kraven och behovet av leveranser ökar, är det av stor vikt att Lunds kommun arbetar
för att höja effektiviteten i verksamheterna - det vill säga identifiera och ställa om till mer kostnadseffektiva styrformer, organisering samt innovativa och smarta arbetssätt, samtidigt som kvaliteten
bibehålls eller ökas.
För att möta framtida utmaningar arbetar Lund med proaktiva kommunövergripande analyser för
att stå rustad inför omvärldens förändringstryck. Analyserna ligger till grund för planeringen av
verksamheten, i syfte att denna ska vara effektiv, värdeskapande och leverera med en hög kvalitet.
Lunds kvalitetsrapport är ett viktigt verktyg för att fortsätta det arbetet.
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2. Inledning
2.1 Bakgrund och syfte med rapporten

Lunds kommun ska bidra till god samhällsutveckling genom att de kommunala verksamheterna ska
vara effektiva, tillgängliga och trygga. De ska dessutom möjliggöra delaktighet och inflytande samt
uppvisa hög grad av service för invånare, näringsidkare och besökare.
Genom analyser av nyckeltal i servicemätningar, medborgarundersökningar och kommunens egna
mätningar ges en bild av kvalitet, ekonomi, volymer och effektivitet i Lunds kommun, jämfört med
grupperna större städer respektive alla kommuner i snitt. Nyckeltalen täcker in övergripande delar
av kommunens arbete gentemot invånare och företagare samt även områden som utmärker Lund
som plats. En avgränsning har behövt göras i rapportens längd och djup. Trots det stora antalet
nyckeltal ger den mer en indikation på hur det går för Lund än att göra anspråk på att uppvisa en
absolut sanning.

Rapporten riktar sig framför allt till Lunds kommuns invånare och de som nyttjar kommunens tjänster, men andra viktiga målgrupper är kommunens politiker samt tjänstepersoner. Rapporten utgör
tillsammans med årsredovisning, personalredovisning och hållbarhetsredovisning ett viktigt underlag till kommunens lednings- och budgetprocess, vars syfte är att utveckla kommunens verksamheter.
Rapporten fokuserar på både 2020 och 2021, men flertalet av nyckeltalen avser helår och utfall för
2021 finns inte alltid att tillgå än. I dessa fall redovisas endast nyckeltal för 2020. Nyckeltalens utfall
speglar trenden de fem senaste åren, primärt med fokus på 2016 till 2020.

Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp med bred representation från kommunens verksamheter. Den redogör inledningsvis för förutsättningar i form av demografi och finansiella nyckeltal.
Ett särskilt avsnitt om effektivitet beskriver Lunds arbete med att öka effektiviteten i verksamheterna. Den visar därefter hur Lund står sig i förhållande till kvalitetsfaktorer samt kostnadseffektivitet
utifrån kostnader och volymer inom områdena Politisk verksamhet, Vård och stöd, Livslångt lärande,
Uppleva och göra, Infrastruktur: Bygga, bo, miljö och trafik samt Näringsliv och arbetsmarknad.
Rapporten avslutas med summerande slutsatser utifrån identifierade styrkor, utmaningar och framtida utveckling.

2.2 Synen på kvalitet i Lunds kommun

Kvalitet handlar om upplevt värde utifrån rättigheter, behov och förväntningar. Kvaliteten i det vi
levererar bestäms av våra huvudpersoner. Våra huvudpersoner är de vår verksamhet är till för och
som vi ska skapa värde för, exempelvis invånare, brukare, elever, barn och företagare.

”I Lunds kommun definieras kvalitet som ”egenskaper i våra tjänster och produkter som skapar värde
och tillgodoser våra huvudpersoners rättigheter samt möter deras behov och förväntningar”.
Kommunens kvalitetsstyrning utgår alltså från att värdeskapande är huvudsyftet med verksamheten.
Värdet definieras av huvudpersonernas rättigheter, behov och förväntningar, med beaktande av samhällsutveckling och omvärldsfaktorer. Värdet skapas när vi gör rätt saker för våra huvudpersoner och
när vi kan se både till individuella behov samt helheten.
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Huvudpersonernas rättigheter styrs av lagstiftning och politiska beslut, men för att få reda på behov
och förväntningar krävs kommunikation i form av att fråga, lyssna och berätta. För att en tjänst eller
leverans ska uppfattas ha god kvalitet måste vi vara tydliga med vad vi som kommun faktiskt kan erbjuda och på så sätt skapa rätt förväntningar på våra leveranser. Vi behöver säkra vår kvalitet i både
vad som levereras och hur det levereras. Därför behöver vi fråga och mäta för att ta reda på om värdet
i våra tjänster lever upp till dessa ”leveranskrav”.
De faktorer som är avgörande för att kunna tillgodose våra huvudpersoners rättigheter samt möta
behov och förväntningar kallas kritiska kvalitetsfaktorer. Exempel på sådana faktorer är kunskapsresultat, likvärdighet, handläggningstider, svarstider och bemötande i våra tjänster och insatser.
Detta mäts och redovisas i denna kvalitetsrapport.

2.2.1 Likvärdig service, kvalitet och rättigheter – social hållbarhet

Kvaliteten i de tjänster och produkter som Lunds kommun levererar ska tillgodose olika grupper av
kvinnors, mäns, flickors och pojkars rättigheter samt behov. Genom att Lunds kommun kvalitetssäkrar verksamheterna ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv kan vi säkerställa likvärdig service
och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig resursfördelning och en jämställd fördelning
av makt och inflytande till alla lundabor, oavsett kön.
Lunds kommuns arbete med social hållbarhet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – Ett Lund för alla. Det innebär att arbeta för
att hälsan i befolkningen ska vara både god och jämlikt fördelad samt att alla grupper i befolkningen
får sina rättigheter tillgodosedda. Inom kommunen kan det handla om att arbeta för en trygg uppväxtmiljö, likvärdiga fritidsmöjligheter, ökad sysselsättning, trygg stadsmiljö eller jämlik vård och
omsorg.

Hälsoläget i befolkningen eller hos de grupper verksamheten är till för, kan ha betydelse för verksamheternas måluppfyllelse och kvalitet. När människor mår bra, så arbetar de i högre grad vilket genererar skatteintäkter. När äldre mår bra så belastas inte äldreomsorgen i så hög grad och med mer fysisk
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aktivitet bibehåller äldre sin hälsa längre. Arbetet med social hållbarhet och mänskliga rättigheter
bidrar på så sätt till högre kvalitet i verksamheten samt till en mer träffsäker och effektiv fördelning
av våra resurser.
Analyser av folkhälsoläget i Lund och resultatet av arbetet för ett socialt hållbart samhälle ur ett
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv görs i Lunds kommuns hållbarhetsredovisning.

2.3 Nyckeltalen i rapporten

Majoriteten av nyckeltalen i rapporten är hämtade från kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
Nyckeltalen bygger huvudsakligen på nationell statistik som alla kommuner är ålagda att redovisa
till statistikansvariga myndigheter såsom Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket och Socialstyrelsen, men vissa andra källor förekommer, tex polismyndigheten och Avfall Sverige. Utöver detta
förekommer även resultat från egna undersökningar i kommunen, samt kommunens egen verksamhetsstatistik.
Flertalet av de nyckeltal som rör medborgarnas nöjdhet med kommunen (Nöjd Medborgar-Index,
Nöjd Inflytande-Index och Nöjd Region-Index) är hämtade från SCB:s Medborgarundersökning.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning där de svarande inte behöver ha varit i
kontakt med verksamheten som betygssätts. Undersökningen riktar sig till ett representativt urval
av kommuninvånarna med frågor om vad dessa ”tror eller tycker” om kommunens verksamheter
och kommunen som plats. Det ger en god indikation rörande den uppfattning som råder, men ska
inte tolkas som ett absolut kvalitetsmått. Medborgarundersökningen genomförs av SCB på uppdrag
av kommunen och deltagandet är valfritt. Därför varierar det från år till år hur många kommuner
som är med i undersökningen.

SCB omarbetade medborgarundersökningen under 2020 och från och med 2021 har undersökningens metod ändrats och den utgår även från ett i flera delar nytt frågeformulär. Detta innebär att de
resultat som redovisas för 2020 i vissa fall innebär den sista mätpunkten i tidsserien, och att de
resultat som kommer avse 2021 inte alltid kommer gå att jämföra med historiska utfall.

2.4 Diagrammen i rapporten

Utfallen för respektive nyckeltal redovisas med hjälp av diagram och tabeller. I de flesta fall redovisas
uppgifter för Lund, grupperna alla kommuner samt större städer. Gruppen alla kommuner redovisar
ett oviktat medelvärde för alla kommuner som har utfall för nyckeltalet. Detta betyder att en liten och
en stor kommun väger lika tungt i detta medelvärde.
Från och med 2017 har det gjorts en ändring i definitionen av gruppen större städer som nu utgörs
av kommuner med 50 000–200 000 invånare, varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.
Om inget annat anges är det denna definition av större städer som gäller i rapporten. I några av
diagrammen som rör avfallshantering i avsnittet Infrastruktur: Bygga, bo miljö och trafik, används
statistik från Avfall Sverige som definierar större städer som minst 80 000 invånare.

I en del fall saknas utfall för Lund för vissa år, det beror på att Lunds kommun mäter en del av nyckeltalen endast vartannat år. I dessa diagram har Lund därför inte en linje utan enbart punkter som visar
utfall för relevanta år.
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3. Förutsättningar
3.1 Omvärld

Lund, likt övriga världen, står inför en rad megatrender och utmaningar som kommer att påverka
förutsättningarna att kunna leverera tjänster, insatser och service inom ramen för välfärdsuppdraget.
I Trend- och omvärldsanalysen för Lunds kommun beskrivs 11 av dessa övergripande förändringskrafter, eller megatrender, med stark relevans för Lund. Några av de stora trenderna som redan idag
påverkar kvaliteten i Lunds tjänster är den demografiska utvecklingen med en växande andel framför
allt äldre, hårdare konkurrens om kompetent arbetskraft, ökade krav om och behov av digitalisering
av kommunens tjänster samt nya krav på kommunikation.

Bild: Megatrender från Trend- och omvärldsanalys Lunds kommun 2021

3.1.1 Utveckling samhällsekonomi
Lunds kommuns ekonomi påverkas av flera av de övergripande megatrenderna. Förutom befolkningsutveckling och bostadsbyggande spelar konjunkturläge både internationellt och nationellt en
viktig roll för hur kommunernas skatteintäkter och ekonomiska ställning utvecklas framåt. Kommunens strategi- och planeringsarbete vid framtagandet av budget (ekonomi- och verksamhetsplan)
baseras på analyser på både mikro och makronivå; det vill säga samhällsnivå och lokala förutsättningar för Lund. Detta påverkar även förutsättningarna för att kunna leverera tjänster och service
med hög kvalitet.
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3.1.2 Coronapandemi och lågkonjunktur – samtidigt syns en snabb
ekonomisk återhämtning
Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på
ekonomin. Den svenska staten har bidragit och bidrar fortsatt med omfattande stimulanser och
bidrag. Dessa åtgärder syns även i Lund, genom en stor påverkan på ekonomin (för mer information
om Lunds ekonomi, se årsredovisning 2021). Lunds kommun har också satt in lokala åtgärdspaket
för att stötta till exempel det lokala näringslivet i omställning och återhämtning.

SKR:s prognos från Ekonomirapporten - oktober 2021 visar på en positiv utveckling med en stark så
kallad efterfrågetillväxt, som kommer att innebära att Sverige lyfts ur lågkonjunkturen med effekter
på exempelvis sysselsättningsgraden. Trots detta befinner sig Sverige fortsatt i en lågkonjunktur. Inte
förrän i mitten av 2023 antas det så kallade timgapet i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att de
faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt beräknade timmarna, motsvarande en normalkonjunktur.

Att arbetslösheten ökat sedan coronapandemin slog till innebär också att konkurrensen om jobben
blir hårdare. Åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten bland utsatta grupper på arbetsmarknaden blir därför extra viktiga. Effekterna av nuvarande lågkonjunktur märks även i Lund och då särskilt
i form av en ökning av andelen hushåll med behov av insatser från socialtjänsten genom exempelvis
ekonomiskt bistånd.

3.1.3 Stark ekonomi i kommuner och regioner – men framtiden behöver mötas

De kommande åren förväntar SKR en relativt stark ekonomi i kommuner och regioner. Skälet är det
lägre demografiska trycket gällande framför allt barn och unga, den expansiva finanspolitiken och den
konjunkturella återhämtningen.
Det är dock viktigt att påpeka att alla kommuner och regioner därmed inte kommer att ha positiva
resultat. Flera kommuner och regioner kommer även kommande år att behöva vidta åtgärder för att
få ekonomin i balans. De orosmoln som hotar i fjärran kommer, förutom från klimathoten, även från
effekterna av den demografiska sammansättningen. I Lund pekar Trend- och omvärldsanalysen på
att andelen medborgare i arbetsför ålder kommer att minska på grund av att andelen äldre ökar mer
i omfattning. Även andelen barn spås minska över tid. Effekter av dessa omställningar är aktuella
frågor för bland annat förskole- och grundskoleverksamheten i Lund, som ser en utveckling av en
minskande andel barn och därmed riskerar ett överskott av lokaler och andra faktorer som påverkar
kostnaderna. Även äldreomsorgen i Lund behöver rusta för en förändrad demografi med en växande
andel äldre som kommer att behöva stöd och insatser.
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3.2 Finansiella förutsättningar
3.2.1 Kostnadernas fördelning

Under 2021 fördelades kostnaderna och intäkterna för verksamheterna i Lunds kommun
enligt nedan:

Verksamheternas fördelning

De belopp som visas i tabellen är nettokostnader, det vill säga bruttokostnader minus intäkter. Bruttokostnad är kostnaden för en verksamhet innan man räknat med intäkterna. Intäkterna i Lunds kommun utgörs exempelvis av taxor för barnomsorg, fritids, miljötillsyn, livsmedelskontroll, äldreomsorg,
samt avgifter för gymnasieplatser till andra kommuner som har sina gymnasieelever på kommunens
gymnasieskolor. Dessa intäkter är cirka 2 miljarder kronor. Av verksamheterna har pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg och särskilt riktade insatser de i särklass största andelarna av kommunens totala budget, vilket i princip gäller i även övriga kommuner. Det beror på att dessa verksamhetsområden omfattar flest personer som använder kommunens tjänster och därmed även är de mest
personalintensiva verksamheterna.

Kostnadernas fördelning

Kommunens kostnader utgörs huvudsakligen av löner och pensionskostnader samt köp av huvudverksamhet. Köp av huvudverksamhet innebär kostnader för kärnverksamhet i form av exempelvis
politisk verksamhet, kultur och fritid, infrastruktur, pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg.
9

Intäkternas fördelning

Den största intäkten, nästan 70 procent, utgörs av skatter. Försäljning av verksamhet och tjänster
samt generella statsbidrag utgör av åtta procent vardera av kommunens totala intäkter.

3.2.2 Finansiella nyckeltal
De finansiella nyckeltalen speglar kommunens ekonomiska läge på kort och på lång sikt. Spindeldiagrammet nedan visar Lunds kommuns läge i förhållande till de 10 procent kommuner som
har bäst (positiv referens, grön linje) respektive de 10 procent kommuner som har sämst (negativ
referens, röd linje) resultat, för varje nyckeltal.

Det nyckeltal där Lund placerar sig bäst, med högst nivå positiv referens, är verksamhetens
nettokostnader i kronor per invånare enligt resultaträkningen. Lunds resultat är 53 129 kronor.
Motsvarande siffra för de 10 procent kommuner som har bäst resultat är 54 105 kr.
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Det nyckeltal där Lunds kommun har sämst resultat är kassalikviditet, som uppgår till 59 procent.
Kassalikviditet innebär omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder och används oftast för att ange betalningsförmåga på kort sikt. De kommuner som
har bäst resultat befinner sig på nivån 194 procent. Lunds kommun har dock som mål att hålla en
låg kassa för att därmed minimera låneskulden. För att hantera den finansiella beredskapen på kort
sikt används istället kontokrediter och kreditlöften hos bank vilket inte syns i nyckeltalet. Kreditbedömningsinstitutet S&P Global Ratings gör årligen en bedömning och de anser att Lunds kommun
har en väldigt god likviditetsberedskap, vilket bidrar till att kommunen erhåller det högsta kreditbetyget, AAA.

3.2.3 Nettokostnadsavvikelser

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (”statistiskt förväntad”
kostnad). Nettokostnad avser bruttokostnad minus bruttointäkt, och beskriver alltså kostnaden efter
avdrag. Bruttokostnaden och bruttointäkten beskriver omvänt värdena innan avdrag. Nettokostnadsavvikelse över 0 indikerar högt kostnadsläge, på grund av hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.
Tabellen och diagrammen nedan visar nettokostnadsavvikelsen i procent.
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Nettokostnadsavvikelse totalt - större städer
Vid en jämförelse av nettokostnadsavvikelse totalt (exklusive verksamhet enligt LSS)1 mellan
kommunerna inom gruppen större städer uppvisar Lund en nettokostnadsavvikelse på 4,9
procent. Lund placerar sig bland de 25 procent kommuner inom gruppen större städer, som
har högst nettokostnadsavvikelse.
Nettokostnadsavvikelse totalt
(exklusive LSS), andel (%)

2016

2017

2018

2019

2020

Sundsvall

2,2

-0,5

1,2

4,6

6,3

Gävle

0,8

0,2

-0,1

0,8

5,0

Lund

7,2

5,7

6,2

6,2

4,9

Umeå

8,9

8,4

6,8

6,6

4,8

Eskilstuna

-0,6

-1,2

0,1

2,4

4,4

Borlänge

0,1

1,5

2,3

2,8

4,1

Jönköping

2,4

3,9

3,8

4,0

3,8

11,6

9,2

9,8

7,4

3,5

5,0

5,2

4,1

3,9

3,5

-0,8

3,6

5,7

4,8

2,7

Halmstad

0,3

3,9

2,5

2,8

2,3

Linköping

-0,5

-0,1

-2,1

2,2

2,0

Trollhättan

-1,5

0,1

1,0

1,0

1,5

Växjö

-2,5

2,3

0,9

0,2

Norrköping

-2,5

0,0

0,3

2,6

-0,6

Västerås

-4,5

-5,1

-4,3

-2,4

-1,6

Karlstad

-4,4

-3,7

-3,4

-3,4

-1,9

Södertälje

-3,4

-5,0

-3,6

-0,7

-3,2

Uppsala

-1,3

-4,0

-5,8

-3,9

-3,5

Borås

-2,9

-6,5

-4,2

-4,5

-3,9

Helsingborg

-9,2

-8,5

-9,1

-9,1

-9,2

Alla kommuner (ovägt medel)

1,9

-3,0

-3,2

1,5

1,7

Större stad (ovägt medel)

0,2

-0,3

0,6

1,4

1,2

Luleå
Östersund
Örebro

1. Samtliga diagram över nettokostnadsavvikelser är hämtade från Kolada, under rubriken ekonomi
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Nettokostnadsavvikelser i procent per verksamhet

Lunds kommun har negativ nettokostnadsavvikelse för områdena gymnasieskola samt individ och
familjeomsorg. Avseende övriga redovisade verksamhetsområden uppvisar Lunds kommun ett
resultat över 0, vilket indikerar ett högt kostnadsläge.

Nettokostnadsavvikelser i miljoner kronor per verksamhet

Översatt från procent till miljoner kronor innebär det enligt diagrammet ovan att äldreomsorgen
kostar 168 miljoner kronor mer än den statistiskt förväntade kostnaden, en minskning sedan 2019
med 8 miljoner kronor. För grundskola F-9 är nettokostnadsavvikelsen 69 miljoner kronor, en minskning med 14 miljoner kronor sedan 2019. För verksamhetsområdet fritidshem inklusive öppen fritidsverksamhet uppgår nettokostnadsavvikelse till 37 miljoner kronor. Motsvarande avvikelse för
verksamhetsområdet förskola inklusive öppen förskola är 55 miljoner kronor. Dessa utfall kan till
viss del förklaras av politiska ambitioner och viljeinriktningar men även av befolkningsstrukturen
och behoven hos de som verksamheterna är till för.
Individ- och familjeomsorgen har en negativ nettokostnadsavvikelse och kostar 66 miljoner kronor
mindre än den statistiskt förväntade kostnaden, vilket är 2 miljoner kronor mer än 2019. Gymnasieskola kostar 41 miljoner kronor mindre än förväntat.
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3.2.4 Skattesats
2021 uppgick Lunds kommuns kommunalskatt till 21,24 procent. Skattesatsen har varit oförändrad
de senaste fem åren och något lägre än för både alla kommuner och större städer i snitt.
Skattesats %

2017

2018

2019

2020

2021

Lund

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

Alla kommuner (ovägt medel)

21,67

21,65

21,62

21,67

21,68

Större stad (ovägt medel)

21,46

21,44

21,43

21,46

21,46
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3.3 Effektivitet
3.3.1 Varför måste vi vara effektiva?
En av de stora megatrenderna som skapar ett stort förändringstryck på Lunds kommuns verksamheter handlar om de demografiska förutsättningarna. Vi kan redan nu se att Lunds befolkning växer
samtidigt som framför allt andelen äldre blir allt större. Denna befolkningsutveckling innebär att
skatteintäkterna inte ökar lika mycket som kostnaderna. Detta innebär i sin tur att kommunen måste
hitta sätt att leverera en god service trots mindre resurser per invånare. Samtidigt ökar kraven och
förväntningarna från både medborgare och medarbetare på kommunens service och kvalitet – medborgare önskar smartare tjänster och mer tillgänglig service och medarbetare vill ha en modern och
innovativ arbetsplats som bidrar till en god arbetsmiljö. Sammantaget kräver detta att organisationen
blir mer effektiv.
Vad innebär då begreppet effektivitet i en kommunal kontext? Rådet för kommunala analyser (RKA)
beskriver i sin rapport Effektivitet i kommuner (2021):
”Effektivitet handlar om att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.
En effektiv kommunal verksamhet gör att medborgarna får bästa möjliga service till lägsta möjliga
kostnad”

Kring begreppet effektivitet finns en del myter. För en del kopplas begreppet effektiviseringar alltid
till att genomföra besparingar. För andra innebär en hög produktion alltid en hög kvalitet. Det finns
föreställningar om att mer resurser är en förutsättning för utveckling eller rent av automatiskt ger en
högre kvalitet i verksamheten, och vice versa. Samtliga dessa generaliseringar saknar vetenskapligt
stöd när sambandsanalyser genomförs. Det är därför viktigt att innebörden av effektivitetsbegreppet
blir känt i organisationen. För att lyckas uppnå en hög effektivitet krävs lokala analyser av samspelet
mellan de faktorer som växelverkar för att nå en effektiv verksamhet; resurser, volym och kvalitet.
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3.3.2 Lunds arbete med att öka effektiviteten
Lunds kommun arbetar på flera olika sätt för att analysera och öka kunskaperna i vad som kan öka
effektiviteten i verksamheterna.

Effektiviseringspolitiska rådet
Sedan 2020 finns Effektiviseringspolitiska rådet i Lund. Rådet är tillsatt av kommunfullmäktige och
deras uppgift är att inspirera, rådgöra och utvärdera hur kommunens samlade politik är förenlig
med de effektiviseringsbehov och finansiella mål som Lunds kommun har. Rådet är helt fristående
från både den politiska församlingen och tjänsteorganisationen i kommunen och består av sju ledamöter med hög vetenskaplig eller professionell kompetens inom olika ämnesområden som ekonomi,
organisation, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Under 2021 har Effektiviseringspolitiska
rådet analyserat effektiviteten i Lund ur ett nulägesperspektiv, och den första rapporten som innehåller analyser och rekommendationer för att öka effektiviteten kommer att överlämnas till kommunstyrelsen i februari 2022.
Lund deltar i Effektivare kommun – Ett utvecklingsprojekt från SKR
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 2021 initierat utvecklingsprojektet Effektivare
kommun. Lunds kommun är en av 15 utvalda kommuner som deltar i projektet, som pågår från
hösten 2021 till årsskiftet 2023. Syftet med projektet är att deltagande kommuner tillsammans med
SKR och RKA ska öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning samt att de medverkande kommunerna påbörjar ett utvecklingsarbete
för ökad effektivitet.
Lund har valt att inledningsvis avgränsa deltagandet i projektet till att analysera utbildningsverksamheten för barn och unga, det vill säga förskola, grundskola och gymnasieskola. Under hösten
2021 genomfördes första steget i projektet, vilket innebar att göra fördjupade nulägesanalyser som
utgår från effektivitetsnyckeltalen för kommuner i Kolada. I nästa steg ska nulägesanalyserna ligga
till grund för fortsatt analys inklusive orsaksanalys, identifiering av förbättringsåtgärder samt konsekvensanalyser. Vid projektets avslut ska ett förbättringsarbete ha genomförts och utvärderats i syfte
att testa och utveckla arbetssätt som bidrar till en högre effektivitet i verksamheten.

3.3.3 Mäta och jämföra effektivitet

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har under 2020 skapat en ny nyckeltalssamling
i syfte att kunna analysera den relativa effektiviteten avseende kostnader, volymer och kvalitet i
kommunernas största och mest resurskrävande verksamheter - utbildning samt stöd och omsorg.

För varje verksamhetstyp presenteras två sammanvägda index, som bygger på ett antal olika nyckeltal - ett avseende kvalitet och ett avseende resurser. Det är eftersträvansvärt att ha ett högt värde för
både kvalitets- och resursindexet, eftersom detta indikerar god kvalitet och låg resursåtgång, det vill
säga en effektiv verksamhet.
I möjligaste mån har strukturjusterade nyckeltal använts, det vill säga nyckeltal som tar hänsyn till
och utjämnar kommunernas olika förutsättningar avseende demografi, socioekonomi, geografi med
mera.
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En viktig aspekt att ta med vid analyser av effektivitetsmåtten är att vara medveten om att metoden
som använts bygger på jämförelser och resultaten handlar därmed om relativ effektivitet. Att utnämna vissa kommuner till effektiva är inte möjligt då detta skulle kräva nationella målnivåer, vilket saknas. Syftet med effektivitetsmåtten är istället primärt att bidra till analysunderlag, som kan användas
som grund för diskussion, och fortsatt fördjupade analyser av effektiviteten lokalt.
Det samlade resultatet redovisas i rapporten Effektivitet i kommuner, i vilken resultaten för Lunds
kommun också återges.
I nästkommande avsnitt redogörs för Lunds effektivitetsindex för de två områdena; Utbildning
respektive Stöd och omsorg.
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Resultat effektivitet – området utbildning (förskola, grundskola och gymnasieskola)
Lunds kommun2
Området Utbildning

2017

2018

2019

2020

FÖRSKOLA
Effektivitetsindex förskola

56

61

58

63

Kvalitetsindex förskola

64

76

71

85

Resursindex förskola

43

46

34

33

Effektivitetsindex grundskola

30

17

21

37

Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9

57

35

37

52

Resursindex kommunal grundskola F-9

26

24

33

37

Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola

58

49

67

66

Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola

42

40

45

45

Resursindex kommunal gymnasieskola

87

89

98

99

KOMMUNAL GRUNDSKOLA

KOMMUNAL GYMNASIESKOLA (GYMNASIEFÖRBUND INGÅR EJ)

Bästa
25 %

Mittersta
50 %

Sämsta
25 %

Ingen
data

Förskola
Lunds resursindex är lågt (33) och speglar det sedan tidigare kända faktumet att förskoleverksamheten i Lund är något dyrare än förväntat (jämför med analyser om nettokostnadsavvikelse, avsnitt
6.2.4.3). De högre kostnaderna förklaras delvis av höga lokalkostnader och personalkostnader. Lund
har till exempel en högre förskollärartäthet i relation till många andra kommuner, vilket beror på en
medveten politisk prioritering.

Kvalitetsindexet är högt (85), vilket framför allt beror på att Lund har en mycket hög andel barn
som är inskrivna i förskola samt att verksamheten ligger bland de 30 % bästa kommunerna gällande
förskollärartäthet.
Att det sammantagna effektivitetsindexet för Lund hamnar i den mittersta kvartilen (63) kan delvis förklaras med relationen kvalitetshöjande satsningar (förskollärartäthet) vilket samtidigt är
kostnadsdrivande och då sänker resursindexet. Till detta ska också tilläggas att Lund står inför en
demografisk utmaning med ett minskande barnantal över tid, vilket påverkar omställningsarbetet
rörande drift, personal och lokaler etcetera i förskoleverksamheten. Detta är en prioriterad fråga
som hanteras i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Verksamheten ingår i projektet
Effektivare kommun, där effektiviteten genomlyses och ett utvecklingsarbete för prioriterade delar
ska påbörjas under 2022.

2. I tabellen presenteras två sammanvägda index hämtade från RKA:s Effektivitetsmätning: kvalitetsindex och resursindex. Dessa index
baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och
effektivitet inom området, dvs i jämförelse med andra.
I tabellen presenteras Lunds indexvärden för respektive verksamhetstyp som ingår i undersökningen. Gröna celler betyder att Lund
ligger i den bästa kvartilen, röda innebär en placering i den sämsta kvartilen och värden i de gula cellerna betyder att Lund placerar
sig i någon av de två mittkvartilerna.
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Kommunal grundskola
Lunds resursindex är lågt (37) vilket förklaras av att verksamheten förväntas ha lägre kostnader
än nuläget, givet de strukturjusteringar som görs för att ta hänsyn till skillnader i elevunderlag.
Detta är ett känt faktum som har följt verksamheten över tid (jämför med nettokostnadsavvikelse,
se avsnitt 6.2.4.10). Detta förklaras bland annat av att verksamheten har höga lokalkostnader och
av höga politiska ambitioner.

Kvalitetsindexet placerar Lund i den mittersta kvartilen (52). Givet de förutsättningar som Lund har
rörande elevunderlag och socioekonomi förväntas resultatet vara högre, vilket särskilt slår igenom
via det underliggande nyckeltalet om behörighet till yrkesprogram. Här finns en problematik i beräkningsmodellen för indexet som ger effekten att kommuner med goda socioekonomiska förutsättningar får svårt att kunna höja sitt sammantagna resultat och nå höga placeringar relaterat andra kommuner, trots en hög andel behöriga elever.
Sammantaget blir effektivitetsindexet för den kommunala grundskolan 37 och Lund placerar sig i
den mittersta kvartilen, relativt andra kommuner. Det innebär att det finns en effektiviseringspotential för verksamhetsområdet. Verksamheten ingår i projektet Effektivare kommun, där effektiviteten
genomlyses och ett utvecklingsarbete för prioriterade delar ska påbörjas under 2022.

Kommunal gymnasieskola
Lunds resursindex är väldigt högt (99) vilket indikerar låga kostnader för verksamheten. Exempel
på insatser som möjliggjort dessa låga kostnader är att antalet elever per lärare är högre än riksgenomsnittet, verksamheten har en stor andel fulla klasser samt att Lund har flera stora skolenheter
som ger så kallade ”stordriftsfördelar” i form av minskade lokalkostnader och liknande.

Kvalitetsindexet ligger strax under medelvärdet för samtliga kommuner (45). Detta förklaras framförallt av indexets beräkningsmodell, som bygger på ett antal underliggande nyckeltal; andel examen
fyra år (modellberäknat värde) och elevenkätsindex. För nyckeltalet andel examen fyra år har hänsyn tagits och strukturjusteringar har gjorts för att kompensera för socioekonomiska skillnader i
elevunderlag mellan olika kommuner.
Vid en analys av det faktiska värdet för dessa nyckeltal har Lunds kommun goda eller mycket goda
resultat i förhållande till andra kommuner. Gällande elevenkätsindex ligger resultatet över riksgenomsnittet (64) och det faktiska värdet för nyckeltalet andelen elever som tar examen efter fyra
år är mycket högt: 85,7 %. Precis som för grundskolan förväntas dock Lunds kommun prestera
ännu bättre, enligt beräkningsmodellen, givet de socioekonomiska förutsättningar kommunen har.
Effekten av denna modell blir att det på Lunds högskoleförberedande program, där en väldigt hög
andel elever tar examen samtidigt som de socioekonomiska förutsättningarna är mycket goda, krävs
att över 100% av eleverna på dessa skolor tar examen för att kunna höja det totala kvalitetsindexet
för kommunen. Det finns därmed en viss problematik i beräkningsmodellen för indexet, där kommuner med goda socioekonomiska förutsättningar får ett sämre sammantaget resultat, trots goda
resultat på varje underliggande nyckeltal.

I det sammanvägda effektivitetsindexet för Lunds kommunala gymnasieskolor placerar sig Lund i den
mittersta kvartilen (60). Tilläggas ska dock att det inom mätningen också ses ett stort bortfall, data
saknas för 119 av 229 kommuner med gymnasieskolor, det vill säga 52 %, så det är i förhållande till
de deltagande kommunerna som effektiviteten i detta fall ska jämföras.
Verksamheten ingår i Lunds projekt Effektivare kommun, där effektiviteten genomlyses och ett utvecklingsarbete för prioriterade delar ska påbörjas under 2022.
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I det sammanvägda effektivitetsindexet för Lunds kommunala gymnasieskolor placerar sig Lund i
den mittersta kvartilen (66). Tilläggas ska dock att det inom mätningen också ses ett stort bortfall,
data saknas för 119 av 229 kommuner med gymnasieskolor, dvs 52 %, så det är i förhållande till de
deltagande kommunerna som effektiviteten i detta fall ska jämföras.
Verksamheten ingår i Lunds projekt Effektivare kommun, där effektiviteten genomlyses och ett
utvecklingsarbete för prioriterade delar ska påbörjas under 2022.

Resultat effektivitet – Stöd och omsorg3
Området Stöd och omsorg

2017

2018

2019

2020

LSS (BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET)
Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet

14

9

50

47

Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet

25

18

69

68

Resursindex LSS boende och daglig verksamhet

33

36

31

31

Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd

50

45

53

34

Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd

39

30

38

34

Resursindex ekonomiskt bistånd

66

68

69

50

Effektivitetsindex äldreomsorg

20

19

15

30

Kvalitetsindex äldreomsorg

35

34

47

59

Resursindex äldreomsorg

24

30

17

15

EKONOMISKT BISTÅND

ÄLDREOMSORG

Bästa
25 %

Mittersta
50 %

Sämsta
25 %

Ingen
data

LSS
När det gäller Lunds resursindex för LSS är detta jämförelsevis lågt, vilket beror på att verksamheten
har högre kostnader i förhållande till andra kommuner. I analyser av Lunds nettokostnadsavvikelse
avseende LSS syns dock en minskning av kostnaderna (se även avsnitt 6.2.3.15). Att Lunds kommun
har en hög andel brukare i LSS-boende, 47%, bedöms påverka nettokostnaden. Medelvärdet för större
städer är (41 %) och medelvärdet för alla kommuner är (40%).
Lunds kommuns kvalitetsindex för LSS bedöms inte representativt för Lund. Lunds kommun har valt
att inte medverka i den brukarenkät för LSS som kvalitetsindex baseras på. Lund har istället en egen
brukarundersökning. Det underlag som finns till indexet baseras på att ett fåtal externa utförare valt
att delta i brukarenkäten.
Då det sammantagna effektivitetsindexet baseras på kvalitetsindex bedöms resultatet inte representativt för Lund.

3. I tabellen presenteras två sammanvägda index hämtade från RKA:s Effektivitetsmätning: Kvalitetsindex och resursindex. Dessa index
baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och effektivitet inom området, dvs i jämförelse med andra.
I tabellen presenteras Lunds indexvärden för respektive verksamhetstyp som ingår i undersökningen. Gröna celler betyder att Lund ligger i
den bästa kvartilen, röda innebär en placering i den sämsta kvartilen och värden i de gula cellerna betyder att Lund placerar sig i någon av
de två mittkvartilerna
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Ekonomiskt bistånd
Lunds resursindex för ekonomiskt bistånd ligger i linje med rikssnittet (50), vilket indikerar en
något sånär kostnadseffektiv verksamhet. Dock har en försämring skett från 2019 till 2020 vilket
kan förklaras av en förändrad befolkningsstruktur i Lund. Huvudorsaken är det stora flyktingmottagandet åren 2016 till 2019 där Lunds anvisningstal varit det högsta i Skåne och antalet mottagna
flyktingar varit betydligt högre än tidigare år. Den statliga etableringsersättningen är den ekonomiska
grundtryggheten de första två åren för nyanlända. Därefter förväntas den enskilde kunna försörja
sig själv och sin familj. Socialförvaltningen kan konstatera att många individer har en kort utbildningsbakgrund och har haft större behov än tidigare grupper, vilket gjort att en stor andel gått från
etableringsersättning till försörjningsstöd. En försvagning inom arbetsmarknaden som förstärktes
av coronapandemin från år 2020 har sannolikt försvårat situationen ytterligare. Andelen hushåll med
behov av försörjningsstöd ökade mellan 2019 och 2020 med 18 %.
Kvalitetsindex ligger en bit under rikssnittet (34), främst beroende på att Lund har en jämförelsevis
hög andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. För gruppen med långvarigt
försörjningsstöd (mer än ett år) har andelen utlandsfödda Lundabor ökat kraftigt under år 2020.
Även antalet barn som lever i ett hushåll som får bistånd genom försörjningsstöd har ökat de senaste
åren. Ökningen i barnfamiljer kan i princip helt härledas till flyktingmottagandet. Strategin för att
minska försörjningsstödet är att satsa på ett stärkt arbetsmarknadsfokus med anpassade insatser
för att ge lundaborna större möjlighet till självförsörjning genom anställning och/eller studier.
Det sammanvägda effektivitetsindexet (34) placerar Lund i den mittersta kvartilen i jämförelse med
alla kommuner.
Äldreomsorg
Kvalitetsindex för äldreomsorg för Lunds kommun 2020 är högre (59), än medelvärdet för större
städer (47) och medelvärdet för alla kommuner (56). Det är en tydlig förbättring som visar att kommunens utvecklingsarbete ger effekt, då Lunds kvalitetsindex för äldreomsorg låg på 47 år 2019.

Lunds resursindex är lågt och speglar det sedan tidigare kända faktumet att äldreomsorgen i Lund
har högre kostnader i förhållande till andra kommuner (jämför med analys nettokostnadsavvikelse).
En förklaring till kostnaderna är att Lund har fler beviljade timmar per brukare i hemvården, på
grund av kvarboendeprincipen, som innebär att brukarna kan välja att bo kvar i sitt hem så länge
som möjligt med stöd av en väl utbyggd hemvård.

Det sammanvägda effektivitetsindexet för Lunds kommuns äldreomsorg har ökat från 15 till 30, vilket
är en positiv utveckling. Lund har lägre medelvärde än större städer (47) och alla kommuner (56).
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3.4 Inblick på invånarna
Lund är Sveriges tolfte största kommun och har nio tätorter: Dalby, Genarp, Lund, Revingeby,
Stångby, Södra Sandby, Torna Hällestad, Vallkärra och Veberöd. Per den siste december 2021
uppgick antalet invånare till 127 376, vilket är en ökning med 1 435 invånare.

Totalt antal invånare 31 december 2021
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000
105 000

2012

2013
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2017

2018

2019

2020

2021

Befolkningsutveckling 2012 – 2021
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3.4.1 Demografi
I Lund har antalet invånare kontinuerligt ökat över åren och antalet födda är fortsatt något högre
än antalet döda. Likaså är antalet inflyttade fortsatt högre än antalet utflyttade från kommunen.

Invånare 20–64 år, andel (%)

Lund har en högre andel invånare i åldrarna 20–64 år jämfört med grupperna större städer och alla
kommuner, även om samtliga uppvisar en svagt nedåtgående trend, för Lunds del från cirka 64 procent 2011 till cirka 61 procent 2020. En förklaring till detta är att rekordgenerationen, 40-talisterna,
under denna period har lämnat åldersgruppen, vilket istället medför en ökning i andelen i befolkningen som är 70 år eller äldre. Åldersgruppen 20–64 år är viktig av anledningen att det i allt väsentligt är
denna ålderskategori som via skattemedel ska finansiera välfärden för de grupper som är yngre eller
äldre (se även Demografisk försörjningskvot nedan).

Demografisk försörjningskvot

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal
personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år. Ett lågt värde är önskvärt.

Lunds demografiska försörjningskvot är lägre än för grupperna alla kommuner och större städer.
Lunds kvot uppgår 2020 till 0,64 (oförändrad sedan 2018), vilket innebär att på 100 personer i de
mest förvärvsaktiva åldrarna 20–64 år finns det 64 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal
detta mått visar desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20–64 år.
Den demografiska försörjningskvoten utvecklar sig proportionellt sett på samma sätt i Lund som i
övriga landet, det vill säga att trenden de senaste 15 åren är att färre ska försörja fler. Dock är läget
jämförelsevis mer gynnsamt i Lund eftersom den arbetsföra åldersgruppen utgör en större andel av
den totala befolkningen än i Sverige som helhet.
23

Födda barn, antal per 1000 invånare

Antalet födda barn per tusen invånare i gruppen alla kommuner visar på en svagt nedåtgående trend
under den senaste 10-årsperioden. Sedan 2017 ligger Lund under detta medelvärde. I gruppen alla
kommuner föddes i genomsnitt 11 barn per 1000 invånare 2020, i större städer och i Lund är motsvarande siffra 10 respektive 9 barn.

3.4.2 Utbildnings- och inkomstnivå

Högutbildade invånare 25–64 år, andel (%)

Hög utbildning definieras som minst en 3-årig eftergymnasial utbildning. I Lund är andelen högutbildade invånare betydligt högre än i grupperna alla kommuner och större städer, vilket till stor del
beror på att Lund är en utpräglad universitetsstad, som också befinner sig i en region med flera närliggande universitet, bland annat i Malmö, Köpenhamn och Roskilde. Universitetsstäder utmärker
sig ofta genom låg medelålder och hög genomsnittlig utbildningsnivå.

Det är genomgående en högre andel kvinnor än män som har högskoleutbildning. Skillnaden mellan
könen är större för grupperna alla kommuner och större städer, med cirka 12 procentenheter, och
minst skillnad mellan könen finns i Lund med ungefär åtta procentenheter.

Jämfört med exempelvis Linköping, Luleå, Uppsala, Umeå, Växjö och Örebro, som också är utpräglade
universitetsstäder och i någorlunda jämförbar storlek, är Lunds andel högutbildade betydligt högre
(se tabell nedan). Samtliga av dessa kommuner har en ökande trend över åren, för Lunds del från
43,3 procent till 46 procent.
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Högutbildade invånare
25–64 år, andel (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lund

50,7

51,3

51,9

52,3

52,2

52,5

52,6

52,8

53,3

54,0

Linköping

33,9

34,7

35,3

36,0

36,4

36,8

37,2

37,7

38,3

38,9

Luleå

27,3

28,1

28,9

29,5

30,1

30,3

30,5

30,8

31,2

31,8

Umeå

36,4

36,9

37,3

37,9

38,0

38,4

38,6

39,1

39,5

40,3

Uppsala

38,9

39,4

39,9

40,4

40,6

40,8

41,0

41,3

41,7

42,3

Växjö

27,1

27,4

28,0

28,5

28,9

29,5

29,8

30,3

30,9

31,4

Örebro

26,2

26,9

27,5

27,7

28,0

28,4

28,7

29,0

29,7

30,4

Detta nyckeltal varierar 2020 mellan som minst 10,2% och som mest 58,6% i Sveriges kommuner.
Med sina 54% är Lund kommunen med den näst högsta andelen högutbildade.

Mediannettoinkomst, kr/invånare 20+

Högst mediannettoinkomst för 2019 finns i gruppen större städer med 242 481 kronor per invånare.
Motsvarande inkomst uppgår till 239 500 kronor i Lund och 237 317 kronor för gruppen alla kommuner. Det rör sig således om ganska små skillnader mellan Lund och de två grupperna.

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)

Ett utfall på 100% skulle innebära att mediannettoinkomsten var helt jämställt fördelad mellan män
och kvinnor. Nettoinkomsten är mer jämställt fördelad i Lund än i de båda jämförelsegrupperna.
Detta jämställdhetsmått uppvisade för Lunds del sitt bästa resultat 2017 (83,5%). Mellan 2017 och
2019 har Lunds värde försämrats med en procentenhet, och 2019 är utfallet för Lund 82,6 procent.
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Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)

Ett annat jämställdhetsmått är andelen föräldrapenningdagar som tas ut av män. Även i detta avseende är Lund mer jämställt än jämförelsegrupperna. I Lund tas cirka 33% av föräldrapenningdagarna ut
av män, vilket är den 15:e högsta andelen i alla Sveriges kommuner.

3.4.3 Sysselsättning och sjuktal

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%)

Lund har en lägre andel förvärvsarbetande invånare i åldrarna 20–64 år jämfört med grupperna alla
kommuner och större städer. En viktig förklaring till detta är att Lund är en universitetsstad med en
stor andel studenter. Görs jämförelse återigen med universitetsstäderna Linköping, Luleå, Umeå,
Uppsala, Växjö och Örebro framgår att samma tendens syns även för dessa, om än mindre tydligt.
Förvärvsarbetande invånare
20–64 år, andel (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lund

67,3

67,7

67,6

67,1

68,1

68,9

69,1

68,7

69,2

67,8

Linköping

72,4

72,7

73,2

73,6

74,8

75,9

76,1

76,1

76,6

75,6

Luleå

76,4

77,7

78,0

78,5

79,4

80,1

80,2

80,5

79,5

79,1

Umeå

74,7

75,7

76,0

76,2

77,3

78,1

78,2

78,4

78,1

76,8

Uppsala

73,3

74,0

74,1

74,4

75,2

76,1

76,1

76,0

76,7

74,7

Växjö

77,8

77,7

77,5

77,3

77,9

78,9

79,6

79,6

79,1

78,1

Örebro

75,4

75,6

75,9

76,0

77,0

77,9

78,3

78,4

78,2

77,0

Detta nyckeltal varierar 2020 mellan som minst 65,4 % och som mest 88% i Sveriges kommuner.
Med sina 67,8% är Lund kommunen med den tredje lägsta andelen förvärvsarbetande.
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Invånare 16–64 år som är arbetslösa eller i konjunkturberoende program,
andel av befolkningen (%)

Arbetslösheten har länge varit lägre i Lund än i en genomsnittlig kommun. Detta gäller fortfarande
men skillnaden har minskat allt mer mellan 2017 och 2019. Det stora antalet friställningar som ägde
rum under 2020 till följd av coronapandemin syns tydligt för alla grupperna i diagrammet. Arbetslösheten i Sverige ökade under 2020 med 1,5 procentenheter, från 7% till 8,5%. Ökningen i Lund följde
samma mönster och ökade från 6,5% till 7,8%.

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad

Diagrammet visar antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad
försäkrad i åldrarna 16–64 år, exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Alla dagar är omräknade till nettodagar. Lund följer i stort sett samma trend som större städer och
alla kommuner, men har ett något lägre sjukpenningtal.
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Ohälsotal, dagar

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att
summan av utbetalda dagar enligt ovan divideras med befolkningen i åldern 16–64 år.
Lunds ohälsotal över tiden är betydligt lägre än snittet för riket och större städer. Trenden är nedåtgående för samtliga grupper, men den förbättras snabbare för grupperna alla kommuner och större
städer än för Lund.
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4. Hur går det för Lund?
4.1 Perspektiv på Lund - kommunens kvalitet i korthet
Lund deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK). Syftet med undersökningen är att genom jämförelser med andra kommuner kunna utvärdera och informera om resultat och kvalitet på den egna kommunens tjänster. Undersökningen består
2021 av 39 nyckeltal fördelade på tre områden - Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och
miljö. Under 2021 deltog 162 av Sveriges 290 kommuner i undersökningen. Flera av nyckeltalen i
undersökningen kommer från nationell statistik (från till exempel SCB, Skolverket eller Socialstyrelsen), men ett mindre antal beräknas endast av de deltagande kommunerna inom ramen för KKiK.
Om tabellerna

Färgerna i tabellerna anger hur Lund placerar sig jämfört med övriga kommuner. Ljusblå respektive
rosa färg signalerar att Lunds resultat ligger i den bästa respektive sämsta kvartilen (bästa eller
sämsta 25 %). Gul betyder att Lund befinner sig i någon av de två kvartilerna i mitten.
Bästa
25 %

Mittersta
50 %

Sämsta
25 %

Ingen
data

Gruppen ”Större stad”, enligt SKR:s kommungruppsindelning, avser kommuner med minst 50 000
invånare varav minst 40 000 är bosatta i den största tätorten. Här ingår Lunds kommun.
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Barn och unga
Nyckeltal
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare
i förskolan, lägeskommun, antal
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat
alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska
som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

Lunds kommun
2017

2018

5,0

5,1

2019
5,4

Alla kommuner

2020

2021

2020

2021

Större stad
2020

5,1

5,2

5,3

151 466 155 696 160 698 160 810

156 337

155 401

2021

83

81

81

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)

93,4

94,4

90,2

92,3

92,5

86,5

86,9

87,1

87,9

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

92,4

89,5

87,5

89,4

90,4

83,0

83,4

83,0

84,0

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%)

93,4

92,1

89,1

90,7

91,2

84,6

84,7

85,3

86,2

74,1

71,5

64,6

65,8

68,1

67,7

92,5

92,6

91,4

91,8

90,6

91,0

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet,
positiva svar, andel (%)
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa,
kommunala skolor, andel (%)
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

74,0
96,0

94,3

92,8

108 977 112 264 112 209 112 722

119 273

109 701

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunalaskolor, andel (%)

83,7

80,2

83,8

85,7

83,8

65,5

64,3

70,4

70,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

80,9

77,0

78,8

79,2

78,2

70,4

70,8

71,6

71,6

Gymnasieelever med indraget studiestöd på grund
avogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)

16,4

15,7

14,3

13,5

7,1

7,5

100 719 108 149 115 341 112 224

137 804

122 297

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år

40,7

38,8

39,6

19,8

40,9

16,2

37

36

36

33

24

31

14

15

17

15

10

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

Lund fortsätter att prestera väl gällande studieresultat både i grundskola och gymnasium. Eleverna
i årskurs 9 är dock något mindre nöjda med sina skolor jämfört med tidigare år. Andelen elever i
kommunala gymnasieskolor med examen inom 4 år har sjunkit något sedan 2020, men trots detta
är Lund den 7:e bästa kommunen i landet i detta avseende, och kommunen presterar alltså betydligt
bättre än både kommunernas genomsnitt och gruppen större stad. Andelen elever i gymnasiet som
får sitt studiestöd indraget på grund av ogiltig frånvaro har mellan 2016 och 2020 sjunkit med cirka
3 procentenheter, men Lund är fortsatt bland de sämre kommunerna i detta avseende. Kostnaden för
grundskola per elev ligger mycket nära genomsnittet för alla kommuner, men för gymnasieskolan är
bilden att Lunds kostnad är jämförelsevis låg.

Både aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek och deltagartillfällen i idrottsföreningar har
sjunkit markant under 2020. Framför allt på grund av att denna typ av sammankomster varit svåra att
arrangera under coronapandemin. Andelen ungdomar som går i musik- eller kulturskola har istället
ökat, detta beror på att kommunen sedan 2019 infört ett checksystem som gör det möjligt att även
nyttja privata anordnare av till exempel musikundervisning.
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Stöd och omsorg
Nyckeltal

Lunds kommun
2017

2018

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)

79

Ej återaktualiserade vuxna personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

86

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd,
medelvärde

Alla kommuner
2019

2020

2021

2020

2021

Större stad
2020

2021

89

74

76

77

75

73

72

82

89

89

93

78

78

72

72

23

21

29

28

24

16

15

17

18

3 497

3 634

3 762

3 912

67

57

50

80

85

159

143

256

151

80

87

95

77

80

81

83

82

63

79

70

79

88

73

75

76

79

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL,
LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt
SFB, kr/invånare

6 742

7 190

7 581

7 726

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum
till särskilt boende, medelvärde

44

38

29

33

25

63

44

55

44

Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde

14

14

12

12

13

15

16

15

14

72

80

80

53

51

62

62

Kostnad individ- och familjeomsorg,
kr/invånare
Väntetid i antal dagar från beslut till första
erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, medelvärde
Brukarbedömning boende LSS totalt –
Brukaren trivs alltid hemma
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS –
Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

3 912

5 641

7 229

7 907

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

78

77

81

80

81

80

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –
helhetssyn, andel (%)

88

88

90

90

91

87

0

0

0

265 924 268 280 276 112 283 047

255 464

248 892

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild
service för äldre, vardagar, antal
Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+

För området stöd och omsorg är utvecklingen positiv för de flesta av nyckeltalen, även om Lunds
kommun inte riktigt når upp bland de 25 procent bästa kommunerna för alla av dem. De områden
där Lund ligger i framkant är ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd, personalkontinuiteten inom hemtjänsten samt kvalitetsaspekter i särskilt boende.

Den genomsnittliga väntetiden till särskilt boende har förkortats markant de senaste två åren i Lund,
men utfallet för 2021 innebär ändå att Lund går från grön till gul kategori. Detta eftersom utvecklingen varit den samma i övriga kommuner.
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Beträffande nyckeltalen brukarbedömning boende LSS samt brukarbedömning daglig verksamhet
LSS har kommunen valt att inte delta i dessa brukarundersökningar då enkäten bedöms svår att
förstå för målgruppen. Vissa privata utförare har dock valt att ändå delta i undersökningen. Det innebär att resultatet inte kan anses vara representativt för Lunds kommun, då det endast är ett fåtal fristående enheter som deltagit i brukarundersökningen.

Väntetiden gällande första beslut vid nyansökan för försörjningsstöd är tyvärr felrapporterad. De
korrekta siffrorna är: 2017:20, 2018:24, 2019:21, 2020:22 och 2021:17. Det innebär att Lund under
2021 kommit ner till samma nivå som övriga större städer och närmar sig snittet för alla kommuner.
Främsta förklaringen är införandet av digital nyansökan. Väntetiden utgörs dock fortfarande till
största delen av handläggningstid som i sin tur påverkas av om ansökan är komplett eller inte.
I Lund är policyn att begära och vänta in kompletteringar så att beslut fattas utifrån en fullständig
grundutredning. Alternativet att ge omgående avslag utifrån ofullständiga ansökningar, vilket en del
kommuner gör, skulle ge kortare handläggningstid (så som det definieras i detta nyckeltal), men innebära lägre servicenivå sett till helheten.
Även kostnaderna för äldreomsorgen har sedan länge varit högre i Lund än i en genomsnittlig kommun. Skillnaderna är störst gällande hemvården. En förklaring till detta är att Lund har fler beviljade
timmar per brukare i den åldersgruppen, på grund av kvarboendeprincipen, som innebär att brukarna kan välja att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt med stöd av en väl utbyggd hemvård.

Samhälle och miljö

Nyckeltal

Lunds kommun
2017

2018

2019

Alla kommuner

2020

57

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

2021

2020

2021

70

57

59

Större stad
2020

2021

62

64

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som
börjat arbeta eller studera, andel (%)

33

37

30

29

37

Elever på SFI som klarat minst två kurser,
av nybörjare två år tidigare, andel (%)

32

35

34

27

41

41

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

76

73

75

76

74

74

13

44

25

451

428

517

470

75

29

43

Handläggningstid (median) från när
ansökan betraktas som fullständig till
beslut för bygglov för nybyggnad av enoch tvåbostadshus, antal dagar
Insamlat kommunalt avfall totalt,
kg/invånare (justerat)

474

453

Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola,
gram/ätande
Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%)

20

23

29

57
74

82

83

Lunds kommuns delaktighetsindex har förbättrats mellan 2019 och 2021. Indexet sammanfattar
hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i och påverka kommunens utveckling. Utvecklingen beror till stor del på lanseringen av kommunens nya hemsida, lund.se, som är betydligt
mer tillgänglighetsanpassad än den gamla.
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De kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är idag främst riktade till dem som står längst ifrån
arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd. Cirka en tredjedel av insatserna avslutas med att
personen börjat arbeta eller studera, vilket är något lägre än genomsnittet för alla kommuner och
större städer. Samtidigt har Lund jämförelsevis låga kostnader för arbetsmarknadsinsatser.
Avbrott inom SFI kan bero på flera saker, till exempel att eleven börjar arbeta eller studera, vilket
är positivt. I Lund är det en hög andel elever som avbryter SFI till förmån för arbete eller studier,
cirka åtta av tio, att jämföra med två av tio i alla Sveriges kommuner.
Kommunen har fortsatt fokus på att förbättra företagsklimatet, och förhoppningsvis medför det ett
förbättrat helhetsresultat framöver, men resultaten inom vissa områden - såsom livsmedelskontroll
och miljö- och hälsoskydd - är redan bland de bästa i landet.
Handläggningstid för bygglovsansökningar för en- och tvåbostadshus har under 2020 ökat från
tretton till 44 dagar som medianhandläggningstid, bland annat på grund av en 30% ökning av ärenden under 2020. Stadsbyggnadskontoret vidtar åtgärder som att utöka bemanningen och effektivisera arbetat kring den interna bygglovsprocessen för att sänka handläggningstiderna.

Insamlat kommunalt avfall avser mängden hushållsavfall per invånare som genereras i Lunds kommun. Lund ligger på ungefär samma nivå som större städer men bättre än snittet för alla kommuner.
Under pandemiåret har dock trenden brutits och Lund har vänt ner samtidigt som övriga grupper
ökat sina mängder.
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter har minskat mellan 2019 och 2020,
efter att ha ökat oavbrutet sedan mitten av 00-talet. Trots detta är Lund kommunen med högst
andel ekologiska livsmedel 2020.
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4.2 Medborgarnas syn på Lund –
SCB:s medborgarundersökning
Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 100 kommuner 2020. Sedan undersökningen genomfördes första gången
hösten 2005 har 273 av landets kommuner deltagit och 258 av dessa har deltagit mer än en gång.

Lunds kommun deltog första gången 2008 och har sedan dess som regel deltagit i undersökningen
vartannat eller vart tredje år. Enkäten riktar sig till ett representativt urval om 1 600 medborgare i
åldrarna 18–84 år. 2020 besvarade 44% av de tillfrågade enkäten i Lund. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2020 blev 42%. SCB viktar svaren så att om en viss grupp är underrepresenterad i förhållande till populationen så väger den gruppens svar tyngre i resultaten. Frågorna i
enkäten betygssätts på en 10-gradig skala och resultaten räknas om till ett betygsindex som varierar
mellan 0 och 100 (ju högre desto bättre). Betygsindex under 40 klassas som ”Inte godkänt”. Gränsen
för ”Nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”Mycket nöjd”.
Undersökningen består av tre olika delar, med varsitt helhetsbetyg:
•
•
•

Helhetsbetyget Nöjd Region-Index (NRI), med frågor om kommunen
som en plats att bo och leva på.
Helhetsbetyget Nöjd Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens
olika verksamheter.
Helhetsbetyget Nöjd Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas
inflytande över kommunala beslut och verksamheter.

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen
brukarundersökning. Det är också viktigt att minnas att kommunen inte har full rådighet över alla de
områden som undersökningen tar upp. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få
en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Analyser måste därför göras även på andra
sätt och med annat underlag inom de områden som undersökningen tar upp. Trots detta ger undersökningen en översiktlig indikation på hur medborgarna upplever Lund som helhet.

4.2.1 Kommunen som en plats att bo och leva på

Sammantaget är Lunds medborgare nöjda med Lund som en plats att bo och leva på. Lunds sammanfattande betygsindex blev 71 vid den senaste mätningen, vilket är högre än genomsnittet för
alla deltagande kommuner.

Lund får högre betyg än genomsnittet för samtliga delområden utom för Bostäder. 65 procent av
medborgarna i Lunds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8–10 på den 10-gradiga skalan) medan fem procent vill avråda från det (betyg 1–4 på den
10-gradiga skalan).
Lund når upp till nivån ”Mycket nöjd” (betygsindex 75 eller högre) för delområdena Utbildningsmöjligheter och Rekommendation.
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Lund

Alla kommuner

Större städer

Medborgarnas nöjdhet
2016

2018

2020

2016

2018

2020

2016

2018

2020

NÖJD REGION-INDEX HELHETEN

71

71

71

60

62

60

63

66

63

Arbetsmöjligheter

66

70

71

53

58

56

58

67

63

Bostäder

54

54

52

53

55

49

53

53

Fritidsaktiviteter

70

69

70

61

61

59

69

71

68

Kommersiellt utbud

70

71

70

64

63

63

71

72

71

Kommunikationer

74

69

73

60

60

60

68

67

69

Rekommendation

78

77

77

64

66

64

69

72

67

Trygghet

66

65

65

56

58

55

53

56

51

Utbildningsmöjligheter

87

87

87

60

61

61

77

80

78

56

Grön markering visar att Lunds resultat är (statistiskt säkerställt) högre än resultatet för Alla kommuner.

Flera av nyckeltalen ovan återkommer och kommenteras mer ingående längre ned i rapporten under
respektive verksamhetsområde.

4.2.2 Kommunens verksamheter

Sammantaget är Lunds medborgare nöjda med kommunens olika verksamheter. Lunds sammanfattande betygsindex blev 64 vid den senaste mätningen, vilket är högre än genomsnittet för alla
deltagande kommuner.
Lund får högre betyg än genomsnittet för samtliga delområden utom för Äldreomsorg.

Lund når upp till nivån ”Mycket nöjd” (betygsindex 75 eller högre) för delområdena Räddningstjänst
och Vatten och avlopp.
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Lund

Alla kommuner

Större städer

Medborgarnas nöjdhet
2016

2018

2020

2016

2018

2020

2016

2018

2020

NÖJD MEDBORGAR-INDEX HELHETEN

62

65

64

54

56

55

58

61

58

Bemötande, tillgänglighet

60

58

58

56

57

55

56

57

56

Förskolan

67

67

68

64

64

65

62

64

64

Gator och vägar (-2020)

61

63

65

55

54

55

57

58

58

Grundskola, index

64

66

64

57

59

59

57

61

58

Gymnasieskola, index

72

74

74

58

59

58

62

65

64

Gång- och cykelvägar

58

59

60

55

55

55

58

59

59

Idrott- och motionsanläggningar

66

65

67

60

61

60

65

66

65

Kultur

69

70

70

62

62

60

70

71

68

Miljöarbete

66

65

65

57

56

56

62

62

61

Renhållning och sophämtning

69

70

69

66

66

66

68

69

68

Räddningstjänst

77

79

82

75

77

77

78

80

81

Stöd för utsatta personer

55

59

56

49

50

49

48

51

49

Vatten och avlopp

81

80

81

79

78

77

82

81

80

Äldreomsorg

53

56

50

52

52

45

50

49

54

Grön markering visar att Lunds resultat är (statistiskt säkerställt) högre än resultatet för Alla kommuner.

Flera av nyckeltalen ovan återkommer och kommenteras mer ingående längre ned i rapporten under
respektive verksamhetsområde.
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4.2.3 Medborgarnas inflytande i sin kommun
Sammantaget ger Lunds medborgare sina möjligheter till inflytande godkänt. Lunds sammanfattande
betygsindex blev 48 vid den senaste mätningen, vilket är högre än genomsnittet för alla deltagande
kommuner.
Lund får högre betyg än genomsnittet för samtliga delområden, men når inte upp till nivån ”Mycket
nöjd” (betygsindex 75 eller högre) för något delområde.
Lund

Alla kommuner

Större städer

Medborgarnas nöjdhet
2016

2018

2020

2016

2018

2020

2016

2018

2020

NÖJD INFLYTANDE-INDEX
HELHETEN

43

46

48

40

42

40

39

44

40

Kontakt

48

53

53

49

52

47

46

50

45

Förtroende

48

52

53

44

48

44

44

50

44

Information

56

59

59

54

56

54

56

59

56

Påverkan

42

44

47

39

42

38

39

43

39

Grön markering visar att Lunds resultat är (statistiskt säkerställt) högre än resultatet för Alla kommuner.

Flera av nyckeltalen ovan återkommer och kommenteras mer ingående längre ned i rapporten under
respektive verksamhetsområde.

4.2.4 Bemötande, tillgänglighet och information

Nedan lyfts två av ovanstående delindex fram. Det gäller index för bemötande och tillgänglighet och
för information. Dessa båda betygsindex avser inte någon specifik verksamhetsgren inom kommunen,
utan gäller för kommunen som helhet.

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet

Diagrammet visar medborgarnas sammantagna bedömning av kommunens bemötande och tillgänglighet. Lunds resultat för 2020 är högre än det för alla kommuner och större städer. Indexet baseras
på delfrågorna i tabellen nedan.
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Kommun

Lund

År

2016

2018

2020

NÖJD MEDBORGAR-INDEX, BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET

60

58

58

Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller
annan personal i din kommun? (skala 1–10)

6,2

6,3

6,3

Hur nöjd är du med hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller
annan personal i din kommun? (skala 1–10)

6,8

6,8

6,9

Hur nöjd är du med den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller
annan personal i din kommun? (skala 1–10)

6,6

6,7

6,8

Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre
chefer? (skala 1–10)

5,0

4,7

5,2

Inga betydande förändringar över tid kan konstateras för någon av delfrågorna. Betygspoängen är
bäst gällande bemötande och service vid kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen.
Möjligheten att komma i kontakt med kommunens högre chefer får ett något lägre betyg.

Nöjd Inflytande-Index - Information

Diagrammet visar medborgarnas sammantagna bedömning av kommunens informationsarbete.
Lunds resultat för 2020 är högre än det för alla kommuner och större städer. Indexet baseras på
delfrågorna i tabellen nedan.
Kommun

Lund

År

2016

2018

2020

NÖJD INFLYTANDE-INDEX, INFORMATION

56

59

59

Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess
verksamheter? (skala 1–10)

6,4

6,7

6,6

Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information? (skala 1–10)

6,3

6,6

6,6

Hur nöjd är du med i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor?
(skala 1–10)

6,1

6,3

6,5

Hur nöjd är du med kommunens webbplats? (skala 1–10)

6,2

6,4

6,4

Inga betydande förändringar över tid kan konstateras för någon av delfrågorna. Betygspoängen är
också mycket jämna mellan de aktuella delfrågorna, vilkas resultat endast varierar mellan 6,4 och
6,6 (medelbetyg).
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4.2.5 SCB:s medborgarundersökning från och med 2021
SCB omarbetade medborgarundersökningen under 2020 och från och med 2021 har undersökningens metod ändrats och den utgår även från ett i stora delar nytt frågeformulär. Detta innebär att de
resultat som redovisas för 2020 (ovan och under respektive verksamhetsområde längre fram i rapporten) i de flesta fall innebär den sista mätpunkten i tidsserien.

De första resultaten för den nya medborgarundersökningen publicerades vid årsskiftet 2021/2022.
Dessa utgör starten på en ny tidsserie och saknar alltså historik att jämföra med. Eftersom utvecklingen över tid är en viktig del i analysen, används den gamla undersökningen som underlag i kommande
avsnitt Kvalitetsfaktorer och kostnadseffektivitet per verksamhetsområde.
Vid 2021 års undersökning deltog 161 av landets 290 kommuner, vilket är det största antalet deltagande kommuner sedan undersökningen startade 2005. Under hösten bjöds 1600 slumpvis utvalda
lundabor in att delta, 41 procent av dessa besvarade enkäten.
Nedan följer några korta iakttagelser från 2021 års undersökning:
•

96 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats
att bo och leva i. Genomsnittet för alla deltagande kommuner är något lägre, 92 procent.

•

89 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett
mycket eller ganska bra sätt. Genomsnittet för alla deltagande kommuner är lägre, 81 procent

•
•
•
•
•
•
•
•

83 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att
flytta hit. Genomsnittet för alla deltagande kommuner är betydligt lägre, 62 procent.

92 procent tycker att förskolan fungerar på ett mycket eller ganska bra sätt. Genomsnittet för
alla deltagande kommuner är något lägre, 89 procent.

84 procent av kommunens invånare tycker att grundskolan fungerar mycket eller ganska bra.
Genomsnittet för alla deltagande kommuner är lägre, 76 procent.

61 procent av kommunens invånare tycker att äldreomsorgen fungerar mycket eller ganska bra.
Genomsnittet för alla deltagande kommuner är något högre, 64 procent.

64 procent av kommunens invånare tycker att socialtjänstens stöd till utsatta personer fungerar
mycket eller ganska bra. Genomsnittet för alla deltagande kommuner är lägre, 52 procent.
75 procent av kommunens invånare tycker att kommunens arbete för att främja kulturlivet
är mycket eller ganska bra. Genomsnittet för alla deltagande kommuner är betydligt lägre,
51 procent.
75 procent av kommunens invånare tycker att skötseln av gator och vägar är mycket eller
ganska bra. Genomsnittet för alla deltagande kommuner är lägre, 63 procent.

26 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Genomsnittet för
alla deltagande kommuner är lägre, 19 procent.

Från och med 2022 kommer analyser av medborgarnas upplevelse av kommunen och dess verksamheter i huvudsak utgå från den nya medborgarundersökningen.
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4.3 Kvalitetsfaktorer och kostnadseffektivitet
per verksamhetsområde
4.3.1 Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige är Lunds kommuns högsta beslutande politiska församling. De 65 ledamöterna
utses genom allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. I september
2018 röstade 86,4 procent av de röstberättigade kommuninvånarna i valet till kommunfullmäktige,
vilket är en ökning med 1,7 procentenheter sedan föregående val 2014. Det är också ett högre valdeltagande än för alla kommuner i snitt (84,3 procent som röstade) och för större städer i snitt
(84,6 procent som röstade).

I Lunds valdistrikt var det högst valdeltagande i Norra Nöbbelöv (94,2 %), Spoletorp Västra (92,9 %)
och Sandby, Fågelsång - Assarhusa (91,8 %). Lägst valdeltagande var det i distrikten Norra Fäladen,
Rådhusrätten (64,1 %), Linero, Vikingaparken (64,9 %) och Norra Fäladen, Kämnärsrätten (70,4 %).

Den kommunala koncernen omfattar Lunds kommun med dess nämnder och styrelser, kommunalförbund samt bolag som kommunen till följd av andelsinnehav har inflytande över. Utöver koncernen
finns det andra aktörer som Lunds kommun köper verksamhet från. Allt från bolag där kommunen
har ägarintresse och från privata utförare av kommunal verksamhet.
I Lunds kommun finns det 14 nämnder och styrelser. Varje nämnd/styrelse har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsen, vars förvaltning
sköts av kommunkontoret.

De flesta nämnder har 22 förtroendevalda, elva ledamöter och elva ersättare. Lunds kommun har
även sju kommunalråd med olika ansvarsområden samt fem politiska sekreterare som stöttar
kommunalråden.
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Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges mandatfördelning de fem senaste mandatperioderna.
De ljusblå fälten anger vilka partier som under mandatperioden har utgjort det politiska styret i
kommunstyrelsen.
Mandatfördelning
kommunfullmäktige

2018

Liberalerna (L)

2014

2010

2006

2002

9

7

10

10

12

11

13

18

17

13

FörNyaLund (FöNyL)

6

4

-

-

-

Centerpartiet (C)

4

3

3

5

3

Kristdemokraterna (KD)

2

2

2

2

3

Socialdemokraterna (S)

13

15

15

18

21

Miljöpartiet (MP)

6

9

9

6

6

Vänsterpartiet (V)

6

5*

4

4

7

Sverigedemokraterna (SD)

6

5

3

-

-

Feministiskt initiativ (FI)

2

2*

-

-

-

Demokratisk Vänster i Lund

-

-

1

3

-

65

65

65

65

65

Moderaterna (M)

Totalt

* (V) och (FI) avgick 2015 från den styrande majoriteten med (S) och (MP)

Nöjd Inflytande-Index - Kontakt

Diagrammet visar medborgarnas bedömning av möjligheten att få kontakt med kommunens politiker
i SCB:s medborgarundersökning och utgår från frågan ”Hur nöjd är du med möjligheter att komma i
kontakt med kommunens politiker?”.
Lund har följt ungefär samma kurva som alla kommuner fram till 2018. Under 2019 och 2020 har
resultatet för alla kommuner försämrats (med fem steg på indexskalan) samtidigt som Lunds resultat
har förblivit oförändrat.
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Nöjd Inflytande-Index - Förtroende

Diagrammet över nöjd inflytande-index gällande förtroende visar medborgarnas förtroende för det
politiska styret utifrån följande frågor i SCB:s medborgarundersökning:
Kommun

Lund

År

2016

2018

2020

NÖJD INFLYTANDE-INDEX - FÖRTROENDE

48

52

53

Vad tror eller tycker du om hur kommunens politiker arbetar för kommunens
bästa? (skala 1–10)

5,7

6,0

6,2

Vad tror eller tycker du om hur ansvarstagande kommunens politiker är?
(skala 1–10)

5,5

5,7

5,9

Vad tror eller tycker du om hur kommunens högre tjänstemän
arbetar för kommunens bästa? (skala 1–10)

5,7

6,1

6,2

Vad tror eller tycker du om hur väl politiska beslut genomförs? (skala 1–10)

5,4

5,6

5,7

Lund har förbättrat sitt resultat något över åren mätningarna har genomförts. Trots att värdet 53
inte är så högt på en skala 0–100 måste resultatet jämföras med hur det ser ut i övriga riket och
större städer, där Lund har ett bättre resultat än båda dessa grupper.
Medelbetyget (skala 1–10 för delfrågorna) har ökat för samtliga frågor från 2016 till 2020. Alla
frågorna har medelvärdet motsvarande mellanbetyg (5–7).

Högst medelbetyg ger medborgarna frågorna om förtroendet för att kommunens högre tjänstemän
respektive politiker arbetar för kommunens bästa. Lägst betyg ges till frågan om hur väl politiska
beslut genomförs.

42

Nöjd Inflytande-Index - Påverkan

Diagrammet redogör för medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan och inflytande
i kommunen och utgår från följande frågor:
Kommun

Lund

År

2016

2018

2020

NÖJD MEDBORGAR-INDEX - PÅVERKAN

42

44

47

Hur nöjd är du med hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?
(skala 0–10)

4,7

4,9

5,2

Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut? (skala
0–10)

4,5

4,8

5,1

Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? (skala 0–10)

4,5

4,8

5,1

Hur nöjd är du med i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade
bland kommunens partier? (skala 0–10)

5,4

5,6

5,5

Sett till utvecklingen mellan 2016 och 2020 så tycks trenden vara att medborgarna upplever förbättringar avseende att påverka inom de kommunala verksamheterna, att påverka politiska beslut
och gällande politikers hörsamhet för invånarnas synpunkter. Upplevelsen av att ens egna politiska
åsikter finns representerade bland kommunens partier är i stort sett oförändrad.
Jämfört med alla kommuner och Större städer är Lunds resultat i detta index högre.

Kostnad politisk verksamhet, kr/invånare
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Kostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kr/invånare

Som diagrammen ovan visar är kostnaderna för den politiska verksamheten i Lunds kommun lägre än
för både grupperna alla kommuner respektive större städer, sett till såväl kostnaden för den politiska
verksamheten samt nämnds-/styrelseverksamheten mätt i kronor per invånare. Vid jämförelse med
alla kommuner är den största förklaringsfaktorn sannolikt att Lunds kommun har fler invånare per
förtroendevald samt att Lund har låga sammantagna kostnader för politiska arvoden eller motsvar
ande i förhållande till andra kommuner.

4.3.2 Vård och stöd

Inom verksamhetsområdet ansvarar kommunen för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Verksamheten har två huvuddelar:
•
•

Äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård och LSS-insatser för målgruppen äldre personer
och personer med funktionsnedsättning.
Individ och familjeomsorg vilket innebär stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar,
till vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar och till
personer i behov av försörjningsstöd.

Dessutom finns insatser för att motverka hemlöshet och våld i nära relationer och särskilda uppdrag
inom områdena arbetsmarknadsåtgärder och mottagande av nyanlända i Lund. Det finns även öppen
verksamhet som syftar till att förebygga framtida behov av vård och omsorg.

Delar av verksamheten är konkurrensutsatt genom upphandling i enlighet med LOU (Lag om offentlig
upphandling) eller LOV (Lag om valfrihetssystem).
Verksamhetsområdets kvalitetsarbete är starkt reglerat enligt lagstiftning med krav på egenkontroll
och specifika kvalitetsrapporter, i denna kvalitetsrapport redogörs för det övergripande arbetet. För
läsare som vill veta mer om hur verksamheterna inom området vård och stöd arbetar mer specifikt
med kvalitetsarbete hänvisas till vård- och omsorgsförvaltningens Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse och övriga kvalitetsrapporter samt socialförvaltningens egna kvalitetsrapporter.
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Äldreomsorg

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg

Indexet mäts genom SCB:s medborgarundersökningar och visar kommuninvånarnas bedömning av
kommunens äldreomsorg, på en skala 0–100. Indexet baseras på frågan: ”Vad tror eller tycker du om
äldreomsorgen i din kommun?”. Kommuninvånarnas nöjdhet med äldreomsorgen i Lund 2020, index
54, är högre jämfört med medelvärdet för grupperna alla kommuner (index 52) och större städer
(index 49). Lunds kommun har bättre resultat i förhållande till jämförda grupper, trots att index har
minskat 2 enheter i förhållande till 2018.
Resultatet av brukarundersökningen för de som är direkt berörda av verksamheten inom särskilt boende och hemtjänst visar att andelen nöjda brukare i Lund har ökat under samma period.
Ökningen gäller både nöjdhet helhetssyn på särskilt boende som ökat från 77 % 2018 till 80%
2020 och nöjdhet helhetssyn på hemtjänst som ökat från 88% 2018 till 90% 2020.

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)

Lunds kommun nettokostnadsavvikelse avseende äldreomsorg är 15%, medelvärdet är lägre för de
jämförda grupperna, alla kommuner (2%) och större städer (3%). Äldreomsorgen består i huvudsak
av tre delar – hemvård, särskilt boende och öppen verksamhet som syftar till att förebygga framtida
behov av vård och omsorg. Minskningen av nettokostnadsavvikelsen 2020 bedöms vara en följd av
arbetet för att minska kostnaderna till följd av den besparing som gjordes, samt att en stor del av den
öppna verksamheten haft uppehåll till följd av coronapandemin.
Lunds nettokostnadsavvikelse påverkas av kvarboendeprincipen, som innebär möjlighet för äldre
att bo kvar i ordinärt boende även vid omfattande vårdbehov. Lund har också en omfattande öppen
verksamhet som syftar till att förebygga framtida behov av vård och omsorg.
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Personalsatsningar för god kvalitet av vård och omsorg och minskad smittorisk för brukare under
pandemin innebär kostnader. Lunds prioritering av goda arbetsvillkor för medarbetare med ett lägre
heltidsmått, heltid som norm och en högre andel månadsanställda är också delförklaring till Lunds
kostnadsnivå. Lund har ett lägre heltidsmått (36,33 timmar/vecka) till omvårdnadspersonal vilket är
lägre än i de flesta kommuner. I jämförbara kommuner är heltidsmåttet överlag 37,00 timmar/vecka
för omvårdnadspersonal. De centrala avtalen inom avtalsområdet anger 38,25 timmar/vecka. Exempelvis låg Lund lägst i landet 2020 avseende andel visstidsanställda timavlönade inom äldreomsorg
och för personer med funktionsnedsättning med 8%. Snittet för större städer var (19%) och snittet
för alla kommuner (21%). Närmare analys av kostnaderna finns nedan under respektive område.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Nyckeltal brukarbedömning hemtjänst
Kommuner och städer
År

Lunds
kommun

Alla
Större
kommuner stad

2016

2017

2018

2019

2020

Helhetssyn, andel (%)

89

88

88

90

90

91

87

Information om förändringar, andel (%)

67

67

60

64

67

68

65

Behov anpassas, andel (%)

75

75

70

74

75

75

73

Bemötande, andel (%)

96

97

96

97

97

97

97

Besväras ofta av ensamhet, andel (%)

14

12

14

15

14

12

13

Bor med annan vuxen, andel (%)

22

21

25

24

26

27

26

Få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%)

78

80

77

77

81

81

76

Förtroende för personalen, andel (%)

90

92

89

89

90

91

89

Hälsotillstånd, andel (%)

27

30

28

29

33

34

34

Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)

63

64

62

63

65

64

64

Möjlighet påverka tider, andel (%)

65

61

60

62

65

59

58

Personalen kommer på avtalad tid, andel (%)

89

88

85

86

89

85

82

Personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)

87

87

87

87

87

88

85

Rörlighet inomhus, andel (%)

25

23

23

21

25

27

28

Själv svarat på frågorna, andel (%)

55

57

59

57

66

66

67

8

8

8

8

8

6

6

Tillräckligt med tid, andel (%)

83

83

82

83

84

84

81

Trygghet, andel (%)

85

88

86

87

88

88

86

Välja utförare, andel (%)

66

68

65

69

68

47

62

Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%)

46

2020

2020

Avseende helhetssyn och nöjda brukare med hemtjänst hade Lunds kommun 90% nöjda brukare
2020, medelvärdet alla kommuner (91%) och medelvärdet större städer (87%). Tabellen ovan visar
Lunds utfall avseende brukarnas nöjdhet inom hemtjänsten i olika frågor. Observera att för två områden i tabellen är ett lågt utfall önskvärt – andel brukare som uppger att de besväras ofta av ensamhet,
samt andel brukare som uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.
Nöjdheten med hemtjänsten 2020 var som helhet på samma nivå som 2019. Andelen brukare med
hemtjänst som besväras av ängslan, oro eller ångest är trots coronapandemin på samma nivå 2020
som tidigare år. Nöjdheten över möjligheten att få kontakt med personalen har ökat med fyra procentandelar. Möjlighet att påverka tider har ökat med 3 procentandelar och 65% av brukarna i Lund
är nöjda med möjligheten att påverka tider, medelvärdet för alla kommuner (59%) och större städer
(58%). Information om förändringar visar också ett förbättrat resultat i förhållande till föregående
år, ökning med tre procentandelar. 89 % av brukarna i Lund är nöjda med att personalen kommer på
avtalad tid, medelvärdet alla kommuner (85%) och större städer (82%). 2020 har 9% fler brukare
själva besvarat brukarenkäten utan hjälp av anhöriga, troligen till följd av coronapandemin.

Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med
hemsjukvård i ordinärt boende, andel (%)

I Öppna jämförelser för äldreomsorgen 2020 lyfter Socialstyrelsen fram detta nyckeltal. Ett riskförebyggande arbetssätt för att förebygga nedsatt munhälsa, undernäring, fall och trycksår har stor
betydelse för den äldres livskvalitet och välmående.

I Lunds kommun har 61% fått åtgärder inom riskområdena nedsatt munhälsa, undernäring, fall
och trycksår bland personer 65 år och äldre med hemsjukvård i ordinärt boende, vilket är 18 %
mer åtgärder i förhållande till genomsnittet för större städer och alla kommuner. Lund arbetar aktivt
med arbetssättet och kvalitetsverktyget Senior Alert för att fånga upp brukarnas behov. Det pågår
ett ständigt förbättringsarbete och sedan 2017 har andelen brukare som fått förebyggande åtgärder
ökat för varje år.
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Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad för timregistrerade
hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, timmar/hemtjänsttagare

Det finns skillnader i hur kommuner mäter timmar. I Lund beviljas brukaren insatser, inte ett visst
antal hemtjänsttimmar. Beviljade insatser genererar ett visst antal schablontimmar som visas i Lunds
statistik. Statistiken är därmed inte helt rättvisande för att göra en jämförelse mellan kommunerna.
Lund har dock ett högt genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per månad och hemtjänsttagare över
65 år. Genomsnittligt antal schablontimmar i Lund 2020 uppgick till 57 timmar, att jämföra med
medelvärdet i gruppen större städer (37 timmar) och för alla kommuner (36 timmar). En stor del av
förklaringen bedöms vara att Lunds kommun ger brukare med behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser möjlighet att bo kvar hemma om de så önskar. Denna kvarboendeprincip är viktig för
den enskilde brukaren.
Lunds riktlinjer är mer generösa än många andra kommuner avseende till exempel frekvensen på
beviljade städ- och tvättinsatser samt matlagning i hemmet. Lund reviderade 2020 riktlinjen för
städning och tvätt i linje med rättspraxis. I oktober 2021 återgick vård- och omsorgsnämnden till
tidigare riktlinjer för tvätt och städ, vilket för vissa brukare innebär möjlighet till utökning avseende
städ- och tvättinsatser.
Att timmarna ökade 2020 bedöms vara en följd av att fler brukare med omfattande vårdbehov valde
att bo kvar i ordinärt boende istället för att flytta till särskilt boende under pandemin.

Hemtjänsttagare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende med 120+ beviljade timmar per
månad, andel (%)
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Det finns enligt ovan en skillnad avseende hur kommunerna mäter timmar. Lund har en hög andel
hemtjänsttagare som är 65 år eller äldre med mer än 120 beviljade timmar hemtjänst. Det bidrar till
högre kostnader då det ofta krävs dubbelbemanning för dessa brukare. Under 2020 uppgick andelen
i Lund till 14%, jämfört med medelvärdet för alla kommuner (3%) och större städer (4%). Förklaringen till Lunds höga utfall bedöms vara stor möjlighet för äldre i Lunds kommun att bo kvar i ordinärt
boende med ett omfattande vård- och omsorgsbehov. Dessutom har Lund enligt beskrivningen ovan
mer generösa riktlinjer än många kommuner för städ och tvätt samt matlagning i hemmet.

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare

2020 påverkades kostnaderna inom hemvården av att antalet brukare inte ökade som förväntat, till
följd av pandemin. Verksamheten gjorde färre köp av legitimerad personal från bemanningsföretag.
Till följd av pandemin har verksamheten 2020 använt korttidsvården i mindre utsträckning. Kommunen har haft tomma platser redo för att vid behov kunna användas för brukare med covid-19infektion.

Som ett led i att öka kvaliteten har Lund ökat bemanningen inom hemtjänsten för att uppnå ökad
personalkontinuitet, klara hög sjukfrånvaro och för att minska risken för smitta för brukare under
pandemin. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är god och 2020 var det genomsnittliga antalet
olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod 12 stycken för Lunds kommun. Medelvärdet för större städer och alla kommuner år 2020 var 15 stycken olika personal. Statsbidragen för förhöjda kostnader till följd av pandemin har påverkat resultatet år 2020, men en mindre del som avser 2020 har betalts ut 2021.

Lund har högre kostnader per hemtjänsttagare i förhållande till både genomsnittet för alla kommuner
och för större städer. Hög ambitionsnivå innebär högre antal timmar per brukare. Det bedöms delvis
förklaras av en väl utbyggd hemvård som inkluderar hemsjukvård.
Lunds prioritering av goda arbetsvillkor för medarbetare med ett lägre heltidsmått, heltid som norm
och en högre andel månadsanställda är ytterligare förklaring till Lunds kostnadsnivå.
För att minska kostnaderna, öka kvaliteten och effektiviteten avseende hemtjänst arbetar Lund
bland annat med välfärdsteknik, rehabilitering/habilitering, förebyggande öppen verksamhet och
samverkan med civilsamhället.
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Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Nyckeltal brukarundersökning särskilt boende
Kommuner och städer

Lunds
kommun

År

Alla
Större
kommuner stad

2016

2017

2018

2019

2020

Helhetssyn särskilt boende, andel (%)

81

78

77

81

80

2020
81

2020
80

Möjligheten att komma utomhus, andel (%)

63

60

61

63

65

56

55

Sociala aktiviteter, andel (%)

63

58

60

62

64

60

60

Tillgång till sjuksköterska, andel (%)

76

77

75

79

77

74

75

Bemötande, andel (%)

93

91

90

92

93

94

93

Besväras ofta av ensamhet, andel (%)

21

23

17

19

18

19

20

Få kontakt med personalen på boendet, andel (%)

80

81

75

77

82

83

81

Förtroende för personalen, andel (%)

84

83

79

81

85

85

83

Hälsotillstånd, andel (%)

26

28

28

32

32

27

28

Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)

76

76

74

78

79

79

77

Information om förändringar, andel (%)

47

43

41

47

48

51

47

Maten, andel (%)

72

70

67

73

72

75

73

Måltidsmiljö, andel (%)

65

62

60

68

68

70

68

Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)

45

44

46

50

51

44

47

Möjlighet påverka tider, andel (%)

60

56

55

64

58

60

57

Plats på äldreboende, andel (%)

81

81

79

81

86

90

84

Rörlighet inomhus, andel (%)

13

15

13

16

17

17

18

Själv svarat på frågorna, andel (%)

35

35

38

35

37

35

36

Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%)

15

15

13

18

12

13

12

Tillräckligt med tid, andel (%)

70

66

66

70

73

76

71

Trivs med rum/lägenhet, andel (%)

75

73

68

73

73

73

73

Trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)

60

61

55

59

66

64

61

Trivsamt utomhus, andel (%)

59

60

62

67

74

65

65

Trygghet, andel (%)

86

85

83

85

87

88

86

Avseende helhetssyn och nöjda brukare har Lunds kommun 80% nöjda brukare i särskilt boende
2020, medelvärdet alla kommuner (81%) och medelvärdet större städer (80%).
Tabellen ovan visar Lunds utfall avseende brukarnas nöjdhet inom särskilt boende i olika frågor.
Observera att för två områden i tabellen är ett lågt utfall önskvärt – andel brukare som uppger
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att de besväras ofta av ensamhet samt andel brukare som uppger att de har svåra besvär av ängslan,
oro eller ångest.
Nöjdheten är i stort sett på samma nivå som 2019. Trots coronapandemin har andelen brukare med
svåra besvär av ängslan, oro eller ångest minskat med 6% i förhållande till föregående år. Andelen
brukare som bedömer att det är en trivsam utemiljö har ökat med 7%.

Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i
särskilt boende, andel (%)

I Öppna jämförelser för äldreomsorgen 2020 lyfter Socialstyrelsen fram detta nyckeltal. Ett riskförebyggande arbetssätt för att förebygga nedsatt munhälsa, undernäring, fall och trycksår har
stor betydelse för den äldres livskvalitet och välmående.

I Lunds kommun har 77% fått utförda och uppföljda åtgärder inom riskområdena nedsatt munhälsa,
undernäring, fall och trycksår bland personer 65 år och äldre i särskilt boende, vilket är 14% mer
åtgärder i särskilt boende i förhållande till genomsnittet för större städer och 21% mer åtgärder än
genomsnittet för alla kommuner. Lund arbetar aktivt med arbetssättet och kvalitetsverktyget Senior
Alert för att fånga upp brukarnas behov. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete och sedan 2017 har
andelen brukare som fått förebyggande åtgärder i Lunds kommun ökat varje år.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
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Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg
Kommuner och städer

Lunds
kommun

År

2018

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

2019

2020

Alla
kommuner

Större
städer

2020

2020

72

80

53

62

86

100

100

87

94

100

100

100

49

70

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler
utöver basutbudet i gemensamhetslokal, andel (%)

11

0

0

33

33

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad
och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)

81

94

100

43

58

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)

94

94

100

53

59

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse,
andel (%)
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet
att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%)

Avseende andel av maxpoäng för utvalda kvalitetsaspekter hade Lund ett förbättrat resultat på 80%.
Det är 18 % bättre än genomsnittet för större städer och 27 % bättre än genomsnittet för alla kommuner. 2020 erbjöd samtliga särskilda boenden minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag
alla dagar i veckan. Det som gör att Lund inte har full pott på maxpoäng i mätningen är att de äldre
inte kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i boendet.

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare4

Lund ligger i nivå med medelvärdet för alla kommuner men har högre kostnader per brukare inom
särskilt boende för äldre jämfört med medelvärdet för gruppen större städer. Kostnaderna består
främst av personalkostnader och en mindre andel lokalkostnader och övriga kostnader.

Som ett led i att öka kvaliteten har Lund ökat bemanningen inom särskilt boende för att uppnå ökad
personalkontinuitet, klara hög sjukfrånvaro och för att minska risken för smitta för brukarna under
coronapandemin. Till följd av att även beläggningsgraden minskade under pandemin blev kostnaden
per brukare hög.
4. Till följd av felaktig inrapportering till Socialstyrelsen avseende antal brukare i särskilt boende, redovisas i diagrammet korrigerade
siffror för Lund för åren 2019 och 2020. De korrigerade siffrorna har tagits fram lokalt, utifrån uppgifter om antal brukare i särskilt
boende (Socialstyrelsen ska korrigera).
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En delförklaring till Lunds kostnader bedöms vara möjligheten att bo kvar i ordinärt boende med omfattande vård- och omsorgsbehov (kvarboendeprincipen). De brukare som flyttar till särskilt boende
bedöms därmed i högre grad ha omfattande vård- och omsorgsbehov vilket kräver personalresurser.
Lunds medianvårdtid i särskilt boende är lägre än för alla kommuner och även lägre än medianvårdtid för större städer 2019 och 2020. Senaste enhetsundersökningen visade att Lund har högre andel
sjuksköterskor och omvårdnadspersonal per plats i särskilt boende i förhållande till riket.
Lund prioriterar goda arbetsvillkor för medarbetare genom ett lägre heltidsmått, en relativt hög
andel tillsvidareanställda, heltid som norm, arbete med att ta bort delade turer och en relativt hög
personaltäthet. Det påverkar kostnaderna per brukare.

Små boendeenheter saknar förutsättningar för att nyttja resurserna optimalt. Lund subventionerar
även från och med 2019 vissa brukares hyror i särskilt boende utifrån inkomst. Lund har god tillgång
på särskilt boende. Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum särskilt boende är
i genomsnitt 33 dagar 2020, Lund ligger bland de 25 procent bästa kommunerna.
Öppen verksamhet äldreomsorg
Öppen verksamhet erbjuds utan biståndsbeslut i förebyggande syfte. Förbyggande insatser syftar till
att bibehålla god hälsa, välmående och självständighet, motverka ensamhet och isolering samt fördröja behovet av vård- och omsorgsinsatser. Träffpunkter för seniorer, volontärförmedling, anhörigverksamhet, restauranger och vård- och omsorgsjour innefattas i begreppet öppen verksamhet.

Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/invånare 65+

Lunds kommun har en omfattande öppen verksamhet. Kommunerna avgör själva omfattningen och
diagrammet ovan visar att Lunds kommun har en hög ambition och satsar mer resurser på förebyggande öppen verksamhet inom äldreomsorgen: 1 739 kr/invånare över 65 år, i förhållande till grupperna större städer 900 kr/invånare över 65 år och alla kommuner 651 kr/invånare över 65 år.

Minskningen av kostnaden för öppen verksamhet 2020 är en följd av att en stor del av den öppna
verksamheten haft uppehåll till följd av coronapandemin. Träffpunkterna och Anhörigcenter har dock
ställt om verksamheten till en mer digital inriktning. Den öppna verksamheten har även samarbetat
med frivilligarbetet i samband med pandemin.
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Insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
LSS omfattar flera olika insatser som boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn
för barn och ungdomar, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice och personlig assistans.

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)

Lunds nettokostnadsavvikelse avseende LSS har minskat från 3,3% till 3,1% vilket beror på att Lunds
kostnader har minskat. Medelvärdet för nettokostnadsavvikelsen i större städer ligger på -0,6%, och
medelvärdet för alla kommuner ligger på -0,5%.
Att Lunds kommun har en hög andel brukare i LSS-boende, 47%, bedöms påverka nettokostnaden.
Medelvärdet för andel brukare i större städer är 41 % och medelvärdet för alla kommuner är 40%.

I Lunds kommun prioriteras goda arbetsvillkor för medarbetare genom olika satsningar och åtgärder.
Lunds prioritering av goda arbetsvillkor för medarbetare med ett lägre heltidsmått, heltid som norm
och en högre andel månadsanställda är delförklaring till Lunds kostnadsnivå. Lund har ett lägre heltidsmått (36,33 timmar/vecka) till omvårdnadspersonal vilket är lägre än i de flesta kommuner.
I jämförbara kommuner är heltidsmåttet överlag 37,00 timmar/vecka för omvårdnadspersonal.
De centrala avtalen inom avtalsområdet anger 38,25 timmar/vecka. Lund låg lägst i landet 2020
avseende andel visstidsanställda timavlönade inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning med 8%. Snittet för större städer var 19% och snittet för alla kommuner 21%. Nedan
analyseras kostnaderna inom de två största områdena LSS boende och daglig verksamhet.

Brukarbedömning LSS verksamhet: Är du sammantaget nöjd med det stöd du får?

Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommuns egen mätning
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Diagrammet ovan visar att Lund, trots förhållandena med coronapandemin, under 2020 har en hög
andel nöjda brukare inom LSS-boenden 94%, daglig verksamhet 99% och korttidstillsyn/korttidsvistelse 98%. Brukarna anger till stor del att de är nöjda eller mycket nöjda i den kvalitetsuppföljning
som genomförs i samband med den individuella uppföljningen. Det bedöms delvis förklaras av ett
kontinuerligt arbete med kvalitetsmål för hur insatserna utförs, uppföljning och säkerställande av
att brukaren får sin beviljade insats utförd och får sina behov tillgodosedda.

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde

Lund har ökat sin utredningstid avseende LSS-insatser. Under 2021 är genomsnittet för utredningstiden 71 dagar, vilket är högre än genomsnittet för gruppen större städer (61 dagar) och alla kommuner (45 dagar). Utredningstid påverkas av flertalet faktorer. Orsaken är till stor del att antalet beslut
som fattades avseende personlig assistans var nästan dubbelt så många under år 2020 som de föregående tre åren. Utredningar gällande personlig assistans har generellt sett en längre handläggningstid än övriga LSS-insatser och det är i huvudsak dessa ärenden som har lett till fördröjning av
handläggningstiden. Detta påverkade handläggningstiden även in i år 2021. Antalet beslut har under
senare delen av år 2021 dock återgått till ungefär samma antal som tidigare år.
En del utredningar kan handläggas snabbt då nödvändiga uppgifter finns tillgängliga medan andra
utredningar tar lång tid till följd av att underlag och intyg ska inhämtas från flera parter. Tillgång till
handläggare, erfarenhet och kompetens samt upplärning av nya handläggare är faktorer som kan
påverka handläggningstiden. Enheten hade i början av år 2021 även en större omsättning av personal. Lunds kommun har följt utredningstiderna månad för månad och arbetar systematiskt för
att minska dem.

Personer med boende enligt LSS, andel (%) av totalt antal personer med insatser enligt LSS
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I Lund bor en högre andel personer i LSS-boende (gruppbostad/servicebostad) i förhållande till det
totala antalet personer med LSS-insatser, 47%. Genomsnittet för alla kommuner är 40 % och genomsnittet för större städer är 41%.
Hur andra stödfunktioner i samhället är utformade påverkar behovet av LSS-bostäder. Nationella
diskussioner de senaste åren kring personlig assistans bedöms ha ökat benägenheten att ansöka om
boende. Lund har en hög ambitionsnivå inom funktionshinderpolitiken. Lunds kommun är en eftertraktad kommun att flytta till, bland annat på grund av studiemöjligheterna, utbudet av daglig verksamhet och en god kvalitet i insatserna. Kommunen får årligen ansökningar av personer från andra
kommuner som vill flytta till Lund. Det bor många yngre i Lunds LSS-boenden.
Verksamheten arbetar utifrån att brukare i grupp- eller servicebostad ska kunna ha en typ av ”boendekarriär” med målet att öka brukarens självständighet. Boendekarriär kan innebära att individen flyttar från gruppbostad till servicebostad, eller från servicelägenhet till en ordinär bostad.

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS § 9.9, medelvärde

Medelvärdet för väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS är förhållandevis kort i Lund, även om det skett en viss ökning 2021. 2021 var väntetiden 85 dagar, betydligt lägre än genomsnittet i grupperna större städer (150 dagar) och alla kommuner (139 dagar).
Väntetiden styrs av tillgången till lediga boenden och Lunds kommun har över tid haft en god
planering för utbyggnad och har de senaste åren utökat antal LSS-bostäder genom nybyggnation.

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare

Lund har ökat sina kostnader 2020. Kostnaden ligger nu under riksgenomsnittet, dock är kostnaden
fortfarande större än för gruppen större städer. Kostnaderna består främst av personalkostnader och
lokalkostnader.
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Kostnadsnivån bedöms delvis förklaras av Lunds höga personalpolitiska prioritering. Lunds
kommun subventionerar också vissa brukares hyror genom ett kommunalt bostadsbidrag (KBB).
För att minska kostnaderna inom verksamheten arbetar Lund med effektiviseringar.

LSS daglig verksamhet
I Lund erbjuds daglig verksamhet i 20 olika verksamheter med olika inriktningar. 55% av verksamheterna drivs av externa utförare. Detta förklaras av en hög politisk ambitionsnivå med en tydlig
satsning på valfrihet och på att det ska finnas ett brett och varierat utbud av daglig verksamhet att
erbjuda brukare.
Utöver daglig verksamhet erbjuder Lunds kommun även öppen verksamhet för målgruppen över
13 år med caféverksamhet och andra aktiviteter, vilket är utöver kraven som finns i lagstiftningen.
I en nationell jämförelse visar detta på en tydlig satsning för målgruppen.

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare

Kostnaderna i Lund består främst av personalkostnader och lokalkostnader. Daglig verksamhet ligger
i Lund betydligt över riksgenomsnittet avseende kostnad per brukare. Lunds relativt höga kostnader
bedöms delvis förklaras av en prioritering av goda arbetsvillkor för medarbetare. Det finns även en
hög utbildningsnivå inom verksamheten där flera medarbetare har högskoleutbildning. Kostnaden
för daglig verksamhet 2020 påverkades bland annat av att brukarnas deltagande i daglig verksamhet
minskade till följd av coronapandemin. Behovet av externa placeringar minskade också.

Det utgår statligt bidrag för habiliteringsersättning som betalas ut av kommunen, vilket också ingår i
kostnaden. Att habiliteringsersättningen som kommunen betalar ut höjdes från 46 kronor per heldag
till 106 kronor per heldag från och med april 2018 är en delförklaring till Lunds ökade kostnader från
2018. Höjningen fick helårseffekt först 2019, vilket delvis förklarar den fortsatta ökningen av kostnaderna sedan 2019. 2021 är habiliteringsersättningen 107 kronor per heldag.
Inom daglig verksamhet har det under de senaste åren arbetats med effektiviseringar.
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Kvalitets- och utvecklingsarbete vård och omsorg
Vård och omsorg har goda resultat inom många av områdena. Aktivt systematiskt förbättrings- och
effektiviseringsarbete pågår på alla nivåer inom vård- och omsorg för att uppnå en god kvalitet på
vård- och omsorgsarbetet och patientsäkerhet med brukaren/patienten i centrum. Bemötande,
värdegrund, arbetssätt och arbetsmetoder har stor betydelse i arbetet.
Kvalitetsarbetet avseende vård och omsorg har en tydlig målstruktur på alla nivåer, från nämnd till
brukare. För att stärka brukarens inflytande och delaktighet används bland annat IBIC, Individens
Behov I Centrum, som är en modell framtagen av Socialstyrelsen som ett stöd för att beskriva och
bedöma individens behov, resurser, mål och resultat.

Digitalisering som bland annat kan öka eller bibehålla brukarens självständighet och trygghet är en
annan viktig del i kvalitetsarbetet, där vård och omsorg lägger stor vikt.

Kompetensutveckling av medarbetare, samverkan, användande av nationella kvalitetsregister och
processorientering är exempel på ytterligare verktyg för ökad kvalitet. Uppföljning i olika former är
betydelsefullt för kvalitetsarbetet. Det genomförs regelbundna verksamhetsuppföljningar, egenkontroller och uppföljning på brukar- och patientnivå. Till exempel görs uppföljningar utifrån synpunkter
och klagomål, avvikelser och missförhållanden enligt Lex Sarah.
För att möta kommuninvånarnas behov och framtida utmaningar inom vård och omsorg
prioriteras utvecklingsarbete inom:
•
•
•
•
•
•

Välfärdsteknik
Förebyggande insatser
Rehabilitering/Habilitering
Samarbete med civilsamhället
Alternativa boendeformer
Attraktiv arbetsgivare

Individ- och familjeomsorg samt försörjningsstöd
I Lund delar socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen på det kommunala ansvaret
med att ge medborgarna stöd och omsorg genom livets olika skeden. Socialförvaltningen har uppdraget ”Att garantera ekonomisk och social trygghet för medborgarna i Lunds kommun”. Verksamheten är direkt reglerad av socialtjänstlagen och innebär ett yttersta ansvar inom en mängd områden:

Stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, till vuxna med beroendeproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar och till personer i behov av försörjningsstöd samt ansvar för insatser som motverkar hemlöshet och våld i nära relationer. Vidare har socialförvaltningen särskilda uppdrag inom
områdena arbetsmarknadsåtgärder och mottagande av nyanlända i Lund.
Lunds medborgare har också nära till ett brett utbud av specialiserat socialt stöd, inte minst avseende
våld i nära relationer. I Lund finns Kriscentrum, Mariamottagning, Unga Vuxna, Barnahus, Social jour,
Familjerådgivning och en Familjecentral. Flera av dessa verksamheter bedrivs i samverkan med Region Skåne och samfinansieras med kranskommuner.
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Stödbehoven i Lund påverkas mycket av omvärldsfaktorer som konjunktur och samhällsklimat.
De senaste åren har orosanmälningar gällande barn ökat nationellt, så även i Lund. Samma sak
gäller behovet av vård för skadligt bruk eller beroende och boendestöd till personer med psykiska
funktionshinder. Sedan 2018 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd börjat öka igen.

Antalet personer som omfattades av registrerad ansökan, anmälan, utredning, stödinsats eller vård
utanför hemmet uppgick under 2020 till 8 908 personer, vilket utgör 7 % av Lunds befolkning. Dessa
individer ingick i hushåll med totalt 12 457 personer (10 % av Lunds befolkning) som i olika grad
också berörs, till exempel genom att vara barn i en familj som har försörjningsstöd och hjälp med
boendet. Utöver detta finns hundratals personer som har en biståndslös, och därmed oregistrerad,
stödkontakt.

Kvalitetsbegreppet inom socialtjänsten
För att kunna genomföra uppdraget i enlighet med socialtjänstlagens kvalitetsmål5 - och på ett sätt
som möter våra huvudpersoners behov och förväntningar - krävs det både möjliggörande resurser
och ett ständigt utvecklingsarbete av arbetsmetoder och organisation. Grundstenar för kvaliteten är
kompetent personal, gott bemötande, hög tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för brukarna, samt
effektiva och rättssäkra handläggningsprocesser och behandlingsinsatser som bygger på kunskap och
beprövad erfarenhet. Stödinsatser i Lund ska bidra till positiva förändringar som gör att hjälpen inte
behövs längre än nödvändigt.
För att nå detta mål arbetar Lunds kommun fortlöpande med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strukturerad introduktion av nya medarbetare
Lokal medarbetar- och kunskapsutveckling genom Kunskapsresan
Registrering och strukturerad dokumentation i verksamhetssystem i enlighet
med gällande lagstiftning och föreskrifter
Uppdatering av journalsystem och riktlinjer för dokumentation i enlighet med
förändringar i lagar och föreskrifter
Utveckling av processer för att möta brukarnas behov
Systematisk uppföljning av utredningarnas och insatsers kvalitet
Deltagande i nationella brukarundersökningar
Redovisning och analys av kvalitetsnyckeltal samt kvalitetssatsningar
Trend- och omvärldsspaning
Kontroll av tillgänglighet genom telefonstatistik
Utökat brukarinflytande
Avvikelsehantering enligt lex Sarah och lex Maria samt klagomålshantering
Kunskapsbaserade och strukturerade metoder
Systematiska loggkontroller i verksamhetssystem
Ärendegenomgångar (årliga stickprov som del av intern kontroll)
Samverkan, extern och intern, genom SIP och intern rutin
Deltagande i Socialstyrelsens öppna jämförelser
Ökad tillgänglighet genom e-tjänster för ansökan om försörjningsstöd, säker
e-post och digitalt kunna ta del av sin journal

5. Enligt socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. God kvalitet inom socialtjänstens individ- och
familjeomsorg innebär enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2016 att arbetet kan beskrivas vara kunskapsbaserat, säkert, rättssäkert,
riskförebyggande, individanpassat, jämlikt och tillgängligt.
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Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg mätt i kronor per invånare är påtagligt lägre i Lund än
för grupperna större städer och riket.

Hela individ- och familjeomsorgen har arbetat aktivt med kvalitet och det verkar finnas ett samband
mellan lägre kostnader och att uppfylla många av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer gällande
metoder, rutiner, samverkan med mera. Det är främst barn- och ungdomsvården i Lund som har låga
kostnader jämfört med liknande kommuner. Det kan delvis förklaras utifrån en väl utbyggd egen öppenvård med kunskapsbaserade metoder samt hög kvalitet i utredningsdelen av verksamheten. Även
försörjningsstödet har haft lägre kostnader än jämförbara kommuner men under 2020 har kostnaderna ökat då antalet hushåll i behov försörjningsstöd vuxit. Inom missbruksvården för vuxna är dock
kostnaderna i nivå eller högre än jämförbara kommuner. Ett långsiktigt utvecklingsarbete påbörjades
2020 för att i högre grad kunna möta befolkningens behov inom området skadligt bruk och beroende.

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)

Nettokostnadsavvikelse är ett mått som visar om kommunens faktiska kostnader är högre eller lägre
än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar om verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå. Lunds kostnader 2020
var 12,5 procent lägre än förväntat enligt denna indikator.
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Nationella brukarundersökningen individ- och familjeomsorgen

Brukarundersökningen 2021
Andel svarande (%) som svarat mycket positivt eller ganska positivt på nedanstående frågor
Nationelt och regionalt

Riket

Lund

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren ?

88

90

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?

91

97

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?

85

96

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?

70

84

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i kommunen?

86

99

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?

76

76

Nationell brukarundersökning 2021. Andel svarande (%) som svarat ja på nedanstående fråga

Riket

Nationelt och regionalt

Lund

86

98

Lund deltog under några höstveckor 2021 i den nationella brukarundersökningen. Över hela landet
ställdes samma sju frågor till brukare som träffar myndighetsutövningen (utredande socialsekreterare) inom följande verksamhetsområden/målgrupper:
•
•
•
•

Social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare för barn och ungdomar 0–18 år
Social barn- och ungdomsvård: ungdomar 13 år och äldre
Ekonomiskt bistånd
Missbruks- och beroendevården

Lund fick in 135 svar, varav 19 från barn/ungdom. Svaren var mycket positiva och genomgående
högre än genomsnittet för deltagande kommuner. Svarsfrekvensen var hög, 66 %, men eftersom det
ändå är ett litet antal svarande sett till hur många som har kontakt med socialtjänsten, bör svaren
tolkas med försiktighet.

Lokala kvalitetsmätningar
Lokala kvalitetsmätningar är ett viktigt instrument för att undersöka hur verksamheten fungerar och
hur den upplevs av brukarna. Nedanstående är exempel på sådana uppföljningar.
Tillgänglighet
Det ska vara lätt att få kontakt och kunna beskriva sitt hjälpbehov. Därför är huvuddelen av individoch familjeomsorgen centralt belägen i kommunhuset Kristallen, där finns också en mottagningsenhet som erbjuder en väg in för alla ansökningar, frågor och anmälningar. Utanför kontorstid går det
att få hjälp genom social jour och beredskap.
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Mottagningsenheten, socialförvaltningen
År

2018

2019

Andel besvarade samtal i genomsnitt (%)

87

2020

2021

87

91

90

Tabellen ovan visar hur stor andel av alla inkommande samtal som hunnit besvaras innan uppringare
lagt på. Under coronapandemin 2020–2021 har telefontillgängligheten följts på daglig basis för att
säkra en hög tillgänglighet.
Rättssäkerhet

Lex Sarah: Antal rapporter som lett till utredning, varav som lett till IVO anmälan
År

2017

Rapporter
Varav IVO-anmälan

2018

2019

2020

2021

65

65

75

46

21

1

6

5

0

1

Ett jämnt inflöde av rapporter har fram till 2019 pekat på att verksamheten fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah och därmed skyddar brukarna mot missförhållanden. Under pandemiåren
2020 och 2021 har dock antalet rapporter sjunkit avsevärt. Det kan finnas många olika förklaringar.
Verksamheten har genom lex Sarah-arbetet kontinuerligt och konsekvent undanröjt risken för nya
avvikelser men minskningen kan också bero på en viss underrapportering och påverkan av pandemin
som ännu inte analyserats klart.
Överklagade beslut som rättats i högre instans
År
Antal överklagande

2017

2018

2019

2020

2021

138

167

202

175

91

Antal rättade

8

10

10

3

1

Andel rättade (%)

6

6

5

2

1

(källa: QV - tre bokmärken)

Rätten att överklaga beslut är viktig i socialtjänstlagen. Cirka 90 % av dessa överklaganden avser
beslut om försörjningsstöd. Under 2017–2020 ändrade socialnämnden cirka 10 % av de besluten i
enlighet med klagandes begäran, resten gick till domstol. Ovanstående tabell visar hur Förvaltningsrätten dömde i dessa ärenden och indikerar att Lund följer lagstiftningens intentioner väl. En idealisk
siffra är svår att sätta då ärenden behöver prövas kontinuerligt för att skapa en praxis för bedömningar. Under pandemiåret 2021 minskade inflödet av överklaganden markant. Andelen beslut som
socialnämnden själv ändrade i enlighet med klagandes begäran ökade till 24 % medan antalet som
rättades i högre instans minskade till 1 %.

Delaktighet
Socialpsykiatrin i Lund har under flera år arbetet med att implementera ett återhämtningsinriktat
arbetssätt i verksamhetsområdet. Det övergripande syftet är att stärka brukarens egenmakt, delaktighet och förmåga till förändring inom valda livsområden. Uppföljningsinstrumentet Inspire ger brukarna möjlighet att värdera vilka faktorer som är viktiga för sin återhämtning och hur väl ens personal
stödjer dessa.
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Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning individerna värderar att de får stöd från personalen i de
viktigaste skattade områdena för återhämtning under året. En jämförelse görs samtidigt för samma
område föregående år. Stödet värderas på en skala mellan 1–5. Svaren anger medelvärdet.

Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning individerna värderar relationerna och samarbetet med
personalen på en skala mellan 1–5. Svaren anger medelvärdet och en jämförelse mellan åren.

Under 2020 och 2021 har årligen cirka 170 brukare svarat på enkäten och resultaten visar på att
brukarna skattar relationen och samarbetet med personalen väldigt högt, med en marginell ökning
för året. Medelvärdet ligger mellan 4,0–4,4 på en skala mellan 1–5. Områden som brukarna skattar
som mer eller mindre viktiga är relativt lika mellan åren. Det kan då ge en indikation på att återhämtning är en process med flera gemensamma faktorer men samtidigt en högst individuell och unik resa
för personalen att stödja brukaren i. Stödet till återhämtning skattas relativt högt inom flera områden
men med fortsatt utvecklingspotential inom områden som stöd till hopp och drömmar inför framtiden, delaktighet i samhället och att hantera stigma och utanförskap.
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Effektivitet
Utredningsenhet Socialpsykiatri har under 2021 uppdaterat sin utredningsprocess i syfte att kvalitetssäkra innehållet. Det har också varit en ambition att förkorta tiden från ansökan till beslut om
insats. Fokus har varit att minska tid som inte är värdeskapande för brukaren, exempelvis ledtiden
mellan det att ansökan inkommer tills det att den fördelas till handläggare samt tiden en brukare
därefter behöver vänta på sin första besökstid. Enhetens arbete har resulterat i att antalet ärenden
med väldigt långa utredningstider har sjunkit. Under den senast mätbara 12-månadersperioden har
antalet aktuella pågående utredningar som varit öppna mer än 120 dagar utvecklats på följande sätt:

Samma utvecklingsarbete speglas i att de genomsnittliga utredningstiderna har sjunkit markant från
i genomsnitt 158 dagar i september 2020 till i genomsnitt 115 dagar i augusti 2021. Utvecklingen
har skett trots att arbetsbelastningen varit oförändrad, med i snitt över 70 insatser och 5–8 pågående
utredningar per socialsekreterare.
Förändring

Enkät efter avslutad barnutredning
Andel (%) som upplevt viss eller stor förändring til det bättre
År

Förälder
Barn

2017

2018

2019

2020

2021

64

72

67

65

67

64

58

74

72

80

Sedan 2003 har utredningsenheten för barn och unga systematiskt skickat ut enkäter till familjer
efter avslutad utredning. Deltagandet är frivilligt och frågorna som föräldrar och äldre barn kan
besvara handlar om hur man upplevt information, bemötande, delaktighet och förändring. De senaste
fem åren har totalt 961 föräldrar och 273 barn besvarat enkäten. Svaren är överlag mycket positiva
men då de endast representerar en mindre del av brukarna bör de tolkas försiktigt. Svarsfrekvensen
2017–2020 har legat på cirka 20 % medan den sjönk till 6 % under 2021, möjligen som en effekt av
coronapandemin som ännu inte analyserats klart.
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Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut
inom försörjningsstöd, medelvärde

Diagrammet visar att Lunds väntetider har varit längre än snittet för alla kommuner och större städer.
Att Lund infört digital nyansökan har sannolikt bidragit till att korta ner tiderna mellan första kontakt
och beslut. Väntetiden utgörs dock fortfarande till största delen av handläggningstid som i sin tur
påverkas av om ansökan är komplett eller inte. I Lund är policyn att begära in och vänta in kompletteringar så att beslut fattas utifrån en fullständig grundutredning. Alternativet att ge avslag utifrån
ofullständiga ansökningar skulle ge kortare handläggningstid, men innebära lägre servicenivå och
ett etiskt dilemma. Beslut avseende nöd (mat för dagen) fattas dock självklart direkt när ansökan
inkommit.

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

Återaktualiseringar inom försörjningsstöd ligger till stor del utanför socialtjänstens rådighet då
strukturella faktorer som högre arbetslöshet eller förhöjda levnadskostnader kan påverka hushåll
med små ekonomiska marginaler och skapa återkommande, tillfälliga hjälpbehov. Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd fortsatte att öka
under 2021 till och är högre i Lund än i grupperna alla kommuner och större städer. Förklaringarna
kan vara att en relativt stor andel av de hushåll i Lund som har försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel på grund av språkhinder, och inte heller har tillgång till andra vägar
för självförsörjning. När dessa insatser väl avslutas innebär det därmed oftast att det skett en mera
permanent förflyttning, till exempel genom att man blivit berättigad till sjukersättning, och man
kommer därför sannolikt inte att behöva söka försörjningsstöd igen.
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Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)

Andelen medborgare som har behov av, och är berättigade till, försörjningsstöd ligger till stor del utanför socialtjänstens rådighet. Strukturella faktorer som arbetslöshet, allmänt kostnadsläge, bostadstillgång, rådande socialförsäkringssystem, förändrad demografi, ökad immigration med mera, har
stor påverkan på hur många som kommer att behöva vända sig till socialtjänsten för att kunna uppnå
ekonomisk trygghet.

Målet för socialtjänstens insatser är att ha ett starkt fokus på självförsörjning, dels genom att göra en
grundutredning med hög kvalitet, dels genom att tidigt i löpande ärenden arbeta med de som behöver
insatser för att inte bli kvar i bidragsberoende. Inom gruppen vuxna biståndsmottagare har Lund,
liksom andra större, jämförbara, städer, en relativt hög andel medborgare som, av olika skäl, står långt
ifrån arbetsmarknaden och därför kommer att ha större stödbehov under längre tid.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta
eller studera, andel (%)

De kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är idag främst riktade till dem som står längst ifrån
arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd, en angelägen men svår uppgift. Cirka en tredjedel
av insatserna avslutas med att personen börjat arbeta eller studera, vilket är något lägre än genomsnittet för alla kommuner och större städer.
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Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare

Lunds kommun har idag låga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Det beror på att dessa insatser hittills varit begränsade till de mottagare av försörjningsstöd som, av olika skäl, står längst ifrån
arbetsmarknaden. Övriga arbetssökande har fått hjälp av arbetsförmedlingen. Kommunen erbjuder
även arbetsmarknadsåtgärder som specifikt riktar sig till unga vuxna, 16–25 år, som behöver hjälp
med att komma ut i arbete eller studier.
Under 2020 påbörjade Arbetsförmedlingen förändringar i sin verksamhet samtidigt som antalet
hushåll i behov av försörjningsstöd ökade. För att möta dessa förändringar påbörjade kommunen
en omställning som syftar till att öka antalet Lundabor i självförsörjning.
Kommunen köper inga externa arbetsmarknadsinsatser.

Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (enligt SoS exklusive flyktinghushåll), kr/hushåll

Försörjningsstödets storlek bestäms av en fastslagen riksnorm som beslutas årligen av regeringen
och avgör nivån på skälig levnadsnivå. Riksnormen utgör summan av de personliga kostnaderna för
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

Det utbetalda ekonomiska biståndet i kronor per hushåll i Lund ökade under 2020 med 7,3 procent
till 73 000 kr samtidigt som andra större städer i genomsnitt ökade med 5,4 procent till 60 000 kr.
Lund har under flera år varit en av de kommuner i landet som haft högst utbetalt bistånd per hushåll.
Detta är en konsekvens av att vissa kostnader, som exempelvis boende, är högre i kommunen jämfört
med andra större städer. Den andra anledningen till det höga ekonomiska biståndet per hushåll, är att
Lund jämfört med andra kommuner har en högre andel av hushåll med försörjningsstöd som saknar
andra former av inkomster, såsom lön eller annan ersättning, och står längre ifrån arbetsmarknaden.
Detta medför alltså både att behovet av försörjningsstöd kan bli långvarigt och att nivån på utbetalt
försörjningsstöd per hushåll kan ligga högt.
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4.3.3 Livslångt lärande – förskola och grundskola
Lunds kommun ansvarar för verksamhetsområdena kommunal förskola, förskoleklass, grundskola,
fritidshem och grundsärskola samt LundaVälkomsten och Naturskolan. Utbildningsverksamheten är
indelad i två huvudspår:
•
•

Förskola
Grundskola och grundsärskola

Utbildningsverksamheternas kvalitetsarbete är starkt reglerat utifrån skolformernas respektive
läroplaner samt skollagen, detta utöver de delar som också är reglerade i lag och som avser områden
kopplade till verksamhetsansvaret, såsom exempelvis skolhälsovård eller egenkontroll.

Nyckeltalen som redovisas avseende förskola, grundskola och grundsärskola omfattar barn och elever
som går på de kommunala förskolorna och skolorna.
Lunds kommun har även en kommunal internationell förskola, fritidshem och grundskola vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK), som riktar sig till barn och elever vars vårdnadshavare
bor i Sverige tillfälligt på grund av arbete eller studier. Undervisningen bedrivs på engelska och ISLK
följer IB-koncernens läroplan och betygssystem (International Baccalaureate). Det finns IB-skolor
över hela världen, vilket underlättar skolgången för elever som flyttar mellan länder.
ISLK hade cirka 520 barn och elever under läsåret 20/21. Utifrån att denna skola inte följer motsvarande läroplan som andra grundskolor i Lunds kommun omfattas skolan inte i de nyckeltal som
redovisas i avsnitten för grundskola. Det är därför av betydelse att här lämna uppgifter om att andelen elever vid denna enhet som går ut årskurs 9 med behörighet till både svenskt gymnasium och
IB-programmet på gymnasiet är hög. Läsåret 20/21 blev 98 procent av eleverna behöriga, vilket är
över världsgenomsnittet för IB-skolor.
Det finns även fristående grundskolor och en grundsärskola inom Lunds kommun. Nyckeltal för
dem redovisas inte inom denna rapport. De är egna skolhuvudmän som står direkt under Skolinspektionens tillsyn. Det finns även fristående förskolor och fritidshem där Lunds kommun har
tillsynsansvar, för detta ansvarar utbildningsnämnden.
Sammanfattningsvis är medborgarnas nöjdhet förhållandevis hög avseende verksamheten för
förskola och grundskola i Lunds kommun och eleverna har goda resultat.
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Nöjd Medborgar-Index Förskolan

Nöjd Medborgar-index - förskolan mäts som del av SCB:s medborgarundersökning och visar medborgarnas bedömning av kommunens förskoleverksamhet på en skala mellan 0–100. Bedömningen utgår
från frågan: ”Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun?”, det lägsta svarsalternativet motsvarar ”inte alls bra” och det högsta ”i allra högsta grad bra”. Mätningen genomförs vartannat år
i Lunds kommun.
Diagrammet tydliggör att medborgare i Lunds kommun överlag har en positiv syn på förskolan i
kommunen, vid en jämförelse med grupperna alla kommuner samt större städer. Medborgarnas
syn på förskoleverksamheten har legat relativt stadigt under åren, då resultatet för 2018 och 2016
låg på 67, vilket är samma resultat som då mätningen först genomfördes i Lund 2008. För år 2020
har medborgarnas syn på förskoleverksamheten förbättrats ytterligare och låg på 68.

Förskolorna har under flera år arbetat med att systematiskt utveckla förskoleverksamheten, vilket
har betydelse för barnens utveckling, lärande och för framgång under sin fortsatta skolgång. Förskoleverksamheten lägger med andra ord grunden för de utbildningsresultat som syns i högre årskurser.
Förskolornas systematiska kvalitetsarbete utgör en viktig del i detta. Det behöver beaktas att Lunds
kommun enbart har rådighet över de kommunala förskolorna.

Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)

I diagrammet redovisas hur stor andel av barnen folkbokförda i Lund (1–5 år) som är inskrivna i förskoleverksamheten. Lunds kommun har en större andel barn i förskola än alla kommuner i genomsnitt samt större städer. År 2020 var andelen barn inskrivna i förskola 91 procent i Lund, jämfört med
87 procent i större städer och 86 procent i genomsnitt i alla kommuner. Bara 14 av 290 kommuner i
hela riket hade 2020 en högre andel barn inskriva i förskoleverksamheten.
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Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn samt Nettokostnadsavvikelse förskola
inklusive öppen förskola, (%)

Diagrammet redovisar kostnad för kommunal förskola som linjediagram (vänster axel) samt nettokostnadsavvikelse för år 2020 som stapeldiagram (höger axel).

Nettokostnadsavvikelse i procent för förskola (inklusive öppen förskola) jämför nettokostnaden för
verksamheten med den kostnad som statistiskt kan förväntas enligt referenskostnad. Beräkningen
av referenskostnaden görs med variablerna som används i kostnadsutjämningssystemet. I förskolan
används bland annat genomsnittskostnaden för förskolor i riket, vistelsetid på förskola (2005), andel
av kommunens befolkning som är 1–5 år, löner, befolkningsutveckling med mera. Resultatet visar en
avvikelse i procent jämfört med vad som kan förväntas, där ett värde över 0 indikerar ett relativt högt
kostnadsläge i förhållande till vad som kan förväntas, vilket kan bero på hög ambitionsnivå och/eller
låg effektivitet.

2020 var nettokostnadsavvikelsen för förskolan i Lunds kommun cirka sju procent högre än referenskostnaden, vilket indikerar ett relativt högt kostnadsläge. Motsvarande utfall under 2018–2019 var
även det sju procent. Lunds kommun har traditionellt haft hög nettokostnadsavvikelse inom förskolan och 2016 redovisades nettokostnaden till 12 procent högre än referenskostnaden.
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Nettokostnaden per invånare i Lund för förskoleverksamheten inklusive öppen förskola var 2020
cirka 6 400 kronor, vilket är lägre än snittet för alla kommuner och större städer som båda hamnade
på cirka 6 850 kronor. Lund förväntades dock utifrån förutsättningarna, uttryckt som referenskostnaden, att ha en ännu lägre kostnad: 6 000 kronor per invånare.
Ovanstående linjediagram anger kostnaden för förskoleverksamheten per inskrivet barn och avser
kommunal regi.

Kostnaden har ökat de tre senaste åren i ungefär samma takt som för gruppen alla kommuner.
2020 var kostnaden cirka 164 900 kronor per inskrivet barn i Lund, vilket var cirka 4 600 kr högre
än genomsnittet för riket som landade på cirka 160 200 kronor. Lund har de senaste 10 åren redovisat högre kostnader än medelvärdet för övriga kommuner i Sverige, även om skillnaden har minskat
sedan 2014.
Att kostnaden per inskrivet barn i Lund är högre förklaras till viss del med höga lokalkostnader. Trots
att lokalkostnaderna per barn sjunkit sedan 2016 så är kostnaderna i förskolan är högre än genomsnittskommunen och större städer. Lokalkostnaden i förskolan är knappt 1 400 kronor högre i Lund
per barn jämfört med andra kommuner. Den främsta förklaringen till högre redovisade kostnader per
barn i förskolan är personalkostnader. Personalkostnaderna i Lund har ökat mer än andra kommuner
sedan 2018 och 2020 redovisar cirka 7 300kr mer per barn än riksgenomsnittet.

Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal samt
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi

Förklaring till diagram: Linjerna med punkter som markörer visar inskrivna barn/årsarbetare
medan linjerna med symbol ”F” visar antal barn/lärare med förskollegitimation

När det gäller antal barn/årsarbetare (personaltäthet) inom förskolorna i Lunds kommun, framgår
det av diagrammet att det ligger stabilt över tid. När det gäller personaltäthet för alla kommuner
(ljusblå linje), så överensstämmer den i stort med större städer (rosa linje) och syns därför inte i
diagrammet. När det gäller antal barn/förskollärare (förskollärartäthet) har Lunds kommuns förskollärartäthet förbättrats jämfört med tidigare år, samt förbättrats i förhållande till större städer
och alla kommuner. En god förskollärartäthet är av betydelse för utbildningskvaliteten inom förskoleverksamheten tillsammans med en stabil personaltäthet.
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Nöjd Medborgar-Index - Grundskola, index

Nöjd Medborgar-index - grundskola mäts som del av SCB:s medborgarundersökning och visar vad
medborgarna tror och tycker om kommunens grundskoleverksamhet, på en skala mellan 0–100.
Bedömningen utgår från frågan: ”Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun?”, det lägsta
svarsalternativet motsvarar ”inte alls bra” och det högsta ”i allra högsta grad bra”. Mätningen genomförs vartannat år i Lunds kommun.

Medborgarnas syn på grundskolan i Lund ligger relativt stabilt över tid. Medborgarna är mer positivt
inställda till grundskolan i kommunen än genomsnittet för såväl större städer som för alla kommuner.
Resultatet för 2020 ligger i linje med resultatet för 2016.
Grundskolorna har under flera år arbetat med att systematiskt utveckla verksamheten, vilket har
betydelse för elevernas utveckling, kunskapsresultat och behörighet till gymnasieskolan. Grundskolornas systematiska kvalitetsarbete utgör en viktig del i detta. Det behöver beaktas att Lunds
kommun enbart har rådighet över de kommunala grundskolorna.
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Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev samt Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)

Diagrammet redovisar kostnad för kommunal grundskola (vänster axel) som linjediagram samt
nettokostnadsavvikelse för år 2020 som stapeldiagram (höger axel).

Nettokostnadsavvikelse i procent för grundskola F-9 jämför nettokostnaden för verksamheten med
den kostnad som statistiskt kan förväntas enligt referenskostnad, oaktat ambitionsnivåer. Beräkningen av förväntade kostnader görs med variabler som används i kostnadsutjämningssystemet.
I grundskolan används bland annat genomsnittskostnaden för grundskolan i riket, andel 6–15 år
i kommunen, elever med utländsk bakgrund, antagande om kostnader för skolskjuts samt löner,
befolkningsutveckling med flera. Resultatet visar en avvikelse i procent jämfört med vad som kan
förväntas, där ett värde över 0 indikerar ett högre kostnadsläge än förväntat, vilket kan bero på hög
ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.

2020 var nettokostnadsavvikelsen för grundskolan i Lunds kommun 4,8 procent, vilket indikerar
ett relativt högt kostnadsläge. Det är dock lägre än tidigare år. Under 2019 var utfallet 5,9 procent
och 2018 var det 9 procent. Lunds kommun har traditionellt haft hög nettokostnadsavvikelse inom
grundskolan. 2014 uppgick den till 13,6 procents avvikelse. På senare år har nettokostnaden minskat.
Nettokostnaden för grundskoleverksamheten per invånare i Lund, knappt 12 000 kronor, var 2020 i
nivå med riksgenomsnittet, 12 100 kronor, och högre än större städer som redovisade cirka 11 700
kronor. Den förväntade kostnaden för kommunens grundskola utifrån ovan variabler och förutsättningar var 11 450 kronor per invånare.
Ovanstående linjediagram anger kostnaden per elev i kommunal grundskola F-9.

Kostnaden per elev i kommunal grundskola har traditionellt varit högre i Lund jämfört med andra
kommuner och större städer. 2019 bröts trenden och kostnaden per elev i Lund 2020 visade på
knappt 111 900 kronor och var något längre än riksgenomsnittet på drygt 112 600 kronor, men
högre än större städer som redovisade 109 500 kronor per elev i F-9.
Att kostnaden per grundskoleelev i Lund är högre än i större städer kan förklaras genom höga
lokalkostnader. Lunds lokalkostnader är knappt 2 500 kronor högre per elev än riksgenomsnittet
och 2 900 kr högre än större städer trots att kostnaden per elev minskat med 3 200 kr per elev
sedan 2017.
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Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1–9, andel (%) samt
elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-9, antal

Diagrammet till vänster redovisar andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal
grundskola och diagrammet till höger redovisar antal elever/lärare.

När det gäller personaltäthet inom grundskolan i Lunds kommun, så ligger antal elever/lärare (årsarbetare) något högre jämfört med större städer och alla kommuner. När det gäller andel lärare med
pedagogisk högskoleexamen har Lunds kommun däremot en betydligt högre andel, jämfört med större städer och alla kommuner. En hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen är av betydelse
för utbildningskvaliteten inom grundskoleverksamheten.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund),
kommunala skolor, andel (%); meritvärde kommunala skolor (exklusive nyinvandrade och
okänd bakgrund), genomsnitt (17 ämnen) samt genomsnittligt meritvärde avvikelse från
modellberäknat värde, kommunala skolor, meritvärdespoäng

Diagrammet till vänster visar avgångselevernas (årskurs 9, exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund) behörighet till yrkesprogram. Lund är topp 30 i riket, sjätte bäst i Skåne, och placerar sig bäst
bland större städer 2021. Diagrammet i mitten visar avgångselevernas genomsnittliga meritvärde
(årskurs 9, exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund). Lund är åttonde bäst i riket och näst bäst i
Skåne, efter Lomma. Modellberäknat meritvärde visas i högre diagrammet.
Eleverna i Lunds kommun har generellt sett goda socioekonomiska bakgrundsförutsättningar och
en majoritet lever med högutbildade vårdnadshavare. Studietraditionen är hög hos flertalet elever
oberoende kulturell bakgrund. Behörigheten till yrkesprogram har ökat successivt de senaste åren
och Lund placerar sig fortsatt väl i förhållande till alla kommuner samt större städer.
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Även om Lunds elever generellt sett har goda socioekonomiska bakgrundsfaktorer och högutbildade
vårdnadshavare, har skolorna under flertalet år arbetat med att systematiskt utveckla undervisningskvaliteten, vilket har ökat meritvärdespoängen över tid. Skolornas systematiska kvalitetsarbete utgör
en viktig del i detta. De kommunala grundskolorna i Lund har också goda förutsättningar när det
gäller en hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, lärarlegitimation och lärartäthet. Det har
betydelse för undervisningskvaliteten och möjligheterna att inom ramen för undervisningen skapa
arbetsformer och sammanhang som stödjer varje elevs behov av ledning, stimulans och stöd.

Modellberäknat meritvärde är det meritvärde som statistiskt kan förväntas uppnås utifrån elevernas
socioekonomiska bakgrundsvariabler. De variabler som SKR tagit hänsyn till i sin beräkning är föräldrars utbildningsnivå, kön, behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (vistats 0–4 år i landet),
samt andel elever med okänd bakgrund. Ett värde över 0 indikerar ett resultat bättre än förväntat,
mot bakgrund av ovan variabler.
2021 var Lunds kommun meritvärdespoäng 1,2 sämre än förväntat värde utifrån modellberäkningen,
vilket är en liten försämring jämfört med 2020. Resultaten har dock varierat under de senaste åren,
där resultatet vissa år varit något bättre än förväntat och andra år något sämre.

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn

Lund har en något högre kostnad (cirka 42 800 kronor) för kommunalt fritidshem beräknat per
inskrivet barn, jämfört med riksgenomsnitt (cirka 41 600) och större städer (cirka 40 100). Lunds
redovisade kostnad per elev har varit högre än riksgenomsnittet och större städer sedan 2013.

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) samt elever/anställd
i kommunala fritidshem, antal

Diagrammen redovisar andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen till vänster
och antalet elever per anställd i kommunalt fritidshem årskurs F-6 till höger.
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Lunds kommuns andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen är någorlunda på
samma nivå som genomsnittet för alla kommuner och något lägre än genomsnittet för större städer.
Lunds kommun har färre elever per anställd än genomsnittet för såväl större städer som för alla
kommuner. En hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen tillsammans med en stabil personaltäthet är av betydelse för utbildningskvaliteten inom fritidshemsverksamheten.

Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev

Lund kommun har en något lägre kostnad för grundsärskoleverksamheten än större städer, men
mycket lägre kostnader än snittet för alla kommuner.
För Lunds del är större städer en mer intressant jämförelse än det ovägda genomsnittet för alla
kommuner. Detta som följd av att många mindre kommuner har en relativt liten kommunal särskoleverksamhet, eller i vissa fall igen alls, utan får då förlita sig på andra huvudmän.

Andel lärare (%) med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun,
andel lärare/pedagogisk personal (%) med specialpedagogisk högskoleexamen i
särskola samt elever/lärare (heltidstjänst) i grundsärskola, lägeskommun, antal

Diagrammet till vänster redovisar andel lärare med pedagogisk samt specialpedagogisk högskoleexamen i grundsärskola (linjerna med punkter som markörer visar andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen medan linjerna med symbol ”SP” visar andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen) samt diagrammet till höger visar antal elever/lärare i grundsärskolan.

Lunds resultat vad gäller antalet elever per anställd i kommunal grundsärskola årskurs 1–9 är i linje
med snittet för alla kommuner och större städer (grundsärskolan i Lund har 0,2 färre elever per
lärare jämfört med alla kommuner och större städer). Lund har en stor andel elever från samverkanskommuner, vilket påverkar organisation och utformning.
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Lund har sedan många år en hög andel legitimerad lärarpersonal i grundsärskolan, dock har andelen
behöriga lärare med pedagogisk högskoleexamen sjunkit under flera år. Samma trend kan ses för
såväl större städer som för alla kommuner.
En förklaring till att lärare med pedagogisk högskoleexamen inom grundsärskola sjunker i Lund,
även i relation till genomsnittet för alla kommuner, är att det under de senaste åren har skett en
generationsväxling och i denna har färre lärare nyutexamineras. En ytterligare förklaring är kraven
på utbildning för behörighet som ställs inom grundsärskola.

En hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen är av betydelse för utbildningskvaliteten inom
grundsärskoleverksamheten. Grundsärskoleverksamheten innefattar både omsorg och undervisning
och av den anledningen behövs såväl en stabil lärartäthet, lärare med pedagogisk examen samt lärare
med specialpedagogisk examen.

4.3.4 Livslångt lärande – gymnasieskola och vuxenutbildning
Lunds kommun är huvudman för fem gymnasieskolor och en gymnasiesärskola med sammanlagt
cirka 7 000 elever: Gymnasieskolan Spyken, Gymnasieskolan Vipan, Gymnasiesärskolan Vipan,
Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan och Polhemskolan. Lunds kommun är den fjärde största
gymnasiehuvudmannen i Sverige. Polhemskolan är Sveriges största gymnasieskola i elevantal räknat.

Det finns det för närvarande 14 fristående gymnasieskolor i Lunds kommun. De fristående gymnasieskolorna är egna huvudmän som står direkt under Skolinspektionens tillsyn. Det innebär att Lunds
kommun inte har rådighet över de fristående gymnasieskolorna.

Av de elever som går på de kommunala gymnasieskolorna i Lund har cirka 42 procent Lund som hemkommun och cirka 58 procent kommer från andra kommuner. Nyckeltalen som redovisas avseende
gymnasieskola och gymnasiesärskola omfattar samtliga elever som går på de kommunala gymnasieskolorna, det vill säga både elever folkbokförda i Lund och elever folkbokförda i andra kommuner.
De kommunala gymnasieskolorna i Lund erbjuder samtliga sex nationella högskoleförberedande
program, nio av de tolv nationella yrkesprogrammen och samtliga fyra introduktionsprogram som
riktar sig till elever från grundskolan utan behörighet till de nationella programmen. Ett högskoleförberedande program kan utformas med en fördjupning inom ett ämne, och utgör då ett spetsprogram eller en särskild variant. Lunds kommunala gymnasieskolor har spetsprogram/särskilda
varianter inom bild och design, fysik, hippologi, historia, matematik, musik och språk. Vidare erbjuds
International Baccalaureate (IB) vid Katedralskolan, vilket är en internationell gymnasieutbildning
som ges på engelska.
Gymnasiesärskola delas in i nationella program som samtliga har yrkesinriktning och individuella
program som utformas efter varje individs förutsättningar. Gymnasiesärskolan Vipan erbjuder två
av de nio nationella gymnasiesärskoleprogrammen.
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Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola, index

Diagrammet visar medborgarnas bedömning av gymnasieskolorna belägna i Lunds kommun på
en skala 0–100 och utgår från frågan: ”Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun?”.
Frågan ingår i SCB:s medborgarundersökning.

Medborgarna i Lunds kommun är överlag mycket nöjda med gymnasieskolorna belägna i kommunen.
Lunds utfall är betydligt högre än för både alla kommuner och större städer i snitt. Lunds kommun
har rådighet över de kommunala gymnasieskolorna, men inte över de fristående gymnasieskolorna
belägna i kommunen. Eleverna vid de kommunala gymnasieskolorna i Lund ger totalt sett goda
omdömen om sin gymnasieskola i elevenkäter, väl över riksgenomsnittet.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)

Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program
kommunala skolor, andel (%)
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Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)

Diagrammen ovan visar andel elever som har tagit examen inom 3 år totalt, samt vid högskoleförberedande
program respektive yrkesprogram. Totalsiffran inkluderar även elever som börjar på introduktionsprogram.
Vid Lunds kommunala gymnasieskolor har det totalt sett under lång tid varit en större andel gymnasielever som tar examen inom tre år (läsåret 20/21 78 procent) jämfört med både större städer
(68 procent) och ovägt medel för alla kommuner (62 procent).

De högskoleförberedande programmen ges vid Gymnasieskolan Spyken, Hedda Anderssongymnasiet,
Katedralskolan och Polhemskolan. Hedda Anderssongymnasiet startade hösten 2018 och den första
elevkullen gick ut våren 2021. Läsåret 20/21 tog cirka 87 procent av eleverna vid de högskoleförberedande programmen på Lunds kommunala gymnasieskolor examen inom tre år. Detta resultat är
bättre jämfört med både större städer (81 procent) och alla kommuner (79 procent).
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Yrkesprogrammen ges huvudsakligen vid Gymnasieskolan Vipan samt ett yrkesprogram på Polhemskolan. Måluppfyllelsen på dessa program har ökat över tid, men läsåren 19/20 och 20/21 minskade andelen som tog examen inom tre år och var cirka sju procentenheter lägre i Lund, jämfört med
genomsnitten för större städer respektive alla kommuner. Minskningen beror på att det var en större
andel elever som inte fullföljde utbildningen eller inte klarade kraven på examen. Till stor del förklaras detta av att eleverna har haft svårt att klara fjärr- och distansundervisningen under coronapandemin. Det finns även statistik över andel examen vid yrkesprogram inom fyra år, och här är resultatet i
Lund strax över genomsnitten för större städer respektive alla kommuner.
Studieresultat beror på en rad faktorer, exempelvis elevsammansättning, kvalitet på undervisning,
stödinsatser och lärmiljöer samt elevernas närvaro, trivsel och motivation. Skolorna bedriver ett
systematiskt kvalitetsarbete för att utbildningen ska ha en god kvalitet och har ett kompensatoriskt
uppdrag att stödja de elever som har svårt att klara utbildningen. De kommunala gymnasieskolorna
i Lund har goda förutsättningar i form en stor andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och lärarlegitimation och ett jämförelsevis stort antal forskarutbildade lärare och lektorer. Vid de högskoleförberedande programmen i Lund är elevsammansättningen gynnsam jämfört med andra huvudmän
gällande socioekonomiska faktorer. Vid yrkesprogrammen i Lund gäller det omvända. En analys visar
att en större andel elever vid de kommunala gymnasieskolorna tog examen inom tre år än vad som
kan förväntas utifrån elevsammansättningen, medan den genomsnittliga betygspoängen var marginellt lägre än vad som kan förväntas.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från
modellberäknat värde

Uppgiften baseras på en regressionsmodell framtagen av SCB och SKR för att ta hänsyn till olika kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. De förklarande variablerna är föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön, andelen nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd.
Ett värde över 0 indikerar ett resultatet bättre än förväntat, mot bakgrund av ovan variabler.

2020 var värdet för Lunds kommunala gymnasieskolor 2,1 procentenheter bättre än förväntat utifrån
modellberäkningen, vilket innebär att en större andel elever vid de kommunala gymnasieskolorna
tog examen inom tre år än vad som kan förväntas utifrån elevsammansättningen. Resultaten har dock
varierat något under de senaste åren, där resultatet vissa år varit något bättre än förväntat och andra
år något sämre.
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Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola
inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)

Examen vid ett högskoleförberedande program ger även behörighet till högskola och universitet.
Vid yrkesprogram är det inte obligatoriskt att läsa de kurser som ger högskolebehörighet, för att
få yrkesexamen.

Vid Lunds kommunala gymnasieskolors yrkesprogram är andel elever som får behörighet till högskola och universitet (23 procent) under genomsnittet för större städer (27 procent) och alla kommuner
(29 procent). En orsak till detta är att skolan har ett stort yrkesfokus och ett välfungerande samarbete
med branschorganisationerna. För att möta arbetslivets krav på eleverna är de behörighetsgivande
kurserna inte obligatoriska på Gymnasieskolan Vipan, eftersom det hade trängt undan viktiga yrkeskurser. I stort sett alla elever kan erbjudas praktikplatser och många elever får arbete direkt efter
gymnasiet.

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor

Diagrammet ovan visar den genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning på
kommunala skolor, per läsår. Eleverna vid de kommunala gymnasieskolorna i Lund har över tid en
högre genomsnittlig betygspoäng (15,6 läsåret 20/21) än genomsnittet för både större städer och alla
kommuner (14,3 resp. 14,1). Även uppdelat på yrkesprogram och högskoleförberedande program är
genomsnittet för de kommunala gymnasieskolorna i Lund (13,7 resp. 16,0) över genomsnitten för
motsvarande gymnasieprogram i större städer och alla kommuner.
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Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, avvikelse från
modellberäknat värde

Uppgiften baseras på en regressionsmodell framtagen av SCB och SKR för att ta hänsyn till olika
kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. De förklarande variablerna är föräldrarnas
utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön och behov av ekonomiskt bistånd. Den genomsnittliga
betygspoängen i Lunds kommun var marginellt lägre våren 2021 än vad som kan förväntas utifrån
elevsammansättningen. Utfallet var i nivå med genomsnittet för gruppen större städer respektive
under genomsnittet för gruppen alla kommuner.

Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program,
kommunala skolor, andel (%)

Diagrammet ovan visat andel elever vid introduktionsprogram som gått över till ett nationellt gymnasieprogram per år. Andelen är 3–4 procentenheter lägre vid Lunds introduktionsprogram jämfört
med större städer och alla kommuner. En möjlig orsak är skillnad i elevsammansättning, det vill säga
faktorer som påverkar elevernas förutsättningar att klara utbildningen. Skolverket redovisar årligen
statistik över faktorer som påverkar studieresultatet. Jämfört med riket är det en marginellt mindre
andel flickor (Lund 39 procent, riket 41 procent) och andel elever med högutbildade föräldrar (Lund
19 procent, riket 21 procent) samt en högre andel elever med utländsk bakgrund (Lund 80 procent,
riket 66 procent).
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Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%)

Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola,
lägeskommun, andel (%)

Diagrammen ovan visar andel lärare med pedagogisk högskoleexamen inom gymnasieskola samt
andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen inom gymnasiesärskola.

Lunds kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskola har en hög andel lärare med pedagogisk/
specialpedagogisk högskolexamen, både jämfört med gruppen större kommuner och alla kommuner.
En förklaring till detta är att skolorna har ett gott rekryteringsläge med många behöriga sökande till
utannonserade tjänster.

Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola, antal
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Elever/lärare (heltidstjänst) i gymnasiesärskola, lägeskommun, antal

Diagrammen ovan visar antal elever per lärare (heltidstjänst) i gymnasieskola respektive gymnasiesärskola.
Lunds kommunala gymnasieskolor har i genomsnitt ett större antal elever per heltidstjänst lärare
(13) jämfört med både gruppen större kommuner (12) och alla kommuner (10). De kommunala
skolorna i Lund är populära och har ett högt söktryck, vilket medför att i stort sett alla platser fylls
och det blir hela klasser. Även antal elever per heltidstjänst lärare i Lunds kommunala gymnasiesärskola (4,53) är högre jämfört med större städer (3,53) och alla kommuner (2,96).

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)

Diagrammet redogör för avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för gymnasieskolan, kr/invånare. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för gymnasieskola i riket, andel
16–18-åringar i kommunen, elevernas programval samt antaganden om merkostnader för små skolor,
skolskjuts och inackorderingsbidrag. Därutöver tillkommer del av standardkostnader från delmodeller löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Negativa värden indikerar ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.
Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt, vilket påverkar jämförbarheten
med tidigare år.

Lunds kommun har jämförelsevis låga kostnader för gymnasieskolan. I detta nyckeltal beräknas kostnaden för 2020 vara 41 miljoner kronor lägre än den statistiskt förväntade kostnaden. Förändringen
mot 2019 är en effekt av coronapandemin, då vissa kostnader minskat för att planerade insatser inte
kunnat genomföras eller att planerade insatser tvingats prioriteras bort, samt andra planerade minskade kostnader oberoende av pandemin.
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Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

Lunds kommun har en låg genomsnittlig kostnad/gymnasieelev. Det gäller även om kostnaden justeras för program-mix, kommunen har förhållandevis många högskoleförberedande program i förhållande till yrkesprogram, liksom justering för socioekonomiska faktorer, där kommunen har jämförelsevis goda socioekonomiska förutsättningar.

Förklaringen till den låga kostnaden/gymnasieelev är att Lunds gymnasieskolor har fulla klasser på
grund av högt söktryck, fler elever per lärare än riksgenomsnittet samt stordriftsfördelar genom gymnasieskolor med totalt väldigt många elever. Att kostnaden per elev 2020 gått ned något jämfört med
2019 är bland annat en pandemieffekt. Kostnader kan ha minskat av olika skäl såsom att planerade
insatser inte kunnat genomföras eller att planerade insatser tvingats prioriteras bort.
En annan orsak till att genomsnittlig kostnad per elev minskat är att Hedda Anderssongymnasiet
växer. Det innebär att andelen elever på högskoleförberedande program växer, vilket drar ned genomsnittlig kostnad då dessa program är billigare än yrkesprogrammen.
Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Lund bedrivs dels i kommunal regi (Komvux Gastelyckan), dels av upphandlade
externa utbildningsanordnare. Lunds kommun har avtal med sex externa utbildningsanordnare.
Under 2020 hade Vuxenutbildningen i Lund totalt cirka 5 800 elever och cirka 13 400 kursdeltagare
(en elev kan gå flera kurser).
Vuxenutbildningen i Lund har följande skolformer och utbildningar:
1. Kommunal vuxenutbildning (Komvux) omfattande:
• Kurser på grundläggande nivå
• Kurser på gymnasial nivå
• Svenska för invandrare (SFI)
2. Särskild utbildning för vuxna (Särvux).
3. Yrkeshögskola: utbildningen Medicinsk sekreterare

Komvuxkurser på grundläggande nivå och särvux ges endast i kommunal regi. Av de elever som går
på Vuxenutbildningen i Lund hade cirka 75 procent Lund som hemkommun och 25 procent kommer
från andra kommuner. Nyckeltalen som redovisas gällande vuxenutbildning gäller samtliga elever
oavsett hemkommun.
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Vuxenutbildningen i Lund har årligen runt 1 400 kursdeltagare som läser kurser på grundläggande
nivå. Flertalet läser någon av de behörighetsgivande grundläggande kurserna i Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska.

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning
som slutfört kurs

Andelen kursdeltagare som slutförde sin kurs på grundläggande nivå 2020 var 41 procent. Lika stor
andel, 41 procent, var fortfarande aktiva på sina kurser. Andelen som har slutfört sina kurser har varierat kraftigt mellan åren, mellan 52 procent till 76 procent under perioden 2016–2019, något som
diagrammet här nedan visar.

Från och med 2020 är det allt fler kurser som inte avslutas förrän i januari-februari nästkommande
år, det vill säga att kurserna går över två kalenderår. Detta innebär också att det är betydligt fler som
vid kalenderårets slut räknas som aktiva elever. Räknar vi även in dessa elever, av de som var aktiva
vid årsskiftet och som slutförde sina kurser under tidig vår 2021, var det nästan sju av tio som då gick
klart sina kurser vilket får ses som ett gott resultat.
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Kursdeltagare på grundläggande nivå med godkänt betyg, andel (%)

Vuxenutbildningen i Lund hade totalt cirka 1 400 kursdeltagare som läste på grundläggande nivå under 2020. Andel godkända vid grundläggande kurser var i nivå med tidigare år (80 procent godkända)
och under riksgenomsnittet (88 procent). Jämförelser med riket finns endast från kalenderåret 2020,
diagrammet nedan visar andelen kursdeltagare med godkänt betyg på grundläggande nivå i Lund.

Det är främst i kursen svenska som andraspråk som andelen godkända har sjunkit under de senaste
åren. En förklaring till detta kan vara att andel elever med kort utbildningsbakgrund har ökat inom
vuxenutbildningen i Lund.
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Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning som
slutfört kurs

Andelen som slutförde sin kurs på gymnasial nivå 2020 var 67 procent och cirka 18 procent var fortfarande aktiva på sina kurser. Det är en något lägre andel som slutförde sina kurser 2020 än tidigare
år, mellan 71 procent till 74 procent slutförde sina kurser under 2016–2019, men fler kurser avslutas
numera inte förrän i januari-februari nästkommande år vilket innebär att fler elever är aktiva över
kalenderåret nu än tidigare år.
Det är en större andel av de elever som läser på distans som inte slutför sina kurser än de som läser
närundervisning. Det är många som väljer att läsa på distans för att kunna kombinera studierna
med arbete, andra studier och privatliv. Detta är samtidigt ofta orsak till att man inte slutför sin kurs.
Vuxenutbildningen arbetar för att alla elever ska slutföra och klara sin utbildning, bland annat genom
studie- och yrkesvägledning för exempelvis studieform, in-testning, orienteringskurser och olika
former av stöd i undervisningen.
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Kursdeltagare på gymnasial nivå som avslutat kurs med godkänt betyg, andel (%)

Vuxenutbildningen i Lund hade totalt cirka 10 600 kursdeltagare som läste på gymnasial nivå under
2020. Andel godkända vid gymnasiala kurser var i nivå med tidigare år och med riksgenomsnittet
(88 procent godkända både i Lund och i riket). Jämförelser med riket finns endast från kalenderåret
2020, diagrammet nedan visar andelen kursdeltagare med godkänt betyg på gymnasial nivå i Lund.

Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/invånare

Den ökade kostnaden för grundläggande vuxenutbildning i kronor per invånare är kopplad till det
ökade antal kommunplacerade nyanlända som flyttat till Lund, till följd av den stora flyktingvågen
2015. Att de kostnaderna fortsatt öka varje år, är en effekt av att många av dessa elever tidigare läst
SFI och nu går yrkesutbildningar, vilka är dyrare än SFI.

För 2020 är även coronapandemin en förklaring till ökade kostnader. Fler personer har kompletterat
sina behörigheter för att komma in på högskoleprogram och många som blivit arbetslösa har satsat
på yrkesväxling.
Övriga kommuner har motsvarande ökningar i sina kostnader och förklaringen är sannolikt de
samma som för Lund.
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Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

Nettokostnaden för gymnasial vuxenutbildning i kronor per heltidsstuderande är en mixeffekt av vilka utbildningar som genomförts under året. Inga nya avtal har gjorts från 2019 till 2020, så ökningen
är inte effekt av förändringar i dessa priser.

Lärare i SFI med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

Andel lärare inom SFI som har en pedagogisk högskoleexamen är cirka 90 procent i Lund, vilket är
cirka 10 procentenheter högre än riket och andra jämförbara städer. En förklaring till detta är ett
gott rekryteringsläge med behöriga sökande.

Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av nybörjare två år
tidigare, andel (%)
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Avbrott inom vuxenutbildningen kan bero på ett flertal orsaker, exempelvis att eleven får arbete eller
börjar på en annan utbildning, vilket är positivt. Vuxenutbildningen i Lund har jämfört med både riksgenomsnittet och genomsnittet för större städer en betydligt större andel som arbetar eller studerar,
av de som avbryter SFI. År 2020 var det 81 procent av eleverna vid SFI i Lund som avbrutit som antingen arbetade eller studerade två år efter att de hade avbrutit. Det var 59 procent i större städer
och 18 procent i riket. Skillnaden kan bero på exempelvis skillnader i elevernas bakgrund och arbetsmarknaden.

4.3.5 Uppleva och göra

Lunds kommuns arbete med kultur- och fritidsfrågor syftar till att skapa möjligheter för alla i Lund
att utöva, uppleva och utveckla det som väcker lust och intresse. Detta görs dels genom att tillhandahålla en infrastruktur i form av lokaler och platser för lundaborna, dels genom att ge stöd och bidrag
till det fria kultur- och idrottslivet, dels genom att bedriva egen kultur- och fritidsverksamhet.
Sammanfattningsvis ligger både nöjdheten med och nettokostnaden per invånare för kultur- och
fritidsverksamheten i Lund i paritet med verksamheten i andra större städer i Sverige. Biblioteksverksamheten sticker ut med både en jämförelsevis hög nöjdhet och en hög ordinarie nettokostnad
per invånare i förhållande till andra större städer. Dessutom har Lunds kommun jämförelsevis låga
nettokostnader per invånare för idrottsanläggningar samt för stöd och bidrag till idrotts- och fritidsföreningar.

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter

Nöjd region-indexet för fritidsaktiviteter är baserat på SCB:s medborgarundersökning om upplevelsen av tillgång till olika fritidsaktiviteter.

Vissa av frågorna beskriver aspekter där Lunds kommun inte har full rådighet över utfallet, till
exempel tillgången till natur och synen på nöjesutbudet. Diagrammet visar att medborgarnas nöjdhet med tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter i Lund ligger på en genomsnittlig nivå i relation
till gruppen större städer i Sverige och betydligt högre än genomsnittet för alla kommuner.
Beaktas de ingående frågorna i indexet framgår att medborgarna är mest nöjda med tillgången till
parker, grönområden och natur, som vid senaste mätningen får ett högt betyg (8–10). Upplevelsen
av nöjesutbudet ligger fortsatt lägst och får för 2020 samma betyg som för 2018. Samtliga övriga
frågor har dock höga utfall och ligger i övre skalan av mellanbetyg (5–7).
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Betygsindex/ Medelbetyg

Lund

2016

2018

2020

NÖJD REGION-INDEX FRITIDSAKTIVITETER

70,0

69,0

70,0

…tillgången till parker, grönområden och natur?

7,9

8,0

8,0

…möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen till exempel sport,
kultur, friluftsliv, föreningsliv?

7,7

7,8

7,8

…tillgången till idrottsevenemang?

7,0

7,0

7,0

…tillgången till kulturevenemang?

7,3

7,2

7,1

…nöjesutbudet?

6,6

6,4

6,4

Nöjd Medborgar-Index - Kultur

Diagrammet är baserat på SCB:s medborgarundersökning och utgår från vad medborgare tror eller
tycker om kommunens kulturutbud.

Av frågorna framgår inte vem som är huvudman för verksamheten, så Lunds kommun har inte full
rådighet över utfallet. Diagrammet visar att medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten i Lund
ligger på en genomsnittlig nivå i relation till kategorin större städer i Sverige, men är betydligt högre
än genomsnittet för alla kommuner.
Bryts indexet ned i de ingående delfrågorna framgår att medborgarna är fortsatt mest nöjda med
biblioteksverksamheten, som får högt betyg (8–10). Mest ökning i betyg uppvisar medborgarnas
bedömning av utställnings- och konstverksamheterna, denna fråga och frågan om teaterföreställningar och konserter får bedömningen mellanbetyg (5–7).
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Lund
NÖJD MEDBORGAR-INDEX KULTUR

Betygsindex/ Medelbetyg
2016

2018

2020

69,0

70,0

70,0

…biblioteksverksamheten

8,2

8,1

8,1

…utställnings- och konstverksamheter?

6,8

7,1

7,2

…teaterföreställningar och konserter?

6,7

6,7

6,8

Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek

Om man tittar specifikt på frågan ”Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?” i Nöjd
Medborgar-Index - Kultur ovan visar diagrammet att medborgarnas nöjdhet med biblioteksverksamheten i Lund ligger stabilt högre än den genomsnittliga nivån för både gruppen större städer
och alla kommuner.

Nettokostnad bibliotek, kr/invånare

Den ordinarie nettokostnaden för folkbiblioteken i Lund ligger på en högre nivå i relation till genomsnittet för gruppen större städer i Sverige. Förklaringarna till att kostnaderna är högre i Lund beror
främst på hög personaltäthet och många stadsdelsbibliotek. Dessutom inverkar att Skolbibliotekscentralen i Lund omfattas av bibliotekets budget, vilket den normalt inte gör i andra kommuner.
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Den relativt höga nettokostnaden för biblioteksverksamheten i Lund bör betraktas i relation till
den höga nöjdheten med verksamheten. Dock har nettokostnaden per invånare varit lägre under
pandemiåret 2020 på grund av minskat öppethållande och därmed lägre personalkostnader.

Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/invånare

Allmän kulturverksamhet innefattar kommunal kulturverksamhet som till exempel konsthall och
stadsteater samt stöd till kulturföreningar. Lunds nettokostnader för allmän kulturverksamhet ligger
på en genomsnittlig nivå i relation till kategorin större städer i Sverige, men betydligt högre än genomsnittet för alla kommuner.

Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)

Andelen elever i Kulturskolan i Lund har stigit de senaste åren på grund av införandet av musikchecken och ligger nu över genomsnittet både för andelen elever i större städer och för alla kommuner i Sverige.
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Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare

Även Lunds nettokostnader per invånare för Kulturskolan har ökat i och med införandet av musikchecksystemet och ligger nu i paritet med den genomsnittliga nettokostnadsnivån per invånare för
musik- och kulturskolor i större städer i Sverige.

Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/invånare

Studieförbundens antal deltagartimmar inom kultur per invånare i Lund ligger på en genomsnittlig
nivå i jämförelse med större städer i Sverige och strax över genomsnittet för alla kommuner. De har
också sjunkit under coronapandemin 2020.

Nettokostnad stöd till studieorganisationer, kr/invånare

Lunds nettokostnad för stöd till studieorganisationer har sjunkit de senaste två åren på grund av
effektiviseringar och är nu betydligt lägre än genomsnittet för större städer och i nivå med snittet
för alla kommuner.
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Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar

Nöjd medborgar-index för idrotts- och motionsanläggningar är baserat på SCB:s medborgarundersökningar utifrån vad medborgare tror eller tycker om kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar i Lund ligger på en genomsnittlig nivå i jämförelse med gruppen större städer och högre än genomsnittet för alla kommuner.
Bryts indexet ned i delfrågorna framgår att Lunds resultat har förbättrats för samtliga delfrågor utom
för öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Alla frågor får bedömningen i den
övre skalan av mellanbetyg (5–7).
Betygsindex/ Medelbetyg

Lund

2016

NÖJD MEDBORGAR-INDEX IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR

2018

2020

66,0

65,0

67,0

…öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?

7,3

7,3

7,2

…utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?

7,0

7,0

7,3

…belysningen i kommunens motionsspår?

6,8

6,5

6,9

Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare
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Idrotts- och fritidsanläggningar innefattar kommunala idrottsplatser, sporthallar, bad och friluftsanläggningar, men inte fritidsgårdar. I Lund är nettokostnaderna för idrotts- och fritidsanläggningar
avsevärt lägre än genomsnittet för större städer och även lägre än snittet för alla kommuner. Detta
beror på att Lund jämförelsevis saknar stora idrottsarenor och idrottshallar.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år

Diagrammet visar att antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Lund per invånare i åldersgruppen
7–20 år ligger på en genomsnittlig nivå i jämförelse med gruppen större städer och högre än genomsnittet för alla kommuner. Lunds kommun har inte full rådighet över resultatet men påverkar det
genom det lokala aktivitetsstöd som betalas ut till idrottsföreningarna per deltagartillfälle. Antalet
deltagartillfällen i Lund och övriga kommuner i Sverige har minskat under coronapandemin 2020.

Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/invånare

Allmän fritidsverksamhet innefattar framförallt stöd till idrotts- och fritidsföreningar. Lunds nettokostnader för allmän fritidsverksamhet är betydligt lägre än genomsnittet för större städer och för
alla kommuner.
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Nettokostnad fritidsgårdar, kr/invånare

Nettokostnaden för fritidsgårdar innefattar hela den öppna ungdomsverksamheten oavsett om den är
knuten direkt till en fritidsgård. Lunds nettokostnader för fritidsgårdar är högre än genomsnittet för
större städer och alla kommuner.

Vad tror eller tycker du om den öppna ungdomsverksamheten i din kommun?
(medelbetyg, skala 1–10)

I SCB:s medborgarundersökning för 2020 ställdes en tilläggsfråga kring hur nöjda lundaborna är
med den öppna ungdomsverksamheten. Siffran har gått upp till 5,9 på en tiogradig skala från 5,7
senaste gången frågan ställdes 2011. Då frågan bara ställdes i undersökningen i Lund finns det inga
jämförelser med andra kommuner.
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4.3.6 Infrastruktur: Bygga, bo, miljö och trafik
Allt fler vill bo och verka i Lund, kommunens mål är att möjliggöra 26 000 nya bostäder fram till år
2040. Under 2020 färdigställdes 380 bostäder och sett över en femårsperiod har det i snitt färdigställts 948 bostäder per år. År 2021 har det till och med 15 december färdigställts 1 069 bostäder.
Samtidigt byggs ny infrastruktur och befintlig tas om hand och utvecklas. Till det kommer också
arbetsplatser, gröna platser och andra samlingspunkter.

Under 2020 har antagna detaljplaner skapat förutsättningar för 1 165 nya bostäder, drygt 26 000
kvadratmeter verksamhetslokaler och över 100 000 kvadratmeter kontor, idrott och kommersiella
lokaler. Kommunen har som mål att 1 200 bostäder ska vara möjliga i godkända och antagna detaljplaner varje år. Till och med december 2021 har Lunds kommun lyckats gå förbi 1 300 bostäder.

När Lund växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt. För att staden ska kunna utvecklas och förtätas
på ett hållbart och attraktivt sätt måste människors hälsa och miljön värnas. Tillsyn och kontroll av
till exempel buller, avfall, luft, vatten och livsmedel är verktyg för detta som styrs av bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftning. För övergripande planering och byggfrågor styr plan- och bygglagen. Kommunen är också en viktig resurs exempelvis när det gäller hållbar energianvändning.

Kommunen har som mål att 100% av nya bostäder och arbetsplatser ska vara i kollektivtrafiknära
lägen i antagna detaljplaner. Under 2020 nådde kommunen 80% av både bostäder och arbetsplatser i
kollektivnära lägen i antagna detaljplaner. 2021 har kommunen lyckats att höja denna siffra till 100%,
vilket innebär att målet är nått. Avsikten med att följa denna indikator är att skapa förutsättningar för
en långsiktigt hållbar utveckling.
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Den växande staden kräver en satsning på det offentliga rummet. Det är människorna som gör staden
och det är viktigt att kunna erbjuda jämlika, trygga, rena och tillgängliga platser utan konsumtionskrav, som kan användas över hela dygnet och året. Tillgången och nåbarheten till grönytor är avgörande för att alla invånare ska få möjlighet till avkoppling, lek och rörelse i närheten av hemmet. Mer
ska få plats på mindre yta och grönytorna i tätorterna behöver bli mer mångfunktionella för att förse
oss med nödvändiga ekosystemtjänster. En ytterligare viktig faktor för trivsel och social hållbarhet är
trygghet. Kommunens samverkansöverenskommelse med andra myndigheter, bolag och organisationer är grunden i det trygghetsskapande arbetet. Under året har detta samarbete burit frukt. Polisens
årliga trygghetsmätning visar att Lunds kommun 2021 har tagit ett ytterligare kliv för ökad trygghet.
Lunds kommun uppvisar inom området infrastruktur överlag en högre nöjdhet hos medborgarna
jämfört med större städer samt snittet för alla kommuner. Utvecklingsarbete pågår dessutom för att
öka nöjdheten ytterligare.

Lunds kommun har även mer engagerade medborgare för vart år. Under 2020 slog detaljplanen för
kvarteret Galten rekord med antalet yttranden, hela 1 800 stycken. Samrådet om kvarteret Galten var
ett av första stora samråden där Lundaborna kunde lämna sitt yttrande via en e-tjänst på lund.se och
det utnyttjades av 180 personer. Fler kommunikationsinsatser med dialoginslag kopplat till detaljplaner, planprogram och fördjupningar av översiktsplanen genomfördes under 2021 och fler planeras
under 2022. Dialogen med dem som bor och verkar i Lund har både breddats och fördjupats då nya
dialogformer har varit nödvändiga på grund av pandemin. Kontaktmetoderna som utvecklades som
en lösning på kommunikationssvårigheterna som uppstod i samband med pandemin planeras fortsättas utvecklas efter pandemin då klar och enkel kommunikation mellan medborgarna och Lunds
kommun är en prioritet.

Nöjd Region-Index - Bostäder

Indexet baseras på SCB:s medborgarundersökningar och medborgarnas bedömning av bostadssituationen i kommunen på en skala 0–100.

Utfallet 2020 visar att Lund har ett högre värde, 56 av 100, jämfört med 2018. Utfallet är högre än för
gruppen större städer och marginellt högre än för riket.
Tabellen nedan visar utfallet för de ingående frågorna i indexet. Högst nöjdhet har medborgarna med
hur trivsam bebyggelsen är, som får bedömning motsvarande ett mellanbetyg (5–7). Nöjdheten med
möjligheterna att hitta ett bra boende samt utbudet av olika typer av boendeformer når ett högre
resultat jämfört med föregående mätning och når också ett mellanbetyg (5–7).
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Betygsindex/ Medelbetyg

Lund

2016

NÖJD REGION-INDEX BOSTÄDER

2018

2020

54,0

54,0

56,0

…möjligheterna till att hitta bra boende?

5,1

4,9

5,4

…utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)?

5,1

4,9

5,3

…hur trivsam bebyggelsen är?

7,2

7,2

7,2

Att bostadsbyggandet har nått höga nivåer de senaste åren kan vara en del av förklaringen till att
utfallet nu ligger strax över nivån för nöjdhet (56). Kommunen arbetar intensivt för att möjliggöra en
variation av boendeformer och för att skapa trivsamma bostadsmiljöer. I de östra tätorterna arbetas
det för att boendeformerna ska utvecklas utifrån respektive orts kvaliteter. Det finns fortsatt många
faktorer som kommunen inte styr över och som kan påverka utfallet i undersökningen. Ett exempel
är kostnadsutvecklingen på bostäder, men också att Lund är en studentstad med ett omättligt behov
av bostäder.

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete

Indexet bygger på SCB:s medborgarundersökningar och medborgarnas bedömning av kommunens
miljöarbete på en skala 0–100, utifrån frågan ”Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att
kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?”. Vid den senaste mätningen blev indexet för Lund
65 vilket är det samma som 2018. Lunds resultat är därmed betydligt högre än rikssnittet och större
städer.
Kommunen har sedan många år ett ambitiöst miljöarbete. Både det som rör myndighetsutövandet i
form av livsmedelskontroll och miljötillsyn, men även arbetet med planer och program såsom Lunds
kommuns program för ekologisk hållbarhet – LundaEko, kemikalieplan för Lunds kommun –LundaKem, samt energiplan och avfallsplan. Mer detaljerad information om Lunds miljöarbete finns i kommunens hållbarhetsredovisning.
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Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/invånare

Nettokostnaden avser kostnader samt intäkter för verksamheten enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning och annan myndighetsutövning enligt övrig lagstiftning inom området.

Nettokostnaden för Lunds kommuns myndighetsutövning inom området miljö- och hälsoskydd mätt
i kronor per invånare uppgår 2020 till 101 kronor, en liten ökning jämfört med 2019. Lunds nettokostnad är fortsatt betydligt lägre än kostnaden för en genomsnittlig kommun, som uppgår till 187
kronor. Samtidigt är nöjdheten med Lunds myndighetsutövning väldigt hög, vilket indikerar att den
är effektiv.

Kostnad konsument och energirådgivning, kr/invånare

Diagrammet visar kostnader för konsumentrådgivning och energirådgivning (samtlig regi) som
kommunen tillhandahåller sina invånare.

Kommunal energi- och klimatrådgivning har funnits i olika former under snart 40 år. Kommuner har
möjlighet att söka statligt stöd via energimyndigheten för att bedriva verksamheten. Rådgivningen i
Lund är till 100 procent finansierad av det statliga stödet. Sedan 2019 samarbetar Lund med Lomma,
Staffanstorp och Svedala för att få en effektivare verksamhet i regionen. Rådgivarna är anställda
i Lunds kommun.
Konsumentvägledning erbjuds via konsumentverket, Hallå konsument! Lund har ingen egen konsumentrådgivning.
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Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning

Indexet baseras på SCB:s medborgarundersökningar och medborgarnas bedömning av renhållning
och sophämtning i kommunen på en skala 0–100.

Lund är nöjdheten hög med ett index på 69 för 2020, en minskning från 70 sedan 2018 och högre än
för både gruppen större städer samt alla kommuner i snitt. Resultatet för indexets ingående frågor är
någorlunda de samma under 2018 och 2020. Medborgarna är fortsatt mest nöjda med sophämtningen och minst nöjda med åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Alla frågorna får bedömning
motsvarande övre spannet för medelbetyg (5–7).
Betygsindex/ Medelbetyg

Lund

2016

NÖJD MEDBORGAR-INDEX RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING

2018

2020

69,0

70,0

69,0

…sophämtningen i din kommun?

7,8

7,8

7,8

…tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?

7,7

7,7

7,4

…kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?

7,0

6,8

6,5

…renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?

7,1

7,3

7,1
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Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person

Nyckeltalet visar hur mycket hushållsavfall per invånare som genereras i Lunds kommun. Siffran för
det totala avfallet gäller konsumentled och innefattar inte produktion. Lund ligger på ungefär samma
nivå som större städer men bättre än snittet för alla kommuner. Under pandemiåret 2020 har dock
trenden brutits och Lund har vänt ner medan övriga grupper ökat sina mängder. För att minska denna
siffra är det framförallt minskad konsumtion och ökat cirkulär tänkande som gäller.

Insamlade förpackningar och tidningar totalt, kg per invånare

Insamlade förpackningar exklusive tidningar totalt, kg per invånare

Under de sista åren har tidningarna kraftigt minskat bland annat på grund av ett mer digitalt samhälle. För att inte återvinningssiffrorna ska bli felvisande när alla fraktioner slås ihop redovisas även
ett diagram utan tidningarna i syfte att se hur väl det lyckats sett till de andra fraktionerna. Även där
har Lund en högre nivå på insamlat avfall.
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Vanligaste avfallsavgift totalt inklusive moms för en- och tvåfamiljshus, kr

Nyckeltalet visar hur mycket invånarna betalar i avfallstaxa. Det förklarar dock inte exakt vad som
ingår. Taxan speglar den nivå på service som tillhandahålls kommuninvånarna. Lunds taxa ligger högt
i nationella jämförelsen med andra kommuner, men Lund erbjuder också en hög service till invånarna
gällande avfallshanteringen. Detta återspeglas också i den höga nöjdheten hos Lunds invånare gällande såväl avfallshanteringen för en- och tvåfamiljshus som med renhållningen och sophämtningen
överlag i kommunen.

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

Diagrammet visar resultat utifrån SCB:s medborgarundersökning och vad medborgare tror eller
tycker om Lunds gator och vägar.

Medborgarnas nöjdhet med kommunens gatu- och väghållning i Lund har ökat från värdet 63 år 2018
till värdet 65 år 2020. Resultatet är fortsatt högre än för större städer och alla kommuner i snitt. Bryts
indexet ned i de ingående frågorna framgår att kommunens betygsindex har ökat för samtliga frågor.
Medborgarna är mest nöjda med belysningen och minst nöjda med snöröjningen och trafiksäkerheten
på gator och vägar. Samtliga frågor får bedömningen motsvarande ett mellanbetyg (5–7).
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Betygsindex/ Medelbetyg

Lund

2016

2018

2020

NÖJD MEDBORGAR-INDEX GATOR OCH VÄGAR

61,0

63,0

65,0

…belysningen av gator och vägar i din kommun?

7,2

7,0

7,2

…underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?

6,5

6,5

6,8

…snöröjning av gator och vägar i din kommun?

6,4

6,3

6,7

…trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?

6,6

6,5

6,7

Även om resultatet är relativt högt så upplever kommunen dessvärre inte att det finns något tydligt
samband mellan resultatet från medborgarundersökningen och antalet inkomna synpunkter, klagomål och önskemål från allmänheten. Kommunen har sedan många år tillbaka ett lättillgängligt felanmälanssystem på webben som även finns som mobilapp sedan några år tillbaka.

Medborgarundersökningen - Underhåll och skötsel av gator och bilvägar, andel nöjda (%)

Nyckeltalet baseras på SCB:s medborgarundersökning och utgår från frågan: ”Vad tror eller tycker
du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?” Diagrammet visar att medborgarnas
nöjdhet med kommunens underhåll och skötsel av gator och bilvägar har ökat mellan 2018 och 2020,
från 35 till 41, och är fortsatt betydligt högre än för större städer och riket. Det är dock under nivån
för godkänt (55).
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Medborgarundersökningen - Snöröjning av gator och bilvägar, andel nöjda (%)

Nyckeltalet baseras på SCB:s medborgarundersökning och följande fråga: ”Vad tror eller tycker du om
snöröjning av gator och vägar i din kommun?”. Medborgarnas nöjdhet med kommunens snöröjning
av gator och bilvägar har ökat markant mellan 2018 och 2020, från 30 till 42. Värdet är högre än för
större städer och riket även om det fortsatt ligger under nivån för godkänt (55).
Utfallet per år kan variera stort beroende på vinterförhållandena det enskilda året.

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar

Indexet baseras på SCB:s medborgarundersökning och baseras på medborgarnas nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar.

Medborgarnas nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar ligger för 2020 på värdet 60. Det är
ett utfall som ligger marginellt över både nivån för gruppen större städer och alla kommuner i snitt.
I de nationella cykelmätningar som görs placerar sig Lund högt. Bryts indexet ned i de ingående frågorna så framgår att kommunens resultat har ökat för samtliga frågor förutom för en där resultatet är
oförändrat sedan 2018. Medborgarna var under 2020 mest nöjda med underhåll och skötsel av gångoch cykelvägarna. Minst nöjda var de med trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen.
Samtliga frågor får en bedömning som motsvarar mellanbetyg (5–7).
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Betygsindex/ Medelbetyg

Lund

2016

2018

2020

NÖJD MEDBORGAR-INDEX GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

58,0

59,0

60,0

…belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun?

6,8

6,4

6,7

…underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?

6,7

6,5

6,8

…snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?

6,0

5,8

6,3

…trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?

6,2

6,2

6,2

Enligt tidigare analyser relaterat till diagrammet ”Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar” syns inte
något samband mellan inkomna synpunkter, klagomål och önskemål i relation till Nöjd Medborgar-Index. Värdet är förhållandevis bra, men samtidigt inkommer stora mängder synpunkter, klagomål och
önskemål från allmänheten. Kommunen har sedan många år tillbaka ett lättillgängligt felanmälanssystem på webben som även finns som mobilapp sedan några år tillbaka.

Medborgarundersökningen - Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar,
andel nöjda (%)

Medborgarnas nöjdhet med kommunens underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar mäts i SCB:s
medborgarundersökning och utgår från frågan ”Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av
gång- och cykelvägar i din kommun?”. Nöjdheten hos Lunds medborgare har ökat från 38 till 43 mellan 2018 och 2020. Värdet är fortsatt högre än för större städer och riket.

Medborgarundersökningen - Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda (%)
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Diagrammet visar utfallet av SCB:s medborgarundersökning och frågan ”Vad tror eller tycker du om
snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?”. Medborgarnas nöjdhet med kommunens snöröjning av gång- och cykelvägar har ökat markant mellan 2018 och 2020, från 23 till 35, med ett värde
2020 som är högre än för både större städer och riket. Utfallet kan variera stort beroende på vinterförhållandena det enskilda året, men att kommunen har höjt prioriteringen av snöröjning av gångoch cykelvägar kan vara en del av förklaringen till det förbättrade resultatet.

Medborgarundersökningen - Belysningen av gång- och cykelvägar, andel nöjda (%)

Nyckeltalet mäts genom SCB:s medborgarundersökning och frågan ”Vad tror eller tycker du om belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun?”. Medborgarnas nöjdhet med kommunens belysning
av gång- och cykelvägar har ökat något mellan åren 2018 och 2020, från 35 till 38, och är fortsatt lite
högre än värdet för större städer och alla kommuner i snitt.

Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering samt parker, kr/invånare

Det konstaterades ett rapporteringsfel i Lunds kommuns uppgifter i diagrammet ovan för åren 2017–
2019. I stället för den uppåtgående trenden som redovisas är linjen relativt konstant och utfallet för
2019 var 1 550 kronor, vilket är strax under nivån för alla kommuner i snitt. I nettokostnaderna ingår
förutom gator, parkering och parker även gång- och cykelvägar, offentliga toaletter, lekplatser och
naturområden. Att Lund är en tillväxtkommun som gör stora investeringar påverkar kostnadsnivån.
Förtätad bebyggelse och mångfunktionaliteten på våra offentliga ytor är kostnadsmässigt stora utmaningar. För att det redovisade utfallet ska vara helt rättvisande krävs det en djupare analys av kapitalkostnader och internränta jämfört med andra kommuner samt hur dessa kostnader påverkas av att
Lund är en tillväxtkommun.
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Kostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr/invånare

Det låga utfallet 2020 förklaras av att resandet med färdtjänst minskade kraftigt med anledning av
coronapandemin. Motsvarande förändring jämfört med 2019 syns även för större städer och för alla
kommuner i snitt. För att förenkla analysen av kostnadstrenden exkluderas därför 2020 års utfall.
Ett lågt värde är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv men kan medföra en lägre kvalitet. Lunds
kommuns kostnader för färdtjänst halverades hösten 2013 när ett nytt färdtjänstavtal tecknades.
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Detta förklarar det låga utfallet 2016. Efterhand som avtalet har förnyats har både kostnaderna och
kvaliteten ökat. Nyckeltalet ligger trots det betydligt lägre än utfallet för större städer som är det
nyckeltal som är relevant att jämföra med. Utfallet för alla kommuner i snitt ökade mellan 2016 och
2019, men är fortfarande lägre än för Lund och större städer.

Nöjd Medborgar-Index - Grönområden, parker och natur

Indexet för medborgarnas nöjdhet med grönområden, park och natur på en skala 0–10 mäts genom
SCB:s medborgarundersökning. Nöjdheten hos Lunds medborgare ligger år 2020 kvar på värdet åtta.
Värdet är marginellt högre än för större städer och alla kommuner i snitt. I Lund har satsningar gjorts
för att utveckla grönområdena, rusta upp befintliga parker och anlägga nya attraktiva områden. Trots
ett högt utfall i Nöjd Medborgar-Index inkommer stora mängder synpunkter, klagomål och önskemål
från allmänheten och det är därför svårt att se att det finns ett entydigt samband. Kommunen har
sedan många år tillbaka ett lättillgängligt felanmälanssystem på webben som sedan något år tillbaka
även finns som mobilapp.
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Nöjd Region-Index - Trygg & säker mot hot, rån och misshandel, medelbetyg (skala 0–10)

Indexet för medborgarnas trygghet mot hot, rån och misshandel mäts genom SCB:s medborgarundersökning utifrån skalan 0–10. Undersökningen har gjorts vartannat år i Lund och likt tidigare mätningar visar resultatet att man i Lund känner sig tryggare och säkrare mot hot rån och misshandel jämfört
med grupperna alla kommuner samt större städer. Trygghetsindex i Lund har sedan 2016 legat stabilt
runt 6,7–6,8. Jämfört med gruppen alla kommuner ligger snittet för samma mätperiod mellan 5,7–6,2.

Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, medelbetyg (skala 0–10)

Indexet för medborgarnas trygghet och säkerhet utomhus på kvällar och nätter mäts genom SCB:s
medborgarundersökning utifrån skalan 0–10. Likt tidigare mätningar visar resultatet att man i Lund
känner sig tryggare och säkrare utomhus på kvällar och nätter än för grupperna alla kommuner samt
större städer. Vid senaste mätningen får Lund ett index på 6,8 jämfört med alla kommuner (5,92) och
större städer (5,18).
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Polisens trygghetsmätning, problemindex (0–6)

Problemindex i polismyndighetens nationella trygghetsmätning mäts från 0–6, där låga siffror indikerar hög trygghet och 6 hög otrygghet.

I årets mätning tar Lund ytterligare ett kliv när det gäller ökad trygghet. Lunds samlade trygghetsindex förbättras ytterligare för 2021, från fjolårets index på 1,56 till årets 1,38. Det tangerar 2015
års resultat och är därmed den bästa noteringen sedan 2014. Utsattheten för brott har minskat på
flera punkter i det samlade resultatet, liksom den konkreta känslan av otrygghet. Alla mätområden
utom ett upplevs i årets mätning som tryggare av invånarna. Undantaget är Lund Väster som har en
marginell försämring från ett väldigt tryggt läge i fjolårets mätning.

Under året har lokalpolisområde Lund och Lunds kommun jobbat med att agera mot de problem som
vi ser tillsammans och det ger, vilket bekräftas av mätningen, resultat. Alla de åtgärder som till exempel har genomförts i mätområdet Centrum, såsom uppsättning av kamera på Botulfsplatsen och den
fortsatta gemensamma satsningen (Lunds kommun, Jernhusen och Trafikverket) på ordningsvakter
i den så kallade C-triangeln kring stationen, ger ett tydligt resultat och ökad trygghet jämfört med
förra årets mätning.
I mätningen kan man också se att respondenterna har generellt låg kritik kring polisens sätt att ta
sig an problem, och de anser i hög utsträckning att polisen i Lund bryr sig om de problem som finns,
vilket i sig bidrar till en ökad trygghetskänsla.
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Näringsliv och arbetsmarknad
I Lund finns ungefär 60 procent av alla arbetstillfällen inom privat sektor och 40 procent inom offentlig sektor. Stora offentliga arbetsgivare är Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet samt Lunds
kommun. I det privata näringslivet är Axis Communications, Tetra Pak, Alfa Laval och Sony de största
arbetsgivarna med gemensam inriktning på forskning och innovation.
Näringslivet i Lund är till stora delar kunskapsintensivt och har delvis en näringslivsstruktur som
avviker från riket, regionen och andra större städer. Flest arbetstillfällen finns sedan år 2016 inom
branscherna vård och omsorg, sociala tjänster, utbildning och handel. År 2018 sysselsatte dessa tre
branscher tillsammans cirka 50 procent av de förvärvsarbetande i kommunen, jämfört med 39 procent i riket och 42 procent i större städer. Sjukhuset och universitet är de mest uppenbara förklaringarna till den höga andelen arbetstillfällen i dessa branscher.

Nöjdheten med kommunens verksamheter sett ur företagarnas perspektiv varierar något. För vissa
områden, såsom serveringstillstånd och livsmedelskontroll har Lunds kommun bland de bästa resultaten i landet, medan förbättringsåtgärder pågår kontinuerligt i syfte att förbättra resultaten inom
andra områden. Lunds kommun har förbättrat sin placering på näringslivsrakningen och aktivt arbete
pågår med näringslivsfrämjande insatser.

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking

För nyckeltalet är ett lågt utfall önskvärt, ju lägre värde desto bättre placering i den nationella kommunrankingen som genomförs av Svenskt Näringsliv. Undersökningen är primärt en attitydundersökning, där företag får svara på olika frågor såsom hur väl den egna kommunen arbetar med företagsklimatet. I undersökningen ingår även att antal statistiska faktorer som exempelvis kommunalskatt, andel personer i arbete, nyföretagande med mera. Värt att nämnas är att företag som medverkar i undersökningen nödvändigtvis inte behövt ha någon kontakt med berörd kommun samt att
tillfrågade företag nästan uteslutande är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

År 2020 förbättrade Lund sin placering i kommunrankingen med 47 platser, från plats 124 till plats
78. Kommunen ligger därmed i den övre delen bland landets 290 kommuner, och extra glädjande
är att Lund därav positionerar sig som den andra bästa större staden i Sverige för företagande enligt
rankingen.
För enkätdelen har kommunen enligt företagarna förbättrats inom områden som kompetensförsörjning, infrastruktur och vår kommunala service där tillgången till kompetens rangordnats högst hos
alla delfaktorer.
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De faktorer som ökat mest hos företagarna utifrån enkäten är attityden från kommunpolitikerna till
företagande och kommunens dialog med företagare från tjänstemän och beslutsfattare. Bland de statistiska faktorer som jobb, entreprenad, kommunalskatt, marknadsförsörjning och företagsamhet så
lyfter Lund i samtliga utom det sistnämnda.

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?

Enkätsvar (Företagare. Källa: Svenskt Näringsliv

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen, som väger tungt i undersökningen,
ökade från 3,33 år 2019 till 3,60 år 2020. Detta är en uppåtgående trend sedan år 2016 enligt diagrammet nedan. Betygsskalan ligger på 1 = dåligt och 6 = utmärkt.

Företagsklimat enlligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Jämfört med föregående år förbättrade Lund sitt totala NKI år 2020 från NKI 75,54 till NKI 76,08 och
tangerar därmed uppsatt kommunfullmäktigemål. Lund ligger över riksgenomsnittet och klättrade
till plats 62 i kommunrankingen från plats 71 föregående år, bland de 189 deltagande kommunerna.

Miljö- och hälsoskydd är det myndighetsområde i Lund som ökar mest i kundnöjdhet i år. NKI-värdet ökar från föregående års NKI 70 till NKI 82, vilket motsvarar betyget mycket hög kundnöjdhet.
Serveringstillstånd och livsmedelskontroll får fortsatt mycket hög kundnöjdhet, båda med NKI-värde
över 80. Företagen i Lund är mest nöjda med kommunens bemötande och attityd. Lite mindre nöjda
är företagen med kommunens webbinformation och e-tjänster.
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Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI

Trots utmanande handläggningstider under 2020 har NKI ökat för mätvärdet Bygglov. Resultatet har
förbättrats och fortsätter en positiv trend, från 60,52 år 2019 upp till 63,89 år 2020. Lunds kommun
har som ambition att öka effektiviteten och nå en högre servicenivå och en medveten satsning har
gjorts på kontinuerlig förbättring och förändringsarbete, samt en utökning av resurser i form av en
större handläggarstyrka.

2021 har dock inneburit en fortsatt pressad situation höga handläggningstider som följd, där en normal arbetssituation planeras nås i början av 2022. Tidiga indikatorer för 2021 visar att NKI kommer
att sjunka under 2021 på grund av handläggningstiderna, då det är den överlägset viktigaste delen för
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Ett viktigt steg i kundnöjdhet är digitaliseringen av bygglovsprocessen och möjligheten att söka
bygglov via kommunens e-tjänst. Sedan januari 2020 har andelen som söker lov via e-tjänsten klättrat
uppåt och stadigt placerat sig runt 70–80%. Lunds kommun siktar ännu högre och har som mål att
minst 80% av ansökningar ska komma in via e-tjänsten under 2022. En ny e-tjänst publiceras i början
av 2022 för att göra processen ännu enklare för medborgare i Lunds kommun som söker bygglov.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI

Betyget för livsmedelskontrollen 2020 dalade något, från 85,29 år 2019 till 83,73. Lund ligger dock
fortsatt på ett toppbetyg i jämförelse med alla kommuner respektive större städer och när det gäller
livsmedelskontrollen har Lund legat högt och vissa år bäst i landet i flera år.

Det fortsatt höga betyget indikerar att verksamheten fortsätter leverera insatser av hög kvalitet över
tid. Att utfallet har ändrats något kan delvis vara en effekt av coronapandemin eller tillfälligheter som
gör att det kan bli en liten förändring. Det som också påverkar Lunds siffror är att andra kommuners
resultat har blivit bättre.
Inriktningen på tillsynen är att underlätta för verksamhetsutövarna att göra rätt för sig. En framgångsfaktor bedöms även vara den personliga kontakten och att företag har möjlighet att ha kontakt
med samma handläggare år efter år. Det skapar ett förtroende och ett långvarigt relationsbyggande.
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Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI

Miljö- och hälsoskydd är det myndighetsområde i Lund som ökar mest i kundnöjdhet för 2020, med
en ökning från 69,71 år 2019 till 81,61. Det höga värdet är tillbaka - och är till och med lite högre än
tidigare år.

Den primära orsaken till 2019 års lägre betyg bedöms vara höjd taxa för miljötillsynen som kommunicerats under året, samt att en högre andel negativa beslut fattades av kommunen jämfört med
tidigare år. Det är ibland en enskild stor händelse som berör alla, som just en ny taxa för vår tillsyn,
som påverkar. Värdet 2020 är mer rättvisande då den avspeglar en ”vardag” där vi också här har ett
högt NKI. Generellt finns ett påtagligt samband mellan hög kundnöjdhet och positivt beslut/utfall på
myndighetsärenden.

Företagsklimat enlligt ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI

Markupplåtelse förbättrar även i år sitt resultat och uppnår nu väl godkänt betyg med ett NKI på
68,89 - en påtaglig ökning från 65,83 år 2019. Det bör nämnas att detta myndighetsområde inte
endast är en kommunal angelägenhet, utan delas med polismyndigheten. Detta gör det svårt att
utläsa exakt om det är polisens eller kommunens handläggning som bedöms.

Årets ökning kan förklaras med att verksamheten för markupplåtelse blivit skarpare i sitt uppdrag,
att dialogen med sökande förbättrats och att verksamhetens system kontinuerligt förfinas. Polisen
har också genomgått en omorganisation, vilken fallit väl ut för deras upplåtelseverksamhet. Denna
omorganisation har också Lunds kommun till stor del bidragit till och stöttat. Utfallet 2020 kan också
vara en följd av den kontinuerliga utvecklingen av den företagslots som inrättades 2019, vilken bland
annat avlastar handläggarna med enkla svar på generella frågor.
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Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI

I den senaste mätningen 2020 fick Lunds verksamhetsområde för serveringstillstånd ett marginellt
lägre betyg än 2019 - från 87,05 år 2019 till 85,72. Lund ligger dock fortsatt på ett toppbetyg i jämförelse med alla kommuner respektive större städer. Tendensen, inkluderat en förhandsbedömning
av 2021 års preliminära utfall, är en svängning uppåt igen för helåret.

Några av förklaringarna och framgångsfaktorerna till det fortsatt positiva resultatet inom myndighetsområdet serveringstillstånd, bedöms vara att kraven för tillstånd upplevs vara tydliga för företagen. Om man vet vad man behöver göra, är det lättare att göra rätt. En annan förklaring är att
myndighetsområdet har kunnat bygga långvariga relationer med företagen över tid då det är få nya
tillståndshavare varje år. En aktiv dialog med branschen har genomförts i syfte att öka förståelsen för
varandras uppdrag och förutsättningar, vilket även påverkar myndighetsutövningens förutsättningar.
Myndighetsutövningen får också förtroende hos företagarna när dessa förstår uppdraget och kan se
fördelarna med arbetet, nämligen att det håller undan illegal och illojal konkurrens som snedvrider
marknaden till nackdel för den som är skötsam och följer regelverket.
För företagarna är det viktigast att verksamheten som ansvarar för serveringstillstånden är tillgänglig, att verksamheten lyssnar och förstår samt är tydlig med att den ser företagarna som viktiga aktörer i det gemensamma målet att Lund ska vara en trygg och attraktiv stad att verka i och att vistas i.

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare

Nyckeltalet baseras på Nyföretagarcentrum Sveriges nyföretagarbarometer som redovisar uppgifter
om antal nyregistrerade företag i Sveriges alla kommuner och län.
År 2020 hade Lunds kommun 6,46 nystartade företag per 1 000 invånare, vilket är 0,62 procentenheter högre jämfört med föregående år och är något lägre än riksgenomsnittet på 7,1 nya företag
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per 1 000 invånare. Antalsmässigt var utfallet 814 nystartade företag i Lunds kommun, vilket placerar
Lund på plats 61 av 289 kommuner.
För Lund har nyföretagartrenden alltså vänt uppåt 2020, Lund följer rikstrenden. En tänkbar förklaring till att Lund har lägre nyföretagandet per capita kan vara att arbetsmarknaden domineras av
offentliga arbetsplatser, där få egentligen startar egna företag.

Vad avser nyföretagandet under 2020 kan det dock nämnas att inom ramen för Lunds Nyföretagarcentrums (LNC) verksamhet startades under 2020 159 nya företag i Lund, en siffra som är den högsta
i LNC:s 30-åriga historia. I sammanhanget kan nämnas att 2018 startade 89 företag och 2019 109 nya
företag. 2021 ser ut att hamna i nivå med 2020.
Utvecklingen av antal arbetstillfällen
År 2019 fanns 75 350 sysselsatta (dagbefolkning) i kommunen, en ökning med 4,28 procent jämfört
med föregående års tillväxt på 3,45 procent. Ökningen skedde som tidigare primärt inom branscherna vård- och omsorg, sociala tjänster, utbildning, handel samt information och kommunikation.

Fram till år 2016 var företagstjänster den tredje största branschen i Lund följt av vård och omsorg,
sociala tjänster och utbildning. Branschen företagstjänster har succesivt minskat sedan år 2010,
medan handeln ökat markant. Det är primärt handeln med motorfordon samt partihandeln som vuxit
kraftigt. En del av förklaringarna till den explosiva tillväxten inom handel bedöms vara det snabbväxande bolaget Axis Communications. Under perioden har det även flyttat företag till Lund, till exempel
Schneider Electrics (2017), som bidragit till tillväxten. Värt att nämnas är även revisionsfirman PWC,
som skapat ett digitalt servicecenter som vuxit med 200 personer i Lund. Andra starkt växande branscher i kommunen var information och kommunikation, fastighetsverksamhet, utbildning, jordbruk,
hotell och restaurang samt kultur och tjänster.

Förändring av sysselsättningsgrad (20–64 år) 1985–2019, inklusive gränspendling

Källa: SCB, Örestat, StatNord
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Förklaringar till den fortsatt måttliga sysselsättningstillväxten bedöms vara nedskalningen och avvecklingen av life science- och mobiltelefoniföretag som AstraZeneca, Baxter, Sony Mobile och Ericsson – exceptionella händelser som resulterade i friställning av tusentals högkvalificerade anställda.
Till detta tillkommer ett antal avetableringar av företag såsom Telavox (2012), Ikano (2015), Advenica (2016) och Doro (2018) som flyttat från Lund.

Lunds tillväxtförmåga är i ett längre perspektiv oomtvistad. Lunds universitet och Tekniska Högskola
tillhör världens främsta. I ett samspel med företagen genereras ständigt ny, värdefull spjutspetskompetens. Det placerar Lund i topp i Skåne vad gäller högteknologisk tillverkning, forskning och utveckling. ESS och Max Lab förstärker den vetenskapliga styrkan ytterligare inom fysik och materialvetenskap. Här ligger fortsatt en stor potential då dessa ämnen, tillsammans med matematik, neurologi och
AI, lyfts fram som särskilt viktiga för framtiden.
Även om innovationssystemet idag bidrar till att det skapas många nya företag är det viktigt att Lund
har ett antal större så kallade ankarföretag med resurser till omfattande forskning, men även till produktion och global marknadsföring. Exempel på sådana ankarföretag är Axis Communications, Tetra
Pak, Alfa Laval, Sony och Ericsson. Kombinationen av Lunds Tekniska Högskola och den kompetens
som skapats inom mobiltelefoniklustret har gjort att Ideon på senare år lockat till sig bilföretag som
Volvo Cars och Bosch.

Nya säkrade etableringar under 2021, såsom Saab Kockums med cirka 800 arbetstillfällen, är tydliga
tecken på att Lunds attraktivitet håller i sig. Mängden etableringsförfrågningar, inte minst i anslutning
till Brunnshög, är påtaglig och med ett fortsatt inflöde av för Lund lämpliga verksamheter, finns goda
möjligheter till en positiv utveckling av antalet arbetstillfällen.

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/invånare

Nettokostnaderna för näringslivsfrämjande åtgärder mätt i kronor per invånare avser alla former
av riktade åtgärder som kommunen vidtar för att främja näringslivsstrukturen i kommunen som till
exempel bidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser och marknadsföring.

Lunds kommun har en något ökad nettokostnad, men ligger fortsatt i paritet med gruppen alla kommuner – och därmed också fortsatt lägre än gruppen större städer. Den ökade nettokostnaden, går i
linje med den politiska ambitionen att i högre grad satsa på just näringslivsfrämjande åtgärder.
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5. Summering och slutsatser
I detta kapitel summeras analyserna av kvaliteten i Lunds kommun som beskrivits i kvalitetsrapporten, genom avsnitten identifierade styrkor, identifierade utmaningar och framtida utveckling.

5.1 Identifierade styrkor

Kvalitetsrapportens analyser visar att Lunds kommun generellt har en relativt sätt hög kvalitet i
kommunens verksamheter, detta jämfört med både gruppen större städer liksom för gruppen alla
kommuner. Samtidigt är nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s medborgarundersökning och olika brukarundersökningar hög för flera kategorier, bland annat för Lund som en plats
att bo och leva på, liksom för upplevelsen av flertalet av kommunens verksamheter.

Kvalitetsrapporten indikerar vidare att kommunen inom flera verksamhetsområden har etablerade strukturer och beprövade arbetssätt för att systematiskt säkra och utveckla kvaliteten. En del av
dessa strukturer är styrda av speciallagstiftning. Detta avspeglas i det generellt positiva utfallet och
de trender över tid som kan ses för flertalet av verksamheternas nyckeltal, exempelvis inom kommunens utbildningsverksamhet, vård och omsorg samt socialtjänsten.

Ytterligare en förklaring till det goda kvalitetsläget för Lund är de förutsättningar som kommunen
har. I inledningen av rapporten görs nedslag i den demografiska sammansättningen i Lund vilken
visar på en god inflyttningstakt till kommunen, samtidigt som den demografiska försörjningskvoten
är lägre i Lund än för den totala befolkningen i Sverige. En inblick på invånarnas förutsättningar visar
att Lund har en hög andel välutbildade invånare, invånarna har också en hög andel jämställda löner
och ett mer jämställt uttag av föräldraledighetsdagar jämfört med riket och större städer. Invånarna
tar också ut ett lägre antal sjukpenningdagar och genererar ett lägre ohälsotal, i relation till både alla
kommuner och större städer. Detta sammantaget kan på olika sätt bidra till verksamheternas kvalitet.
Befolkningens hälsa och socioekonomiska förutsättningar kan påverka både nyttjandegrad av tjänster
och insatser, kravställandet och förväntningarna samt att det kan ha inverkan på utfall och resultat,
exempelvis för skolans kvalitetsindikatorer där föräldrars utbildningsbakgrund har en direkt påverkan på elevers kunskapsresultat.
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För några områden har Lund utvecklat sig särskilt väl under åren 2020 och 2021
•

I svenskt näringslivs kommunrankning gällande företagsklimat har Lund år 2021 förbättrat
sig 47 platser, från plats 124 till plats 78, av de 290 deltagande kommunerna.

•

I äldreomsorgens nationella brukarundersökning för 2020 får Lund ett högt utfall för indikatorn
helhetssyn för både hemtjänst (90%) och särskilt boende (80%), vilket ligger i linje med övriga
kommuner. I undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) får Lund 80 % av maxpoängen för kvalitetsaspekter i särskilt boende, vilket är hela 27 % bättre än för gruppen alla kommuner.

•

•
•

Lund har för år 2021 förbättrat sitt samlade trygghetsindex i Polisens trygghetsmätning.
Resultatet förbättrades från 2020 års resultat och är därmed den bästa noteringen sedan 2014.
Alla mätområden utom ett upplevs i årets mätning som tryggare av invånarna. Utvecklingen är
ett resultat av ett långvarigt och framgångsrikt samarbete mellan Lunds kommun, lokalpolisområde Lund samt flera trygghetsskapande åtgärder som exempelvis kameraövervakning och
ordningsvakter vid centrala platser i kommunen.

Kommunens egen brukarundersökning inom LSS visar 2021 på en mycket hög nöjdhet för
brukare inom LSS-boenden (94 %), daglig verksamhet (99 %) och korttidstillsyn/korttidsvistelse (98 %)

Även i den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen fick Lund för
2021 generellt mycket goda resultat. Trots att svarsfrekvensen var hög, 66 %, var det ändå ett
litet antal svarande sett till hur många som har kontakt med socialtjänsten. Resultatet bör
därför tolkas med försiktighet, men ger ändå en indikation på nöjdheten hos brukare i Lund.

5.2 Identifierade utmaningar

För en del av kommunens verksamheter är kostnaderna för verksamheten högre än förväntat, givet
de demografiska och socioekonomiska förutsättningar Lunds kommun har. Detta slår igenom vid
en jämförelse av den totala nettokostnadsavvikelsen (exklusive verksamhet enligt LSS) mellan kommunerna inom gruppen större städer. Lund placerar sig här bland de 25 procent kommuner som
har högst nettokostnadsavvikelse, på 4,9 %, jämfört med exempelvis Helsingborgs stad som har den
lägsta nettokostnadsavvikelsen på -9,2 % inom gruppen.

RKA:s effektivitetsindex för områdena Utbildning respektive Stöd och omsorg visar på samma sak.
Vid en analys av resursindex för områdena framkommer att det för framför allt förskolan, grundskolan, äldreomsorgen och LSS-verksamheten finns en historik av höga kostnader. Kostnaderna
förklaras av olika orsaker, exempelvis lokalkostnader, personalpolitiska satsningar och höga politiska
ambitioner om exempel hög personaltäthet.

Givet de framtida utmaningarna som lyfts i Trend- och omvärldsanalysen, där tillgängliga resurser
per invånare minskar i takt med en förändrad befolkningsstruktur, samtidigt som kraven och behovet
av leveranser ökar, är det av stor vikt att Lunds kommun arbetar för att höja effektiviteten i verksamheterna. Detta kräver ett aktivt analys- och planeringsarbete där sambandet mellan resurser, volymer
och kvalitet studeras samt utvärderas. Syftet är att identifiera och ställa om till mer kostnadseffektiva
styrformer och organisering samt innovativa och smarta arbetssätt, samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökas.
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För några områden syns utmaningar redan nu
•

•

•

•

Kompetensförsörjningen – detta är en angelägen fråga för stora delar av kommunens verksamheter, bland annat inom utbildningsverksamheten, vård och omsorg och sanhällsbyggnadsverksamheten. För att kunna bibehålla en hög kvalitet krävs att Lund som arbetsgivare även fortsatt
attraherar, behåller och utvecklar medarbetarna och deras kompetens. I vissa verksamhetsområden märks effekten redan idag av svårigheter med hög sjukfrånvaro och personalomsättning.

Strategisk lokalförsörjning – Befolkningsökningen och den demografiska utvecklingen har redan
inlett sin påverkan på Lund. Den innebär bland annat att lokalkapaciteten löpande behöver justeras i förhållande till förändringar i volymer av exempelvis barn i förskola, elever i grundskolan
och äldres behov av anpassade bostäder. Lunds kommun har under 2021 tagit fram och antagit
en Strategisk lokalförsörjningsplan i syfte att bättre kunna hantera lokalfrågan i kommunen.

Inflöde till socialtjänsten - Socialtjänsten i Lund har under flera år sett ett ökat inflöde av ärenden.
Detta tros ha flera orsaker, bland annat förändringar i befolkningen till följd av det höga flyktingmottagandet under åren 2016 till 2019. För denna grupp nyanlända har en kort utbildningsbakgrund bland annat påverkat möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden och inneburit att
en stor andel hamnat i behov av försörjningsstöd. Även andelen vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd liksom andelen barn i hushåll med insatser från socialtjänsten har
ökat under de senaste åren. Flyktingmottagandet, den pågående lågkonjunkturen och även effekter av coronapandemin som ökat konkurrensen på arbetsmarknaden ses som bidragande orsaker
till utfallet. Socialtjänsten i Lund arbetar därför aktivt med ett stärkt arbetsmarknadsfokus på
erbjudna insatser

Ökade ärendemängder, ökade handläggningstider – Sedan 2019 syns en ökad belastning på Lunds
bygglovshandläggning genom en kraftig ökning av antalet bygglovsärenden, vilket kan vara en
effekt av coronapandemin. Detta innebär långa handläggningstider för bygglov. Åtgärder har
vidtagits av stadsbyggnadskontoret, men troligen syns inte effekten helt förrän under 2022.
Även handläggningstiden för ansökningar om insatser enligt LSS har under en femårsperiod
legat över snittet för alla kommuner. Under 2020 och 2021 har dessutom en ytterligare ökning
av handläggningstiden skett. Troligen beror detta på ett ökande antal ansökningar om personlig
assistans, vilket generellt är en utredningskrävande insats.
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5.3 Framtida utveckling

För att möta framtida utmaningar arbetar Lund med proaktiva kommunövergripande analyser för
att stå rustad inför omvärldens förändringstryck. Analyserna ligger till grund för planeringen av
verksamheten, i syfte att denna ska vara effektiv, värdeskapande och leverera med en hög kvalitet.

De kommungemensamma utmaningarna är flera men de mest angelägna som lyfts i strategiprocessen
inför framtagandet av ekonomi- och verksamhetsplan för 2022–2024 är:
•
•
•
•
•

Lund för alla lundabor – Om hur vi skapar förutsättningar för ett gott, självständigt
liv för alla lundabor
Lund - en hållbar, trygg och säker plats – Om hur vi skapar förutsättningar för ett
resilient Lund
Lund växer – Om hur vi utvecklar och förvaltar en växande stad, tätort och landsbygd
Attraktiv arbetsgivare – Om hur vi skapar förutsättningar för god kompetensförsörjning
En föränderlig tid – Om hur vi skapar förutsättningar för en effektiv och innovativ
organisation

Genom att arbeta systematiskt och noggrant följa utvecklingen, planera och sedan följa upp resultat
kan Lunds kommun fortsätta ta fram välgrundade och behovsorienterade strategier och insatser,
baserade på verksamheternas professionella bedömningar. Kvalitetsrapporten är ett viktigt verktyg
för att fortsätta det arbetet.
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