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Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
Lund är en kommun full av möjligheter. Med god tillgång
till kunskap och förkovring, ett innovationsklimat i
världsklass, en arbetsmarknad som genom god tillgänglighet och kommunikationer spänner över stora delar
av Skåne och Köpenhamn, goda rekreationsmöjligheter
och en utvecklad välfärd är vår kommun på många sätt
ett föredöme. Anledningen till att Lund har blivit utsedd
till Europas mest kulturella och kreativa stad är just
lundaborna. Genom lundabornas engagemang i levande
musik, teatertraditioner med spex och karneval och
många amatörkörer har vi ett brett utbud av kulturella
och kreativa näringar i vår kommun. Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning visar att en stor
andel av lundaborna kan starkt rekommendera vänner
och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt finns det
stora utmaningar som behöver uppmärksammas och tas
på allvar.
4
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Det gångna året har i stor utsträckning präglats av den
ännu pågående coronapandemin. Det har ställt höga krav
på Lunds kommun att ställa om, ändra arbetssätt och
prioritera. Men nöden är uppfinningarnas moder. Under
året har framförallt den digitala utvecklingen tagit stora
kliv inom såväl den egna organisationen som i form av
e-tjänster till lundaborna. Lundabornas engagemang
gentemot varandra har också visat sig från den allra
bästa sidan med bland annat Frivilligkraft. När våra
äldre lundabor begränsades på grund av smittspridning
i samhället så ställde lundabor upp för varandra med
att handla mat eller rasta hundar genom Frivilligkraft.
Vikten av snabb, korrekt och tydlig kommunikation har
blivit tydlig under året och stora kommunikationsinsatser har genomförts.
Den inledande hälsokrisen övergick sedermera till även
en ekonomisk kris och under året har inte ett, inte två
utan tre åtgärdspaket klubbats av politiken i Lund för
att möta den ekonomiska kris som många företag och
föreningar stod inför genom bland annat lättnader i

avgifter och tillsynsavgifter men också hyresreduktioner
för kommersiella hyresgäster. Vidare har extra coronastöd
betalats ut till föreningslivet i Lund för att kompensera för
inställda arrangemang och minskade intäkter.

Lundaborna i fokus

Att skapa förutsättningar för människor att lyckas
är politikens och det offentligas främsta uppgift. Alla
lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv.
Goda uppväxtvillkor och en skola som uppmärksammar
och tar tillvara på barn och elevers olikheter är grundläggande. Samtliga elevresultat i årskurs 9 förbättrades
jämfört med förra läsåret. Gymnasieskolan i Lund tillhör
en av de bästa i landet och kunde snabbt ställa om till
fjärr- och distansundervisning under våren och i slutet av
året när smittspridningen ökade. Det bästa för eleverna
är såklart att vara på plats i skolan och än har vi inte
fullt ut sett effekterna av en gymnasieskola på distans.
Uppgiften för skolan är tudelad, å ena sidan ska barn och
elever få den utbildning de har rätt till och å andra sidan
är det sociala med förberedelse inför ett vuxenliv.
Vi behöver arbeta med att alla barn och elever ska
få likvärdiga förutsättningar att lyckas med skolan.
Studiero och kunskapsfokus i skolan är centralt för såväl
barn och unga i behov av särskilt stöd och för de som
vill gå snabbare fram i undervisningen. I glappen mellan
stadierna behöver vi förstärka arbetet med den röda
tråden från förskola till gymnasieexamen.
Det första spadtaget för en ny högstadie- och gymnasieskola i Lund har tagits där såväl Svaneskolan som Hedda
Andersson-gymnasiet ska husera. I augusti invigdes
nya Idalaskolan i Veberöd som förutom att vara en skola
och förskola för 300 barn och elever också innebär ett
positivt tillskott till föreningsverksamheten i Veberöd
genom Idalahallen.

Målsättningen är att Lunds kommun ska vara den bästa
kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga.
För det krävs att barn och unga känner meningsfullhet
och har tillgång till goda förebilder såväl i skolan som
i civilsamhället genom föreningslivet. Barn och ungas
möjlighet till kulturutövning har stärkts med införandet
av musikchecken och i slutet av året hade närmare
1 000 fler lundabarn än tidigare, oavsett bakgrund, fått
möjligheten att lära sig spela ett instrument. Många av
våra hallar och lokaler för fritidsverksamhet, som Högevallsbadets äventyrsdel och ishallen, har varit tvungna
att hålla stängt under stora delar av året samtidigt som
andra har ställt om verksamheten för att bedriva den
under smittsäkra former. Pandemin har också visat på
vikten av fysisk aktivitet och besöken i våra naturområden och parker har ökat dramatiskt under året. Digitaliseringen har också tagit fart inom kulturområdet genom
strömmade kulturarrangemang, filmade konstvisningar
och författarbesök. Minikonstverken i stadsrummet
signerade konstnärskollektivet Anonymouse fick stor
uppmärksamhet och visar på konsten att ställa om
snarare än att ställa in.

En del av att ha inflytande över sitt liv handlar om
möjlighet till egenförsörjning och självständighet. Under
året har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat
kraftigt jämfört med förra året och förklaras i huvudsak
av försämrad konjunktur, vilket försvårar möjligheterna
för personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Det
allvarligaste resultatet är att antal hushåll med barn som
har långvarigt försörjningsstöd ökade med 68 hushåll
jämfört med 2019. Barn som växer upp i barnfattigdom
och ekonomisk utsatthet är en tydlig riskgrupp för
psykisk ohälsa och försämrade skolprestationer. Under
året har program för social hållbarhet antagits som slår
samman kommunens arbete med mänskliga rättigheter
och folkhälsa. Programmet innehåller också suicidpreventionsåtgärder. Lund har de senaste åren tagit emot
ett stort antal nyanlända och arbetet med integration
är viktigt för att alla ska få en så bra start som möjligt i
Lund. Att ingen nyanländ siktar under sin egen förmåga
är en nyckel till att vi ska lyckas med integrationen och
här ska det både finnas höga förväntningar och ett eget
ansvar i integrationen.
I Lund skapas kvalitet som gör skillnad. Under året har
Lunds kommuns första kvalitetsrapport tagits fram som
mäter hur välfärden levererar vad gäller kvalitet till
våra lundabor. Under sommaren deltog fler ungdomar än
någonsin i Sommarlovsentreprenör som är ett feriepraktiksamarbete inom kommunen.

Smartare Lund

I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande.
Ett näringslivsklimat som lockar och behåller såväl
stora som små företag, högteknologiska som jordbruks
baserade, i Lunds stadskärna eller i våra östra tätorter,
är det som skapar förutsättningar för en god välfärd.
Under pandemin har företagens behov av stöd och
råd kanaliserats genom Lundasupport. Att företagare
själva upplever att kommunens service och attityder
förbättras är positivt, men företagsklimatet behöver
stärkas ytterl igare. Fortsatt samarbete med Lunds
universitet, MAX IV och ESS, som utvecklats till att bli
ledande i mottagningen av internationella talanger till
Lund och Skåne är ytterst viktigt. Likaså tillgången till
internationella skolor. Lunds kommun ska även verka
för att vara en testbädd för innovat ioner och tekniska
lösningar inom välfärdsområdet. Lund har utsetts till
modellkommun för välfärdsteknologi och ska implementera ytterligare digitala lösningar för att generera
kunskap och erfarenheter.
Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat.
Teknik- och tillväxtperspektivet ska vara utgångspunkten. Under året har Lunds kommun undertecknat
det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities
Klimatkontrakt 2030. Terminalbyggnaden för sopsugssystemet på Brunnshög har kommit på plats. Lund
utmärkte sig samtidigt genom att återigen erhålla det
nationella SHIFT-priset för hållbara transporter och
placerade sig etta i kategorin Miljö i tidningen Fokus
kommunrankning. Under året har en policy för hållbar
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utveckling tagits fram och samtidigt fortlöper revideringen av Lunds kommuns program för ekologisk hållbar
utveckling, LundaEko och en plan för klimatneutralt
byggande har påbörjats. Fritidsbanken har under året
erbjudit mobil fritidsbank i Stadsparken och vid isbanan
på Stortorget.
Klimatsmarthet ska prägla kommunens arbete även
framgent och under året har inrättandet av ett naturreservat i Höjeådalen tagit stora kliv framåt och även
bildandet av biosfärsområdet Vombsjösänkan. Andra
satsningar som är på gång är ombyggnad av Skrylleområdet och S:t Hans backar. Nobelparken på Brunnshög
har färdigställts och förnyelser av Trekanten i Dalby
påbörjats. Därtill har det ombyggda Clemenstorget
invigts som redan blivit en pärla i stadskärnan.

Befolkningen i Lund fortsätter att öka och antagna
detaljplaner har skapat förutsättningar för 1 165 nya
bostäder, drygt 26 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och över 100 000 kvadratmeter för kontor, idrott
och kommersiella lokaler. Den snabba utvecklingen och
tillväxten är på många sätt positiv för Lund, men måste
balanseras med att värna den goda åkermarken och
samtidigt skapa plats för rekreation och friluftsliv. En
fjärdedel av alla lundabor bor utanför tätorten Lund.
Tillgången till mark för verksamhetsutveckling, i Lund
såväl som i östra tätorterna, är en viktig aspekt för
företagsklimatet. Hela kommunen ska leva och utvecklas.
Under året har arbetet med utbyggnadsplan, markpolicy
och bostadspolitiskt program påbörjats. Första spadtaget
har tagits på Lunds södra station vid Källby.

av idébanken för medarbetare som har idéer och förslag
på förbättringar är en del i detta arbete.

Ekonomi

Lunds kommun ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.
De ekonomiska förutsättningarna för Lund, Sverige och
hela Europa ser mindre gynnsamma ut än på länge och
även om de ekonomiska effekterna av pandemin inte
slagit till med full kraft ännu är det tydligt att stabiliteten
i ekonomin har rubbats. Stora utmaningar väntar med
en åldrande befolkning och försämrad försörjningskvot
samtidigt som efterfrågan på service och välfärdstjänster ökar. Det är en ekvation som inte går ihop i
längden. Pandemin har medfört såväl osäkra ekonomiska
prognoser samtidigt som stora delar av utvecklingsverksamheten i kommunen har fått prioriteras ned till
förmån för att mildra effekterna av pandemin. Lund har
tagit emot statsbidrag som inte fullt ut kunnat realiseras
under året. Det, i kombination med förbättrad ekonomisk
hushållning och kostnadskontroll på investeringar,
gör att Lunds kommun gör ett rekordöverskott och för
första gången på tio år kan amortera på låneskulden.
En ekonomi som är långsiktigt hållbar och i balans är
absolut nödvändigt för framtiden. Låneskulden som vi
lämnar efter oss till våra barn och barnbarn måste vara
hållbar. Så skapar vi en långsiktigt hållbar ekonomi.
Lund har alla förutsättningar att skapa framtiden med
kunskap, innovation och öppenhet, som vår vision säger.
Det kräver mycket av oss alla. Det är vi redo för.
Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt
besöksmål. Under året har det kommunala eventbolaget
Visit Lund startats upp och påbörjat sitt arbete. Pandemin
har gjort att man måste hitta nya vägar för att stötta
event och besöksnäringen i Lund.

Organisationen Lund

Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv
arbetsgivare. Under året har det första medarbetarpriset
delats ut. Priset syftar till att uppmuntra nytänkande
och innovationskultur i organisationen samtidigt som
vi vågar prova nya metoder och arbetssätt. Under året
har en kommungemensam medarbetarenkät sjösatts. Ett
stort arbete med kommunövergripande samordningsoch styrningsfrågor har genomförts med bland annat
en ny internhyresmodell, utveckling av servicelöften,
bolagsstyrningsfrågor samt fortsatt utveckling av
ledningsprocessen. All service mot lundaborna ska, vare
sig den utförs av kommunen eller privata aktörer, vara
snabb, upplevas som effektiv och av hög kvalitet. Digitaliseringen har tagit stora kliv under året och många
tusentals arbetstimmar har sparats genom nya e-tjänster
som skapar såväl god tillgänglighet som säkrare service.
För att öka kvaliteten behöver vi kontinuerligt förnya och
förfina våra arbetssätt och vara öppna för alternativa
driftsformer såväl som nytänkande. Implementationen
6
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”I Lund skapas kvalitet som
gör skillnad. Under året
har Lunds kommuns första
kvalitetsrapport tagits fram
som mäter hur välfärden
levererar vad gäller kvalitet
till våra lundabor. ”
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Lunds vision och
förhållningssätt

Lund skapar framtiden – med kunskap,
innovation och öppenhet
I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000
år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur.
Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med
andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill
bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik
kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka
stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit
till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar
på dagens och morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världs
problem. Genom att visa vägen och inspirera andra
visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskaps
centrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden.
Här och i världen.

Förhållningssätt:

Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i
Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att
vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer
och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara
nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och
i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar
nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför
förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med
andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans
åstadkommer vi mer.
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Så styrs Lunds kommun
Kommunfullmäktige är Lunds kommuns högsta beslutande
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 kommun
fullmäktige, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter
sedan föregående val 2014. Liberalerna, Moderaterna,
FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna
bildade efter valet en ny majoritet i kommunstyrelsen.

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.

Kommunfullmäktige

Kommunrevision

Kommunstyrelse

Kommunkontoret

Kraftringen AB

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kultur- och
fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Stadsbyggnadskontoret

Lunds Rådhus AB

Vård- och
omsorgsförvaltningen

Vård- och
omsorgsnämnden

Tekniska nämnden

Tekniska
förvaltningen

Lunds kommuns
Fastighets AB

Delägt bolag, 0,16 %

Lunds kommuns
Parkerings AB

Science Village
Scandinavia AB

Helägt bolag

Helägt bolag

Barn- och
skolförvaltningen

Socialförvaltningen

Serviceförvaltningen

Barn- och
skolnämnden

Socialnämnden

Servicenämnden

Utbildningsnämnden

Miljönämnden

Renhållningsstyrelsen

Utbildningsförvaltningen

Miljöförvaltningen

Inera AB

Helägt bolag

Delägt bolag, 35 %

Fastighets AB
Lunds Arena

Delägt bolag, 20 %

Helägt bolag

Ideon Open AB

Renhållningsverket
Visit Lund AB
Helägt bolag

Överförmyndarnämnden

Majoritetsägt bolag,
82,4 %

Sysav AB

Delägt bolag, 15,38 %

Valnämnden
Sydvatten AB

Habostyrelsen

Krisledningsnämnden

Räddningstjänsten
Syd
Kommunalförbund

Delägt bolag, 12,87 %

Kommunassurans Syd
Delägt bolag, 6,68 %

VA Syd

Kommunalförbund

10
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Kommunens organisation per den 31 december 2020:
Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges mandatfördelning de fem senaste mandatperioderna.
De gröna fälten visar vilka partier som under mandatperioden har utgjort den styrande majoriteten i kommunstyrelsen.
Mandatfördelning kommunfullmäktige

2018

2014

2010

2006

2002

Liberalerna (L)

9

7

10

10

12

Moderaterna (M)

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

6

9

9

6

6
7

Miljöpartiet de Gröna (MP)
Vänsterpartiet (V)

6

5*

4

4

Sverigedemokraterna (SD)

6

5

3

-

-

Feministiskt initiativ (FI)

2

2*

-

-

-

Demokratisk Vänster i Lund
Totalt

-

-

1

3

-

65

65

65

65

65

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

Kommunfullmäktige

Övriga nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt och
i frågor av principiellt intresse. Kommunfullmäktiges
möten är öppna för allmänheten. Till fullmäktiges
uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och
utvärdera den kommunala verksamheten.

Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för den
löpande verksamheten och fattar beslut om den. Varje
nämnd formulerar och beslutar om mål för sina verksamheter. Nämnderna har också ett ekonomiskt ansvar för
sin verksamhet.

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala
verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet men också över de kommunala bolagen.
Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder
ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
arbetar till största delen med övergripande planering och
förutsättningar för kommunens verksamheter.

De kommunala bolagen bedriver sin verksamhet utifrån
bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges
övriga beslut.

Kommunstyrelsen

Bolagen
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Vision och Förhållningssätt

Fokusområde
Ekonomistyrning
Resursstyrning

Målstyrning
Mål och aktiviteter

Kvalitetsstyrning
Kritiska kvalitetsfaktorer

Verksamhetens basuppdrag

Lunds styrmodell
Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus där alla delar
hänger samman och behövs för att få en fungerande
styrning. Styrande dokument finns på alla nivåer i huset.
Tradition och värderingar påverkar alla nivåerna. Lagar
och förordningar påverkar också alla nivåer och är i hög
grad styrande för basuppdragen.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska
organ. Fullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet med utgångspunkt i gällande lagar,
förordningar och annan statlig styrning. Vidare beslutar
kommunfullmäktige om vision och förhållningssätt som
ger en riktning för hur arbetet ska utföras.

Ekonomistyrningen utgörs av ramar och en resursfördelningsmodell där kommunens finansiella mål formuleras.
Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur
resurserna ska fördelas inom kommunen. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur nämndernas
budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar.
Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna
till ramar för de olika nämndernas verksamhet.

Nämnderna tar i budgeten fram förslag till mål och
ekonomiska ramar för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen bereder nämndernas förslag och därefter
fastställer kommunfullmäktige kommunens budget. I
verksamhetsplaner och internbudgetar anger nämnderna
hur de ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla målen
under det kommande året. Nämnderna har ett ansvar att
hantera förändringar inom ram.

Målstyrningen utgår från att kommunfullmäktige
beslutar om fokusområden som alla nämnder och
styrelser ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige
beslutar också om prioriterade mål som är strategiskt
viktiga för att nå framgång inom respektive fokusområde. Fullmäktige fastställer dessutom kommunövergripande program och planer som innehåller mål som
nämnderna ska arbeta med samt har möjlighet att ge
särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse.

Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om en
gemensam ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för
de kommande tre åren. Underlaget till den kommer via
förvaltningarnas spaning, uppföljning, planering och
analys. Genom att fastställa fokusområden, mål och
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2020
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ekonomiska ramar i ekonomi- och verksamhetsplanen
anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens
medel ska nyttjas för att nå vision och mål.

Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål
i sina verksamhetsplaner och definierar själva vilka
områden de vill prioritera för utveckling. Nämnderna ska
också förhålla sig till de gemensamma fokusområdena
och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den
gemensamma utvecklingen. Nämnderna ska även arbeta
utifrån sina basuppdrag. De består av nämndernas
uppdrag enligt det av kommunfullmäktige beslutade
reglementet och av de lagar och förordningar som
styr nämnderna.

Samtliga nämnder och styrelser ska löpande följa upp
verksamhet, resultat och ekonomi samt vidta nödvändiga
åtgärder vid avvikelser. För att kunna följa och mäta utvecklingen av kommunfullmäktiges mål och nämndernas
utvecklingsmål tas en eller flera indikatorer fram för
respektive mål. Verksamheten kan löpande påverkas
genom nya styrdokument och beslut eller genom nya
uppdrag från kommunfullmäktige. Vid årets slut följs
ekonomi- och verksamhetsplanen som helhet upp i Lund
kommuns årsredovisning. Årsredovisningen granskas
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av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige. I uppföljningen ska nämnder och styrelser redovisa
hur de bidragit till den gemensamma utvecklingen samt
på vilket sätt de bidrar till uppfyllande av fokusområden.
Kvalitetsstyrningen utgår från ett politiskt fokusområde
om höjd kvalitet och ett gott bemötande, från krav
enligt speciallagstiftning samt från den självklara
utgångspunkten att sätta de som kommunen är till för
i centrum. Kvalitet handlar om upplevt värde utifrån
rättigheter, behov och förväntningar, med beaktande
av samhällsutveckling och omvärldsfaktorer. Inom
kvalitetsstyrningen väljs faktorer ut som är kritiska för
att verksamheten ska kunna leverera en god kvalitet.
Dessa mäts sedan genom nyckeltal eller indikatorer som
följs upp, analyseras, utvärderas och sedan används för
att styra verksamheterna mot en god kvalitet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltnings
berättelse
Händelser under året - stort
som smått
Kommunens insatser kopplade till att hantera coronapandemin har fortgått med stora omställningar för
verksamheterna. Kommunens verksamheter har fått
lägga stora resurser på att vidta åtgärder för att minska
smittspridning, aktiviteter har inte kunnat genomföras
som planerat, istället har verksamheter fått ställa om och
hitta nya sätt att arbeta. De ekonomiska förutsättningarna för kommunen såg inledningsvis besvärliga ut men
visade sig i slutändan bli betydligt bättre till följd av de
statsbidrag som tillkom för att mildra konsekvenserna av
pandemin.

Även kommunens bolag och kommunalförbund har haft
utmaningar kopplat till pandemin. Lunds kommuns
parkerings AB har drabbats av kraftigt minskade
intäkter från parkeringsverksamheten, Visit Lund AB har
under sitt första verksamhetsår genom pandemin haft
svårt att nå intäktsmål och Fastighets AB Lunds Arena
har inte nått budgeterat resultat till följd av hyresrabatt
till hyresgäst. De tre bolagen landar ändå resultatmässigt
nära budget genom aktiva åtgärder och förbättrade
förutsättningar under slutet av året.

Kommunen har också gett det lokala näringslivet olika
former av ekonomiskt stöd för att mildra effekterna av
pandemin. Exempelvis infördes tidigt längre kredittid
för kundfordringar och kortare betalningstid till leverantörer. Lunds Kommuns Fastighets AB har utfärdat
tidsbegränsade hyresnedsättningar för näringsidkare
och föreningar.

Kommunens arbete med IT och digitalisering har
intensifierats under året till följd av pandemin. Det
gäller framför allt den digitala utvecklingen som internt
i organisationen inneburit lansering på bred front av nya
arbetssätt och utökat användande av digitala samarbetsoch mötesverktyg. Externt mot invånare och andra
intressenter har utvecklingen främst handlat om att
genom e-tjänster erbjuda god tillgänglighet och snabbare
och säkrare service, trots att kommunens ordinarie verksamheter inte alltid kunnat fortgå som vanligt.
Istället för att ställa in så har Lunds Kommuns Fastighets
AB haft som motto att ställa om och utföra tänkta
aktiviteter men på annat sätt än tidigare. Aktiviteter
har genomförts inom det bosociala arbetet. Dessa har
anpassats till omständigheterna, med fokus på att stärka
känslan av gemenskap och på de grupper som riskerar
att vara extra utsatta så som äldre, barn/unga samt
personer som riskerar utsättas för våld. Exempel på
aktiviteter som har genomförts är bland annat digital
odlarskola, film som uppmärksammar Huskurage, digital
föreläsning om ofrivillig ensamhet, utomhuskonserter
och besök i bostadsområdena av ”Allsångståget”.
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Lunds Kommuns Parkerings AB har under året sänkt
parkeringsavgiften och ökat upp den tillåtna parkeringstiden för gatuparkering på sjukhusområdet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kraftringen AB har under året börjat leverera värme
i världens största lågtemperaturfjärrvärmenät på
Brunnshög till de första kunderna.

Lunds kommun har undertecknat Klimatkontrakt 2030.
Kontraktet har tagits fram inom ramen för Klimatneutrala Lund och har på nationell nivå undertecknats av det
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities samt
generaldirektörerna för Energimyndigheten, Tillväxtverket, FORMAS och Vinnova.

Ett program för social hållbarhet har antagits – det
första i Lunds historia. I programmet har arbetet med
mänskliga rättigheter och folkhälsa i Lund slagits
samman. Programmet har sex prioriterade områden
som i stora delar korrelerar med målen i Agenda 2030
och som ska bidra till att stärka både det systematiska
arbetet och samarbetet över kommunens verksamheter
i hållbarhetsfrågorna. Vidare har en policy för hållbar
utveckling antagits. Policyn knyter ihop arbetet med
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och tydliggör
kommunens förhållningsätt till hållbarhetsfrågorna samt
ger en gemensam riktning för arbetet.
Under våren och sommaren har ett intensivt arbete
pågått med hanteringen av de anlagda skolbränderna
i kommunen. Lunds kommun har bistått de drabbade
verksamheterna, både de kommunala och de som bedrivs
i egen regi, att hitta lämpliga ersättningslokaler.
Sommarlovsentreprenör 2020 pågick under sommaren
– ett feriepraktiksamarbete inom kommunen, som gav
ungdomar i åldrarna 16 -18 praktik med ekonomiskt
stöd. Platserna erbjöds i första hand till ungdomar som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Fler ungdomar än
någonsin deltog och fick öva på sina entreprenörsmässiga förmågor såsom kreativitet, initiativtagande och
självförtroende.

Spårvägsbygget är avslutat och en digital invigning
genomfördes den 12 december. Trafiken startade dagen
därpå. En högeffektiv kollektivtrafiklösning med träd
och gräs är nu en viktig del i stadsbilden.

Projektet Stambanan pågår, regeringen har fattat
byggstartsbeslut för järnvägsprojektet Flackarp-Lund.
Därutöver har kommunen fattat beslut om byggnation av
Klostergårdens station och första spadtaget togs under
sommaren.

Under året har arbete pågått för att inrätta ett naturreservat inom Höjeådalen och för bildandet av biosfärområdet Vombsjösänkan.
Omdaningen av ett stort antal verksamhetsviktiga
lokaler är genomfört. Bland annat har Hedda Anders16
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son-gymnasiet flyttat in i Tingsrättens tidigare lokaler.
Vidare är Idala skola och förskola färdigställd. Svaneskolans verksamhet är nu inflyttad i Parkskolan samt att
rivning av Svaneskolan är utförd. I början på hösten togs
det första spadtaget för det nya Hedda Andersson-gymnasiet/Svaneskolan. Den nya skolan kommer att rymma
närmare 2000 elever, varav cirka 400 på högstadiet.
Inflyttning beräknas till sommaren 2023.

Spridning av hönsgödsel i stadsparken inför firandet av
siste april fick stor internationell uppmärksamhet och
blev en lyckad insats för att förhindra smittspridning,
samtidigt som befarade luktolägenheter för grannskapet
uteblev.

Lund har tillsammans med några andra kommuner
utsetts av Sveriges kommuner och regioner (SKR) till
modellkommun. Utnämningen innebär att kommunen
genomgående ska implementera ytterligare digitala
lösningar för att generera kunskap och erfarenhet som
ska komma hela landet till del. Det ingår också att ge stöd
till andra kommuner och de regionala stödstrukturerna
för digitalisering av olika tjänster. Arbetet är en del i
regeringsöverenskommelsen ”Överenskommelse om
äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med äldre
i fokus”.

Lunds kommun och volontärverksamheten har uppmärksammats nationellt genom att på eFörvaltningsdagarna
nomineras till utmärkelsen eDiamond Award för att så
snabbt få ut en tjänst, Frivilligkraft, där man kopplar
samman frivilliga krafter och eldsjälar i kommunen med
personer i riskgrupper som behövde stöd när förutsättningarna begränsades.
Fackförbundet DIK delar för åttonde året i rad ut utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Årets utmärkelse har
till stor del handlat om skolans systematiska kvalitetsarbete. Tre av de kommunala gymnasieskolorna i Lund
nominerades och tilldelades utmärkelsen: Katedralskolan, Gymnasieskolan Spyken och Polhemskolan.
Samarbetet mellan Habo gård och den dagliga verksamheten Sesam fortgår trots pandemin. Gruppen, som
vann priset årets kokbok 2019, arbetar vidare på temat
matlagning och har bland annat byggt upp ett utekök på
gården.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag
2016

2017

2018

2019

2020

Årets resultat koncernen, mnkr

363

379

361

294

640

Årets resultat kommunen, mnkr

103

164

42

-21

423

1,8 %

2,7 %

0,8 %

-0,3 %

6,1 %

76

96

33

-21

294
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Resultat*

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning
Resultatavvikelse mot budget, mnkr

5

40

-6

-45

84

Verksamhetens nettokostnader, mnkr

Resultatavvikelse mot budget, nämnder, mnkr

5 696

5 924

6 290

6 710

6 691

Personalkostnader, mnkr

4 372

4 662

4 946

5 083

5 136

Köp av huvudverksamhet

1 205

1 233

1 267

1 350

1 345

Soliditet, koncernen

33 %

33 %

31 %

31 %

32 %

Balans
Soliditet, exkl. pensionsskuld

49 %

48 %

49 %

42 %

42 %

Soliditet inkl. pensionsskuld

24 %

25 %

23 %

23 %

23 %

Nettoinvesteringar inkl. finansiella anläggningstillgångar

650

818

753

735

723

1 927

2 238

2 441

2 744

2 769

9 548

9 900

10 251

10 110

10 145

Nettolåneskuld miljoner kr
Personal
Antal anställda
Allmänt
Antal invånare per december

118 542

121 274

122 948

124 935

125 941

varav 0-5 år

7 908

8 021

7 963

7 807

7 491

varav 6-15 år

13 222

13 802

14 241

14 505

14 635

varav 16-18 år

3 299

3 478

3 737

3 910

4 073

varav 19-64 år

74 630

75 950

76 417

77 679

78 330

varav 65-79 år

14 698

15 114

15 550

15 860

16 103

4 785

4 909

5 040

5 174

5 309

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

varav 80 år och äldre
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter
Kommunalskatt, kr
Landstingsskatt, kr

10,69

10,69

10,69

11,18

11,18

Begravningsavgift, kr**

0,246

0,246

0,246

0,246

0,25

* Omräkning i enlighet med ny kommunal bokförings- och redovisningslag har skett 2018 och 2019
** Begravningsavgift - från och med 2016 är begravningsavgiften enhetlig. Dessförinnan fanns det olika nivåer på avgiften mellan
de olika församlingarna.
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Vart gick skattepengarna?

Verksamhet 2020
1% 6%

Verksamhet
Vård och omsorg samt
särskilt riktade insatser

40%

andel i %

68

1%

Politisk verksamhet

Infrastruktur, skydd mm

380

6%

Infrastruktur, skydd mm

Kultur och fritid

349

5%

Kultur och fritid

Pedagogisk verksamhet

3 173

48 %

Pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg samt särskilt
riktade insatser

2 680

40 %

Summa verksamhet

6 650

100 %

miljoner
kronor

andel i %

Löner och pensionskostnader

5 136

59 %

Köp av huvudverksamhet

1 346

15 %

311

4%

797

9%

1 025

12 %

61

1%

Summa kostnader

8 676

100 %

Intäkter

miljoner
kronor

andel i %

6 004

66 %

48%

Politisk verksamhet

miljoner
kronor
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5%

Kostnadernas fördelning 2020
12%

Kostnader

1%
Löner och
pensionskostnader

9%

Köp av huvudverksamhet
Lämnade bidrag

4%

Lokaler, avskrivningar
Material, tjänster och
avgifter

15%
59%

Finansiella kostnader

Lämnade bidrag
Lokaler, avskrivningar
Material, tjänster och avgifter
Finansiella kostnader

Intäkternas fördelning 2020
6%

3% 2%

Skatteintäkter
Försäljning verksamhet
och tjänster

11%

5%
7%
66%

Skatteintäkter

Taxor/avgifter

Försäljning verksamhet och
tjänster

655

7%

Generella statsbidrag

Taxor/avgifter

431

5%

Bidrag

Generella statsbidrag

966

11 %

Bidrag

559

6%

Intäkter från hyror och arrende

255

3%

Intäkter från hyror
och arrende
Finansiella intäkter

Finansiella intäkter
Summa intäkter

191

2%

9 061

100 %
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Omvärld och viktiga faktorer
för verksamhet och ekonomisk
ställning
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

De Sverigerelaterade textavsnitten nedan sammanfattar
Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) senaste Ekonomirapport, oktober 2020.

Samhällsekonomisk översikt

Flera frågetecken kvarstår för världsekonomin efter den
dramatiska konjunkturkollapsen under våren 2020: hur
ska återhämtningen fortgå liksom vilka bestående skador
kan befaras för samhällsekonomin. Smittspridningen har
tagit ny fart i många länder och utvecklingen är mycket
osäker. Den makroekonomiska bottenpunkten tycks dock
ha passerats, både globalt och i Sverige. En starkt positiv
rekyl syns just nu i BNP världen över. Det finns dock
riskfaktorer som gör konjunkturutsikterna även på kort
sikt tämligen osäkra.
Det samhällsekonomiska scenariot utgår från att lågkonjunkturen håller i sig ända till 2024. Hög BNP-tillväxt
kommande år tar Sverige ur den djupa lågkonjunkturen.
Återhämtningen för sysselsättningen väntas dock
inte gå lika snabbt som den för produktionen. Andelen
arbetslösa i Sverige antas ligga kvar på en hög nivå i
ytterligare några år.

Utveckling i kommunsektorn

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck i den
kommunala ekonomin. Det har skett en stor omställning
av verksamheterna, intäkterna minskar och skatteunderlaget räddas av statliga åtgärder, statsbidragen är
rekordstora. Ett rekordresultat 2020 låg inte inom möjligheternas horisont i våras, men likväl är det ditåt det
pekar nu. Även de närmsta två åren ser förhållandevis
bra ut.

Resultat och verksamhetskostnader 2019

I och med bokslutet 2019 kan kommunsektorn se
tillbaka på ytterligare ett år med bra resultat. Det
samlade resultatet blev knappt 17 miljarder kronor före
extraordinära poster, vilket motsvarar 2,9 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. I resultatet
ingår rea- och exploateringsvinster på närmare 8
miljarder. Justerat för dessa poster, motsvarar resultatet
1,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag,
vilket är lägre än tumregeln för god ekonomisk hushållning som brukar anges till 2 procent för hela sektorn. Sett
över de senaste tio åren kan 2019 års resultat kategoriseras som genomsnittligt.
Verksamhetskostnader 2019
Utvecklingen av verksamhetsvolymen var mycket
blygsam under 2019. Kostnaderna i fasta priser minskade
med 0,3 procent. Fortsatta minskningar av kostnader
förknippat med flyktingmottagande och placeringskostnader för ensamkommande barn förklarade att volymutvecklingen blev negativ. Även om detta (och utbetalt
20
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ekonomiskt bistånd) exkluderas blev volymutvecklingen
svag; plus 0,5 procent jämfört med 2018, den svagaste
utvecklingen sedan 2008. Den demografiskt beräknade
behovsökningen motsvarade 1,3 procent, vilket innebär
att kostnaderna 2019 i fasta priser minskat per invånare
relaterat till deras ålder. En trolig förklaring är att
många kommuner redan under 2019 agerade på signaler
om kärvare ekonomisk utveckling framöver. Statistik
över sysselsättning i kommunsektorn visar att en svag
nedgång påbörjades under de sista månaderna 2019.

Minskad kostnadsvolym under 2019 syntes bland annat i
gymnasieskolan och äldreomsorgen. I både grundskolan
och vuxenutbildningen ökade kostnaderna i fasta priser
med omkring 2 procent. I verksamheter för personer med
funktionsnedsättning ökade kostnaderna bara med 0,3
procent i fasta priser, vilket är mycket beskedligt sett till
de senaste 20 årens utveckling.

Risker för kommunsektorn

Uppskjuten välfärd och krav på ökad välfärd
På lång sikt kommer kostnaderna öka i takt med
demografin. Främst är det äldreomsorgen som har ett
starkt tryck med snabbt ökande behov de kommande
tio åren. Ökningen av antalet äldre med dagens personaltäthet motsvarar en kostnadsökning på åtskilliga
tiotals miljarder. Samtidigt kommer nu krav på ökad
personaltäthet och färre medarbetare per chef inom äldreomsorgen. Om det skulle genomföras påverkas denna
beräkning i mycket hög grad.

Det finns dock en stark begränsning för ökad personaltäthet, det kommer helt enkelt inte att finnas så mycket
personal tillgänglig. Vilka förändringar i arbetssätt som
är möjliga och hur lång tid det tar innan vi är ikapp med
det som fått anstå till följd av pandemin är det ingen som
kan svara på.

Förutom uppskjutna behandlingar och operationer inom
sjukvården så drabbas även kommunernas verksamheter
av pandemin. Inte bara i form av ekonomiska effekter
utan även, och kanske främst, genom behovet av att
ge stöd till sliten och utmattad personal, hantering
av psykisk ohälsa och sociala problem, som isolering
och andra påfrestningar, som pandemin kan ha fört
med sig. Stöttning av barn och unga som i och med
distansundervisning och störningar i skolarbetet halkat
efter kommer troligen behöva ske. Att vidta åtgärder för
att de som blivit arbetslösa, särskilt i utsatta grupper,
ska kunna komma i arbete igen. Att få igång ett lokalt
idrotts-, kultur- och näringsliv som tvingats bromsa upp
och bitvis tagit en hel del skada ekonomiskt. Att ge stöd
till kommunala bolag, exempelvis inom besöksnäring och
transport.

Viktiga faktorer för verksamheterna i
Lunds kommun
Befolkning

Årlig befolkningstillväxt i
Lunds kommun 1969–2020 (antal)
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Lund är Sveriges tolfte största kommun till antalet
invånare. Vid årsskiftet var befolkningen i Lunds
kommun 125 941 personer vilket är en ökning med
941 invånare under året. Lunds befolkningstillväxt har
minskat något sedan rekordåret 2017. Det är den näst
lägsta befolkningsökningen sedan 2005.

Under 2020 flyttade 11 444 personer till kommunen
samtidigt som 10 792 personer flyttade från Lund. Det
ger ett positivt flyttnetto för 2020 på 652 personer, varav
191 personer utgörs av ett negativt inrikesflyttnetto och
migrationsnettot utgör 843 personer. Jämfört med 2019
var inflyttningen lägre och utflyttningen större. Inflyttningen minskade med 324 personer och utflyttningen
ökade med 645 personer.

Flest inflyttade från utlandet kom från Kina, 178
personer, och Indien, 163 personer. Undantaget de
skånska kommunerna flyttade det flest personer från
Stockholm till Lund, 796 personer, och Lund hade störst
nettoinflyttning från Stockholm, 77 personer, tätt följt av
Nacka med ett flyttnetto på 55 personer. Av de skånska
kommunerna flyttade det flest personer från Malmö
till Lund, 1 755 personer. Malmö var samtidigt den
kommunen som Lund hade störst negativt flyttnetto mot,
-821 personer. Lund hade störst positivt flyttnetto mot
Lomma med 41 personer.

Nettoflyttning efter flyttningsregion för Lunds
kommun 2008–2020 (antal)
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Antal födda och döda i Lund
Antalet födda uppgick till 1 135 barn och antalet döda
till 823 personer. Födelseöverskottet uppvisar en svagt
nedåtgående trend de senaste tio åren och uppgick under
2020 till 321 personer. 2020 föddes det 1 135 barn, vilket
är 35 färre födda jämfört med 2019. Antalet avlidna var
fler än 2019, 823 avled 2020 jämfört med 810 under 2019.

Födda, döda och födelseöverskott
i Lunds kommun 1969–2020 (antal)
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Arbetsmarknad
Arbetslösheten ökade något i Lund 2020. Antalet öppet
arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd
uppgick i mars 2020 till 3 796 personer, vilket var 384
personer fler än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare.
Det kan dock noteras att antalet öppet arbetslösa har
legat på en stabil nivå medan antalet i program med
aktivitetsstöd har ökat.

Arbetslösa 18–64 år i Lund
i mars 2008–2020 (antal)
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Övriga Sverige
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Flyttnetto
De senaste åren har Lund haft ett betydande flyttningsöverskott gentemot såväl andra län samt från andra
länder, men däremot inte gentemot andra kommuner i
Skåne. Det gäller även för 2020. Dock har överskottet
minskat jämfört med 2019 dels på grund av rådande
pandemi, dels på grund av få färdigställda bostäder i
Lund 2020.
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Andelen öppet arbetslösa av hela befolkningen uppgick
i mars 2020 till 2,6 procent. Det är något högre än i
mars 2019, 2,4 procent. De senaste tio åren har andelen
arbetslösa av totalbefolkningen pendlat mellan 2,3
procent och 2,6 procent.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Andelen öppet arbetslösa är större bland utrikesfödda än
svenskfödda. Totalt var 4,5 procent av den utrikesfödda
befolkningen i åldern 18-64 år arbetslösa. Det är en lägre
andel än i mars ett år tidigare då andelen var 4,8 procent,
se figur nedan.

Andel arbetslösa 18–64 år av befolkningen
i Lund, mars 2015–2020 (andel i %)

Bostäder
Bostadsbyggandet i Lunds kommun 2020 var det lägsta
sedan 2009. Det skiljer sig markant åt jämfört med
2019 då bostadsbyggandet var rekordstort. Preliminärt
byggdes det 378 bostäder 2020 jämfört med 1 631
bostäder 2019. Sedan 2000 har ungefär drygt 13 000
lägenheter färdigställts i Lund. I uppgifterna om antalet
nybyggda bostäder ingår inte ombyggda lägenheter.
Under 2020 påbörjades det preliminärt 987 bostäder i
Lunds kommun, vilket var 306 färre än 2019.

Antal påbörjade och färdigställda bostäder
i Lunds kommun 2000–2020 (antal)
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Den månadsvisa öppna arbetslösheten under 2020
följer samma mönster i Lund, Skåne och riket. Lund har
samtliga månader en lägre arbetslöshet än riket och
Skåne. En ökning av arbetslösheten sker 2020 i samband
med att pandemin får följder för Sverige och ett resultat
är att arbetslösheten ökar i april för att sedan avta i
slutet av året och för Lunds del återgå till nivån för 2019.
Andelen öppet arbetslösa av den arbetssökande befolkningen månadsvis i Lunds kommun, Skåne och riket.
16-64 år (andel i procent)

Arbetslöshet per månad 2020
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Färdigställda lägenheter i nybyggda hus
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Verksamhetens påverkan med
anledning av coronapandemin

Krishantering i samverkan

Det övergripande målet för krishanteringen är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i hela kommunen.
Lunds kommun valde att behandla pandemin på ett sätt
som innebar att ansvaret för att hantera krisen inte
lämnat berörd nämnd, förvaltning eller bolag. Som hjälp
i hanteringen formerades en central Inriktnings- och
samordningsfunktion, ISF, med en tillhörande stab.
Staben genomförde ett omfattande samordningsarbete
där frågorna som hanterats har spänt över hela det
kommunala ansvaret. Under krisledningsstabens
inledande månader genomfördes dagliga avstämningsmöten med samtliga direktörer och verkställande
direktörer i kommunala bolag för att säkerställa att
krishanteringen fungerade väl.

Det fysiska mötet har alltid varit viktigt i kommunen
och många verksamheter i kommunen bygger på att
människor samlas. När möjligheterna att samlas begränsades var kommunens inriktning att ställa om verksamheter snarare än att ställa in. Som en konsekvens har
därför medarbetare såväl som verksamheter övergått till
digitala mötesformer. För att ställa om verksamheterna
uppvisades stor idérikedom och förmåga till anpassning.
Det har handlat om allt från mötesformer för att säkra
det demokratiska uppdraget till samlingar för äldre,
kontakter med närstående, individuppföljningar,
visningar av lägenheter i särskilt boende och anställningsintervjuer. De digitaliserade mötesformerna har
medfört tekniska utmaningar, men har samtidigt också
visat nya möjligheter till samarbete. På ett påtagligt sätt
har pandemin påskyndat digitaliseringen och framkomsten av nya arbetssätt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2020 är ett år som präglats av pandemin. Alla
kommunens verksamheter har påverkats och utmanas
alltjämt. Medborgare, näringsliv, barn, elever, brukare,
medarbetare och verksamheter har alla påverkats i olika
omfattning. I kölvattnet av pandemin har också förutsättningarna för kommunens verksamheter förändrats.

Påskyndad digitalisering

Arbetsplatser i förändring

Medarbetarna är hörnstenar i kommunens organisation.
Det har på alla nivåer i organisationen funnits en god
beredskap och stor förmåga och vilja till omprioriteringar och omställningar av resurser och uppdrag
för att lösa pandemirelaterade uppdrag. Utifrån att
behoven förändrats har medarbetare på olika sätt
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

gått in i nya uppgifter och därigenom bidragit till att
hantera effekterna av pandemin. Arbetet med att
hantera pandemin har haft högsta prioritet och som en
konsekvens av nya uppgifter och ökade arbetsbördor
finns det andra uppdrag som inte hunnits eller som har
pausats. Arbetsplatserna har också påverkats påtagligt
och bland åtgärderna som genomförts för att förhindra
smittspridning är till exempel ändrade tider för raster
och omklädning, ändrad möblering i lunchrum och konferensrum för att kunna hålla avstånd.
Utifrån nationella rekommendationer har också medarbetare som haft möjlighet arbetat hemifrån under större
delen av året. Detta har ställt högre krav på både medarbetare och arbetsgivare att säkra en god arbetsmiljö.
Samtliga förvaltningar såg över riktlinjer och rutiner för
att kunna säkerställa verksamheten och arbetsmiljön.

Ett Lund som bärs av många

En pandemi måste hanteras gemensamt. Hanteringen
har gjort att samverkan med civilsamhälle och näringsliv
tagit flera kliv framåt. En tydlig indikation är bland annat
framväxten av det viktiga frivilligarbetet i kommunen
där människor som vill hjälpa varandra tydliggjort ett
Lund som bärs av många. Vikten av goda relationer
i samverkan med regionala myndigheter och andra
kommuner i omgivningen har blivit tydligt. Även inom
kommunen har nya och utökade samarbeten mellan förvaltningar vuxit fram. En global kris med lokal hantering
kräver att samsyn och enighet i frågor råder.

Förändrade levnadsmönster

När människors möjligheter att samlas och när platser
för att umgås eller utöva fritidsaktiviteter begränsas
påverkar det levnadsmönstret. En viktig strategi i

24

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2020

arbetet med att minska smittspridningen har varit
uppmaningen att hålla avstånd till andra. Besöksförbud
på äldreboende och förändrade förutsättningar för
undervisning för att minska sociala kontakter är några
exempel på obekanta och ovana förutsättningar. Fler
människor än vanligt har också sökt sig till platser
i kommunen som naturområden och parker i större
utsträckning. Konsumtionsmönstren påverkades också
tydligt i början av pandemin med brist på varor i butiken
som följd och att skyddsutrustning i hela världen var en
bristvara.

Strimmor av ljus

Kommunens roll som grundläggande samhällsbärare har
visat sig tydligt under pandemin. Som organisation är
det en prövande, men lärorik tid. Pandemin pågår fortfarande och krisledningen med stab och förvaltningarna
fortsätter att hantera alla de utmaningar som pandemin
för med sig. Genom arbetsinsatser och en förmåga att
anpassa sig till det rådande läget har kommunen hittills
klarat utmaningarna med gott resultat. Hur pandemin
hanteras i ett vidare perspektiv är avhängigt av
människors vilja att följa rekommendationer. I detta vilar
ett stort ansvar på alla och envar. Med den påbörjade
vaccineringen av kommuninvånare ställs också förhoppningar till att den pågående pandemin ska bromsa in
och smittspridningen i samhället slutligen ska stoppas.
Stärkta av förvissningen om att det kommer en tid efter
pandemin ställer vi oss frågan: Vad har vi lärt vi oss - som
land, kommun och medborgare - och hur kan vi omsätta
lärdomarna för en bättre morgondag tillsammans?

Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten

Styrmodellen för Lunds kommun baseras på horisontell
styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna
mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför.
Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål
som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande
program och planer som innehåller mål som nämnderna
ska arbeta med. Vidare har kommunfullmäktige även
möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd
eller styrelse. Nämnder och styrelser formulerar själva
sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån
fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna
basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen.
Systematisk uppföljning, analys, intern kontroll samt
granskning av kommunens verksamheter, ekonomi
och resultat är verktyg för att upptäcka risker, brister
och utvecklingsbehov som sedan kan omsättas till
förbättringar och fungera som underlag i planering av
verksamheten.

Definition av kvalitet i Lunds kommun

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp men i grunden
handlar det om ett upplevt värde utifrån rättigheter,
behov och förväntningar. Kvaliteten i det Lunds kommun
levererar bestäms av kommunens huvudpersoner - de
som kommunens verksamhet är till för och som värde ska
skapas 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 huvudpersonernas rättigheter samt
möter deras behov och förväntningar”.
Kvalitetsstyrningen i Lunds kommun utgår alltså från att
värdeskapande är huvudsyftet med verksamheten.

Källor för att mäta kvalitet och effektivitet

För att säkra kvaliteten i vad som levereras behöver vi
fråga och mäta för att utvärdera att tjänsterna lever upp
till ”leveranskraven” hos våra huvudpersoner. Mätningar
av kvaliteten genomförs på flera olika sätt och redovisas
i olika rapporter och sammanställningar i kommunen.
Sedan 2020 görs en årlig kvalitetsrapport för Lunds
kommun. I denna samlas resultat av mätningar och
jämförelser av kritiska kvalitetsfaktorer och nyckeltal
för kommunens verksamhetsområden, baserat på
framförallt nationella jämförelsetal från kommun- och
landstingsdatabasen Kolada, men även interna mått och
undersökningar. En viktig undersökning som ingår som
underlag till rapporten är Kommunens kvalitet i korthet
(KKiK) som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står
bakom.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Lund kommuns vision är att Lund skapar
framtiden – med kunskap, innovation och
öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Utöver de samlade resultaten i Lunds kommuns kvalitetsrapport utvecklas ständigt nya källor för mätning
av kvalitet. 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 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
etcetera. Det samlade resultatet redovisas i rapporten
Effektivitet i kommuner, i vilken resultaten för Lunds
kommun också återges.

Resultat kvalitet och effektivitet 2020

Sammanfattningsvis visar analyser av 2020 års
resultat att Lunds kommuns ambitioner att leverera
en verksamhet med god kvalitet infrias för de flesta
områden, dock till en kostnad som är högre än vad som
förväntas att verksamheten i Lund ska kosta.

I Kvalitetsrapport Lunds kommun 2020 konstateras att
Lunds kommun generellt uppvisar en god verksamhet
med hög kvalitet. Inom många områden förbättrar
Lunds kommun sitt resultat över tid, både i Statistiska
Centralbyråns (SCB) medborgarundersökningar och
kommunens egna mätningar, vilket är positivt och
indikerar att genomförda åtgärder har fått avsedd effekt.
Inom andra områden kvarstår utmaningar och ytterligare insatser kan behöva vidtas för att resultatet ska höjas.

Inom vissa verksamhetsområden har Lunds kommun hög
nettokostnadsavvikelse, vilket innebär att kostnaden
för verksamheten är högre än statistiskt förväntat.
Inom fritidshem inklusive öppen fritidsverksamhet,
äldreomsorg samt förskola och grundskola är Lunds
nettokostnadsavvikelse hög. Det omvända gäller för
gymnasieskola samt individ- och familjeomsorg, som
kostar mindre än förväntat. Det finns inte alltid en tydlig
korrelation mellan höga kostnader och upplevd nöjdhet
hos de berörda. Det är heller inte alla områden som Lunds
kommun har rådighet över. De höga kostnaderna inom
vissa verksamhetsområden kan till viss del förklaras av
befolkningsstrukturen och behoven hos de som verksamheterna är till för, men även av höga politiska ambitioner
och viljeinriktningar.
Nedan följer nedslag inklusive sammanvägda resultat för
2020 inom verksamhetsområdena barn och unga, stöd
och omsorg samt samhälle och miljö.
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Barn och unga

För Lunds elever i gymnasium och vuxenutbildning
är resultaten också goda, sett till kunskapsresultat.
Lund har också en hög andel lärare som har pedagogisk
högskoleexamen. Verksamheten utmärks likaså av hög
nöjdhet från medborgarna och fortsatt förhållandevis
låga kostnader, men även av ett något högre antal
elever per lärare än i snittet för alla kommuner samt
för större städer. I RKAs effektivitetsmätning är Lunds
resursindex väldigt högt vilket indikerar låga kostnader
för verksamheten, kvalitetsindexet ligger strax under
medelvärdet för samtliga kommuner, främst beroende på
skillnaden mellan faktisk och förväntad andel elever som
tar examen inom 4 år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Området barn och unga innefattar kommunens ansvar
gällande för-, grund- och gymnasieskola. Inom området
barn och unga mäts ett flertal olika nyckeltal, främst
kopplat till utbildningsverksamheten men även nyckeltal
kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid och
barn och unga i behov av stöd och omsorg ingår.

Sammanfattningsvis visar årets mätningar att medborgarnas nöjdhet är förhållandevis hög avseende
verksamheten för grundskola och förskola i Lunds
kommun, samtidigt har eleverna goda kunskapsresultat.
Dock är kostnaderna något högre jämfört med andra
större städer samt medelvärdet för alla kommuner, vilket
även återspeglas i RKAs effektivitetsmätning avseende
resursindex för dessa respektive verksamhetsområden.
Resultat Kommunens kvalitet i korthet – barn och unga
(förskola, grundskola och gymnasieskola) Lunds kommun* **
Nyckeltal

Alla
kommuner
(ovägt medel)

Lunds kommun
2015

2016

2017

2018

2019

5,0

5,2

5,0

5,1

5,4

5,2

5,2

149 363

152 969

151 466

155 696

160 698

153 995

153 755

83

86

83

81

81

74

75

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

93,8

94,1

93,4

94,4

90,2

92,3

85,9

86,8

86,5

87,1

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

91,6

94,8

92,4

89,5

87,5

89,4

81,4

83,4

81,5

83,0

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

93,3

95,2

93,4

92,1

89,1

90,7

83,0

84,6

84,1

85,3

69,5
(2016)

66,7
(2018)

73,5
(2016)

70,6
(2018)

91,1

91,4

90,2

90,6

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 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 (%)

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 (%)

73,3

74,0

2020

2019

2020

96,3

96,0

94,3

92,8

99 661

106 345

108
977

112 264

112 209

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala
skolor, andel (%)

78,7

80,6

83,7

80,2

83,8

85,7

65,8

65,5

70,6

70,4

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

77,0

76,6

80,9

77,0

78,8

79,2

70,5

70,4

71,7

71,6

4,8

4,2

3,9

7,8

8,5

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala
skolor, andel (%)
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

117 183

108 628

94 704

94 641

100 719

108 149

115 341

135 770

123 453

39,9

35,2

40,7

38,8

39,6

59,4

32,1

37

38

37

36

27

35

15

11

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

*Hämtade från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
**Färgskalan innebär: Grön = Bästa 25 % Gul = Mittersta 50 %
Röd = Sämsta 25 % Vit = Ingen data. Gruppen större stad, enligt
SKR:s kommungruppsindelning, avser kommuner med minst
50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största
tätorten. Här i ingår Lunds kommun. Gruppen ingår i huvud
gruppen Större städer och kommuner nära större stad.
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92,5

2019

95,0

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

26

2020

Större stad
(ovägt medel)

14

15

Kostnadsnyckeltalen uppdateras för 2020 under våren.
Resultat effektivitetsmätning – utbildning (förskola,
grundskola och gymnasieskola) Lunds kommun* **
2017

2018

2019

Kvalitetsindex förskola

64

76

71

Resursindex förskola

43

46

34

Förskola

Kommunal grundskola
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9

57

35

37

Resursindex kommunal grundskola F-9

26

24

33

Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola

42

40

45

Resursindex kommunal gymnasieskola

87

89

98

Kommunal gymnasieskola (gymnasieförbund ingår ej)

Förskola: Lunds resursindex är lågt och speglar det sedan
tidigare kända faktumet att förskoleverksamheten i Lund
är något dyrare än förväntat (jämför med nettokostnadsavvikelse). Kvalitetsindexet är istället ganska högt, vilket
framför allt beror på att Lund har en hög andel barn som
är inskrivna i förskola.
Grundskola: Lunds resursindex är lågt och speglar det
sedan tidigare kända faktumet att grundskoleverksamheten i Lund är något dyrare än förväntat (jämför
med nettokostnadsavvikelse). Även kvalitetsindexet
är ganska lågt, vilket bland annat beror på avvikelsen
mellan faktisk och förväntad andel niondeklassare som
är behöriga till gymnasiet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Lund placerar sig fortsatt bland de bästa i landet
gällande nyckeltalen som mäter elevernas resultat samt
deltagande i idrottsföreningar. Eleverna i årskurs 9 har
blivit ännu mer nöjda med skolan som helhet över åren.
Gymnasieeleverna har fortsatt goda resultat och en hög
andel av eleverna slutför examen inom 4 år.

Gymnasieskola: Lunds resursindex är väldigt högt vilket
indikerar låga kostnader för verksamheten. Kvalitetsindexet ligger strax under medelvärdet för samtliga
kommuner, främst beroende på skillnaden mellan faktisk
och förväntad andel elever som tar examen inom 4 år.

*I tabellen presenteras två sammanvägda index hämtade från
RKAs 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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Stöd och omsorg

Lunds resursindex gällande äldreomsorgen är mycket
lågt och speglar det sedan tidigare kända faktumet att
äldreomsorgen i Lund är dyrare än förväntat. Kvalitetsindex är i stort sett i nivå med rikssnittet, vilket framför
allt beror på att Lund inte utmärker sig gällande brukarnöjdhet i socialstyrelsens brukarundersökning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Området stöd och omsorg innefattar kommunens ansvar
för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen,
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om särskilt
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Stöd och omsorg följs och mäts genom ett flertal olika
nyckeltal baserade på bland annat brukarbedömningar,
aktualiseringar, väntetider, kostnader samt sammanvägda kvalitetsaspekter.

Det omvända gäller för individ- och familjeomsorgen
och mätningar gällande ekonomiskt bistånd. Här
ligger Lunds resursindex en bit över rikssnittet, vilket
indikerar en något sånär kostnadseffektiv verksamhet.
Kvalitetsindex ligger en bit under rikssnittet, främst
beroende på att Lund har en jämförelsevis hög andel
vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd.Samtidigt har Lund goda resultat inom många av
områdena där brukare och anhöriga har bedömt verksamheten. Det pågår ett aktivt arbete för att effektivisera
verksamheterna med bibehållen eller höjd kvalitet, bland
annat i form av utökat arbete utifrån evidensbaserade
modeller, processorientering, kompetensutveckling för
personalen, brukarnära lösningar, digitalisering samt
samverkan med civilsamhället.

Sammanfattningsvis visar årets mätningar att Lunds
kommuns kostnader för äldreomsorgen och LSS är
något högre än snittet för större städer liksom för alla
kommuner. Dessa resultat återspeglas i RKAs effektivitetsmätning där Lunds resursindex för LSS är lågt, vilket
beror på att verksamheten är dyrare än förväntat (se
även nettokostnadsavvikelse). Kvalitetsindex för LSS i
Lund ligger något över medelvärdet för alla kommuner,
men detta index behöver tolkas i ljuset av att det endast
byggs av resultatet för två enkätfrågor (en för boende och
en för daglig verksamhet).

Resultat Kommunens kvalitet i korthet
– Stöd och omsorg Lunds kommun* **
Nyckeltal

Alla
kommuner
(ovägt medel)

Lunds kommun
2015

2016

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

2017

2018

79

2019

2020

2019

2020

2019

2020

89

74

77

77

75

73

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

78

79

86

82

89

89

79

78

75

73

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

33

26

23

21

29

28

15

16

14

16

3 648

3 741

3 497

3 634

3 762

135

140

67

57

50

80

152

159

234

256

80

87

95

78

80

81

83

79

73

73

73

76

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna
inflyttningsdatum avseende boende enl. 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 (%)

86

63

79

70

4 441

5 463

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB),
minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv

6 229

6 534

6 742

7 190

7 581

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

37

29

44

38

29

33

67

64

61

55

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

16

16

14

14

12

12

16

15

15

15

72

80

51

53

54

62

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel
(%) av maxpoäng

6 961

7 530

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

80

81

78

77

81

80

82

81

80

80

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

90

89

88

88

90

90

90

90

88

87

251 899

255 311

265 924

268
280

276 112

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

*Hämtade från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
**Färgskalan innebär: Grön = Bästa 25 % Gul = Mittersta 50 % Röd = Sämsta 25 % Vit = Ingen
data. Gruppen större stad, enligt SKR:s kommungruppsindelning, avser kommuner med
minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. Här i ingår Lunds
kommun. Gruppen ingår i huvudgruppen Större städer och kommuner nära större stad.
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Större stad
(ovägt medel)
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246
667

241 905

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utvecklingen går åt rätt håll 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 brukarbedömning gruppbostad LSS - brukaren trivs alltid hemma,
kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg,
ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd, personalkontinuiteten inom hemtjänsten samt
väntetiden från ansökan till första erbjudan om inflyttning till särskilt boende.

Det område där Lund fortsatt hamnar lågt är väntetiden
gällande försörjningsstöd. Försörjningsstödet har ökat
kraftigt under 2020 och i genomsnitt har 1 186 hushåll
haft försörjningsstöd jämfört med 1 008 hushåll 2019.
Ökningen bedöms till stora delar vara en konsekvens av
inbromsning av konjunkturen och utvecklingen inom
Arbetsförmedlingen.
Kostnadsnyckeltalen uppdateras för 2020 under våren.

Resultat effektivitetsmätning – omsorg
Lunds kommun* **
2017

2018

2019

LSS: Lunds resursindex är jämförelsevis lågt beroende
på att verksamheten är dyrare än förväntat (jfr med
nettokostnadsavvikelse). Kvalitetsindex ligger något över
medelvärdet för alla kommuner, men detta index behöver
tolkas i ljuset av att det endast byggs av resultatet för två
enkätfrågor (en för boende och en för daglig verksamhet).
Ekonomiskt bistånd: Lunds resursindex ligger en bit över
rikssnittet, vilket indikerar en något sånär kostnadseffektiv verksamhet. Kvalitetsindex ligger en bit under
rikssnittet, främst beroende på att Lund har en jämförelsevis hög andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd
Äldreomsorg: Lunds resursindex är mycket lågt och
speglar det sedan tidigare kända faktumet att äldreomsorgen i Lund är dyrare än förväntat (jfr med nettokostnadsavvikelse). Kvalitetsindex är i stort sett i nivå
med rikssnittet, vilket framför allt beror på att Lund inte
utmärker sig gällande brukarnöjdhet i socialstyrelsens
brukarundersökning.

LSS (boende och daglig verksamhet)
Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet

25

18

69

Resursindex LSS boende och daglig verksamhet

33

36

31

Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd

39

30

38

Resursindex ekonomiskt bistånd

66

68

69

Kvalitetsindex äldreomsorg

35

46

54

Resursindex äldreomsorg

24

30

17

Ekonomiskt bistånd

Äldreomsorg

* I tabellen presenteras två sammanvägda index hämtade från
RKAs 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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Samhälle och miljö* **
Inom området samhälle och miljö följs nyckeltal som mäter
kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar
i kommunen, kommunal service som till exempel bibliotek,
arbetsmarknad, samhällsbyggande, näringsliv och miljö.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nyckeltal

Lunds kommun
2105

2016

29

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av
maxpoäng (%)

2018

2019

2020

2019

2020

2019

2020

97

99

99

100

84

87

87

86

31

37

69

44

54

56

56

49

46

83

83

95

94

92

88

84

91

86

57

59

56

61

62

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

Större stad
(ovägt medel)

2017

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

Alla
kommuner
(ovägt medel)

39

33

37

30

38

38

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

32

36

32

35

34

45

44

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera (status efter 90 dagar), andel (%)

28

36

37

39

21

35

35

73

76

73

75

73

74

42

24
503

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Handläggningstid (median) från när ansökan
betraktas som fullständig till beslut för bygglov för
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet,
andel (%)

533

482

474

453

451

53,0

60,8

65,9

70,3

69,8

55

68

74

82

83

70,6

36,0
30

19

23

9

449
32,4

60,1

55,9

43

*Hämtade från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
**Färgskalan innebär: Grön = Bästa 25 % Gul = Mittersta 50 % Röd
= Sämsta 25 % Vit = Ingen data. Gruppen större stad, enligt SKR:s
kommungruppsindelning, avser kommuner med minst 50 000
invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. Här i
ingår Lunds kommun. Gruppen ingår i huvudgruppen Större städer
och kommuner nära större stad.

Lund hamnar fortsatt bland de bästa i landet avseende
bemötande vid kontakt med kommunen och svar på
e-post inom en dag. Lund placerar sig även bland de
kommuner som har flest miljöbilar i kommunorganisationen och är en av de kommuner som har högst andel
ekologiska livsmedel i verksamheterna.

Det område där Lund har lite lägre resultat är andelen
som kontaktar kommunen via telefon och som får svar på
en direkt fråga. Det beror delvis på att nyckeltalet mäter
de som får svar inom 60 sekunder, medan Lunds kommun
har ett hälsningsmeddelande innan kommunvägledare
kan svara på samtalet. Tillåter man en tidsrymd på
120 sekunder istället är utfallet för 2020 97 procent.
Dessutom hanterar kommunens samlade Medborgarcenter fler och mer komplexa ärenden än tidigare.
De nyckeltal där Lunds kommun placerar sig i mitten är
delaktighetsindex som mäter medborgarnas möjlighet
att delta och utöva inflytande i kommunens verksamheter och kontakten med politiker, resultat vid avslut i
arbetsmarknadsåtgärder samt den totala nöjdheten med
företagsklimatet.
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Lunds kommun har pågående arbete för att öka medborgarnas delaktighet i form av
bland annat medborgardialoger och medborgarförslag
samt medborgarcenter i några av byarna – Dalby, Genarp
och Veberöd. Vidare har kommunen ett intensifierat
arbete med att främja näringslivet som förhoppningsvis
medför ett förbättrat resultat framöver, men resultaten
inom vissa områden – såsom serveringstillstånd och
livsmedelskontroll – är redan bland de bästa i landet.
Lunds placerar sig lågt även för nyckeltalet gällande
handläggningstiden (median) för bygglov gällande enoch tvåbostadshus och insatser pågår för att förbättra
detta.

Utvärdering god ekonomisk hushållning
inklusive måluppfyllelse
I kommunallagen anges att kommuner och landsting
ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Ändamålet med god ekonomisk hushållning förklaras
med att offentliga medel ska användas på ett effektivt
och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostna-

derna för den kommunala service som konsumeras. God
ekonomisk hushållning omfattar både ekonomiska och
verksamhetsmässiga mål.

Följande fokusområden är beslutade:
• Smartare Lund

• Höjd kvalitet och gott bemötande

• Ett starkare samhällsengagemang
• Ett grönt föredöme

Inom varje fokusområde finns tre beslutade viljeinriktningar som ska visa kommunens riktning med fokusområdet. Till viljeinriktningarna är det sedan knutet ett
antal indikatorer.

De aktiviteter och förbättringsåtgärder som har gjorts
och görs inom kommunen bedöms arbeta i riktning
mot kommunfullmäktiges mål och fokusområden.
Kommunens verksamheter har under året även
genomfört ett stort antal projekt. Detta har bidragit
till att det har bedrivits en samlad verksamhet inom
kommunen med god kvalitet. Dessutom har kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna hanterats
enligt plan.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Lunds kommun ska arbeta efter fyra gemensamma fokusområden som ska bidra till utvecklingen av kommunens
verksamheter. Fokusområdena ska styra satsningar och
prioriteringar, och de gäller för samtliga nämnder och
styrelser.

Vad gäller målen för verksamheterna har kommunfullmäktige 22 indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.
Under 2020 uppnådde 3 indikatorer satt målvärde, 3
indikatorer saknade utfall samt 16 indikatorer nådde
inte satt målvärde.

Av kommunens två finansiella mål har båda målen
uppnåtts.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen uppnår
en god ekonomisk hushållning.
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Fokusområden
Smartare Lund
Kommunfullmäktige mål

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass. Vi vill uppmuntra nytänkande och
en stark innovationskultur i organisationen. Vi vill ta tillvara på den samlade
kunskapen hos alla som bor, verkar eller
vistas i Lund
Klarar ej målet

Indikatorer

Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för ämnesproven
i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)

79

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)

89

83,2

83,1

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)

90

86,7

84,5

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

75

73,9

75,79

*

75,1

* På grund av coronapandemin genomfördes inga ämnesprov för åk 3 under läsåret 2019/2020 varför inga uppgifter finns för året.

Analys av måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av
följande viljeinriktningar:
• Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass

• Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen

• Vi vill ta tillvara på den samlade kunskapen hos alla som
bor, verkar eller vistas i Lund

Målen mäts med fyra indikatorer. En av dessa saknar utfall
och de tre övriga når inte riktigt upp till de målvärden
som definieras i ekonomi- och verksamhetsplanen för
2020-2022.
Nationella prov, åk 3: På grund av coronapandemin
genomfördes inga ämnesprov för årskurs 3 under läsåret
2019/2020 varför inga uppgifter finns för året.

Studieresultat, åk 6: Lunds resultat ligger kvar på
samma nivå som föregående år, och i och med det hamnar
resultatet en bit under målet för denna indikator. Trots
detta håller sig kommunen knappt 10 procentenheter över
rikssnitt och kommungruppen ”Större stad”

Studieresultat, åk 9: Lunds resultat är det 15:e bästa i
landet. 2020 innebär ett trendbrott med en kurva som
vänder uppåt efter att ha dalat mellan 2016 och 2019. Lunds
resultat ligger mer än 10 procentenheter över både rikssnittet och kommungruppen ”Större stad”.
Gymnasieelever med examen inom 3 år: Resultatet för
2020 innebär en liten försämring jämfört med 2019. I och
med detta landar resultatet under både kommunens eget
målvärde och rikssnittet (som ökat från 73 procent till 75
procent mellan 2019 och 2020).
Indikatorerna ovan bedöms inte vara heltäckande för att
spegla kommunens verksamhet som bidrar till målen och
fokusområdet. Det har även genomförts ett stort antal
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aktiviteter och projekt i kommunen som bidrar positivt
till måluppfyllelsen.

Verksamhet som bidrar till Smartare Lund

Det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan har förbättrats något vid en jämförelse med föregående år (250 poäng
jmf. med 249,3). Det genomsnittliga meritvärdet är dock
en poäng lägre än vad som kan förväntas i jämförelse med
andra kommuner. Avseende behörighet till yrkesprogram
på gymnasiet blev 89,4 procent av eleverna i årskurs 9
behöriga, vilket också var en förbättring jämfört med
föregående år. I synnerhet är det pojkarnas resultat som
förbättrats samtidigt som flickornas sjunkit något.
För att uppnå förbättrade resultat inom grundskolan har
en central aspekt under 2020 varit att arbeta fram en ny
process för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Då stress fortsatt är en utmaning i grundskolan, framförallt bland flickor, har även insatser inom detta
område genomförts på flera plan under 2020.

Arbetet med att främja skolnärvaro har utvecklats.
Under pandemin var frånvaron bland elever initialt hög.
Löpande information till vårdnadshavare tillsammans med
rektorers och medarbetares täta dialog mellan skola och
hemmet har bidragit till att elevers skolnärvaro påtagligt
förbättrats. Skolornas arbete med att tidigt förebygga
frånvaro och främja skolnärvaro har mot bakgrund av detta
också aktualiserats och vässats under perioden.
Under hösten 2019 påbörjades en översyn av skolledarorganisationen inom grund- och grundsärskola i syfte att skapa
mer likvärdiga förutsättningar för rektorer att bedriva en
verksamhet av hög kvalitet. Utifrån gemensamt framtagna,
bärande principer utarbetades en förändrad skolledarorganisation som sjösattes fullt ut i augusti 2020. Motsvarande
översyn har initierats även inom förskolan.
Lunds kommunala gymnasieskolor har generellt goda
resultat. Läsåret 19/20 var det totalt 95,5 procent av
avgångseleverna som tog examen. Det var dock en
marginell minskning jämfört med föregående läsår

(-0,6 procent). Minskningen rapporteras till viss del bero
på vårens fjärr- och distansundervisning med anledning
av pandemin.

Inom kommunen har det arbetats aktivt med digitalisering för att underlätta servicen för medborgarna. Med
anledning av pandemin har trycket ökat markant på att
ta fram nya och säkra digitala lösningar. Bland annat har
ett antal nya e-tjänster byggts. Däribland Frivilligkraft
för att erbjuda stöd till personer som tillhör riskgrupper.
Vidare har över 60 läsplattor överlämnats till äldreboenden för att boende ska kunna ha videosamtal med sina
anhöriga och för att erbjuda alternativ till den fysiska
träffpunktsverksamheten genomfördes en omställning
till den Digitala träffpunkten. Den Digitala träffpunkten
producerar program som publiceras minst två gånger
per vecka på Lund.se, Youtube och Facebook. Vidare
lanserade kulturverksamheten hashtagen #kulturströmlund där kommunen strömmar konserter och erbjuder
andra att lägga ut saker.
Andra exempel på digitalisering under året är införandet
av en automationsplattform (RPA - Robotic Process
Automation) vilken möjliggjort att över 25 processer i
kommunens verksamheter har automatiserats. Detta
har lett till att 70 700 ärenden har hanterats, över
1,5 miljoner manuella moment har tagits bort och över
7 500 timmar har sparats in. Inom vård- och omsorgsverksamheterna har digital signering av hälso- och
sjukvårdsinsatser inom bland annat LSS och särskilt
boende testats. Dessutom har det gjorts en utökning
av antal trygghetskameror, förberedelse för att införa
mobila trygghetslarm inom hemvården (positioneringslarm) samt införandet av appen Wellbee som ökat självständigheten och delaktigheten för brukare inom LSS.
Dessutom har testet av läkemedelspåminnare avslutats
och förberedelsearbetet inför en upphandling pågår
för breddinförande.
Digitaliseringsarbete har även pågått inom kommunens
verksamheter i syfte att effektivisera och underlätta
arbetet för medarbetare. Ett exempel är e-Learning-utbildningar, som kompletterar och ibland ersätter fysiska
utbildningar inom olika områden. I samband med
pandemin ökade trycket kraftigt på distansarbetet,
vilket ökat behovet av bättre digitala samarbetsfunktioner. Detta innebar att ett beslut att påskynda införandet
av samarbetsytan Teams med underliggande funktioner
togs och ett projekt för att införa detta startade. Inom
3 månader var implementationen genomförd.

Projekt som bidrar till Smartare Lund

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunens vuxenutbildning har beviljats statsbidrag
från Skolverket för att bedriva Lärcentrum. Lärcentrum
erbjuder de studerande ökad tillgång till tekniska
hjälpmedel, kvalificerat stöd från olika professioner och
tillgång till en plats där det går att få studiero. Detta
kommer att bidra till att fler elever kommer ut på arbetsmarknaden och till vidare studier, på kortare tid och med
bättre kunskaper och förutsättningar.

Därutöver kan nämnas att Studio Stadshuset invigdes
under hösten och konceptet ”innovationsveckor” har
etablerats. Studio Stadshuset är en plats för kreativa
workshops, dagkonferenser, projektrum, möten och
utbildning samt för att möjliggöra genomförande av olika
innovations- och förändringsprojekt.
Lund har fått ett stort nytt innovationsprojekt, Lund
Open City Sensoring, kopplat till digitalisering, sensorer
och Internet of Things (IOT) som en fortsättning av
projektet Smarta Offentliga Miljöer. Lund ingår också i det
nationella innovationsledningsarbetet och samverkan
via Vinnova med övriga innovationsplattformar, IOT
Sweden och Drive Sweden. Arbetet har därutöver fortgått
med att etablera mobilitetsnod Syd kopplat till det stora
nationella projektet EvolutionRoad.
App-oteket är ett Vinnova-projekt som startats av Malmö
stad. Projektets mål är att främja självständighet för
individer med funktionsnedsättning genom att låta medarbetare hitta och dela information om appar och andra
välfärdstekniska verktyg via hemsidan app-oteket.se.
Lund är del av ett andra projektsteg som också finansieras av Vinnova. Denna gång med mål att vidareutveckla
app-oteket till ett hållbart verktyg som möter flera behov
och som enkelt kan användas och spridas nationellt.

Projekt Nordic Innovation District Development (NIDD) har
under perioden oktober 2019 till juni 2020 genomfört en
förstudie om utvecklingen av framtidens innovationsdistrikt. Projektets slutmål är att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag
i städerna Lund och Lyngbys innovationsdistrikt och
därmed främja jobbskapande. Fokus är på de fysiska
förutsättningarna i staden och innovationsmiljöer samt
tillhörande företagsutvecklingssupport, med särskild
inriktning på nystartade verksamheter.

Under ledning av Lunds tekniska högskola (LTH) och
med finansiering från Energimyndigheten, deltar
kommunen i ett forskningsprojekt för analys av miljöoch kulturmiljömässiga värden i byggnader. Projektets
namn är Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera?
Energianvändning i hela livscykeln. Analyser av energianvändning, klimatutsläpp och kulturhistoriska värden
görs för att se byggnaders totala energibehov under
livscykeln. Utgångspunkt är en förnyelseprocess på
sjukhusområdet.
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Höjd kvalitet och gott bemötande
Kommunfullmäktige mål

Klarar delvis målet

Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)

80

54

44

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI

75

Nöjd Medborgar-Index - Helheten

66

64

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

47

48

Nöjd Region-Index - Helheten

72

71

Nöjd Region-Index - Trygghet

68

65

Personalkontinuitet, antal personal som
en hemtjänsttagare, över 65 år, möter
under 14 dagar, medelvärde. Interna och
externa utförare

12

12

12

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

16

28

29

*

75
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Vi vill bidra till bättre service och höjd
kvalitet i verksamheten. Vi vill öka
tillgängligheten och alltid ge ett gott
bemötande. Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande

Indikatorer

* Utfall för 2020 ännu inte publicerat

Analys av måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
• Vi vill bidra till bättre service och höjd kvalitet i
verksamheten
• Vi vill öka tillgängligheten och alltid ge ett gott
bemötande
• Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande

NMI - Helheten: Resultatet för 2020 är i stort sett
detsamma som 2018 (65) och innebär att kommunen inte
riktigt når målet. Lund ligger 9 indexpunkter över rikssnittet och 6 över kommungruppen ”Större stad”. Lunds
resultat är det sjätte bästa bland de 100 deltagande
kommunerna.

Målen mäts med åtta indikatorer. Två av dessa når målet,
en saknar utfall och de fem övriga når inte riktigt upp till
de målvärden som definieras i ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020-2022.

NII - Helheten: Resultatet för 2020 är en förbättring
jämfört med 2018 (46) och innebär att kommunen når
målet. Lund ligger 8 indexpunkter över både rikssnittet
och kommungruppen ”Större stad”. Lunds resultat är det
sjätte bästa bland de 100 deltagande kommunerna.

Företagsklimat (Insikt): Indikatorn saknar än så länge
utfall för 2020. Det senaste utfallet från 2019 innebar
att kommunen nådde målet (index: 75). Utfall för 2020
publiceras vecka 14 2021.

NRI - Trygghet: Resultatet för 2020 når inte riktigt
upp till målvärdet. Lund hamnar på plats 13 av 100
deltagande kommuner. 10 indexpunkter över genomsnittskommunen och 8 över kommungruppen ”Större
stad”. Utfallet är detsamma som 2018 och 2016.

Direkt svar på en enkelt fråga: Resultatet för 2020
innebär en klar förbättring jämfört med föregående år,
men kommunen når inte upp till målet. Det beror delvis
på att Lunds kommuns växel har ett hälsningsmeddelande innan kommunvägledare kan svara på samtalet.
Tillåter man en tidsrymd på 120 sekunder istället är
utfallet för 2020 97 procent.

NRI - Helheten: Resultatet för 2020 når inte riktigt upp
till målvärdet. Lund hamnar på plats 5 av 100 deltagande
kommuner. 11 indexpunkter över genomsnittskommunen och 14 över kommungruppen ”Större stad”. Utfallet
är detsamma som 2018. Rikssnittet visar på en vikande
trend under samma period.

Personalkontinuitet, hemtjänst: Utfallet för 2020
innebär att kommunen når målvärdet. Årets utfall är
det näst lägsta sedan mätningarna började (2007).
Resultatet har förbättrats ständigt sedan 2013 då
antalet var 17 stycken. Lund ligger i den bästa kvartilen
avseende denna indikator.
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Väntetid, försörjningsstöd: Indikatorn för väntetid
till beslut om försörjningsstöd uppgår till 23 dagar,
vilket har påverkats av rådande pandemi med ett ökat
antal medborgare i behov av försörjningsstöd. Måttet är
komplext då verksamheten i Lunds kommun inväntar
kompletteringar istället för att avslå ej kompletta ansökningar. Trots detta pågår arbete med att ytterligare
sänka väntetiden, bland annat genom lansering av en
e-tjänst som hjälper den sökande att kontrollera att
ansökan är komplett innan den skickas in.

Indikatorerna ovan bedöms inte vara heltäckande för att
spegla kommunens verksamhet som bidrar till målen och
fokusområdet. Det har även genomförts ett stort antal
aktiviteter och projekt i kommunen som bidrar positivt
till måluppfyllelsen.
36
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Verksamhet som bidrar till Höjd kvalitet och
gott bemötande
Under perioden har arbetet med Lundasupport fortgått
i vilket Lunds samtliga innovations- och entreprenörsaktörer har gått samman för att stötta det lokala
näringslivet. Lundasupport är ett initiativ som erbjuder
företagsstöd via Lunds aktörer för innovation och
entreprenörskap tillsammans med Lunds kommun, bland
annat genom kostnadsfri rådgivning till företag i rådande
coronaläge.
Andra aktiviteter med fokus på näringslivet har varit
”100 företagsbesök på 100 dagar” då företagare får besök
av förtroendevalda och tjänstepersoner i syfte att öka
förståelsen för företagens behov och förstärka dialog
och relationer. Företagsbesöken planerades att löpa från

Inom biblioteksverksamheten har ett omfattande arbete
med att förnya bibliotekens lokaler påbörjats. Syftet är
att göra dem mer tillgängliga genom att frigöra mer ytor
för besökarna. Dessutom har deltagandet i sommarläsningen ökat med 13 procent i år jämfört med förra
sommaren. Genom sommarboken har alla barn i Lunds
kommun möjlighet att få en bok om de läser minst sex
böcker och skriver recensioner. Under 2020 genomfördes
även upphandling av en ny, mer flexibel, bokbil som
beräknas kunna levereras i slutet av 2021.

Fritidsverksamheten har påbörjat ett arbete för att
anpassa utbudet av verksamhet efter ungas önskemål
enligt en kartläggning som gjordes 2019. Verksamheterna har under året därför i större utsträckning erbjudit
verksamhet i direkt anslutning till skolans slut, After
School . ”Miniting” är en ny metod för unga att föra dialog
med nämnder och förvaltningar. Andra nya metoder för
ungdomsinflytande som prövats är Instagram-frågor,
samt gårdsråd för unga mellan 12 och 25 år. Alla medarbetare inom fritidsverksamheten har dessutom påbörjat
en grundutbildning i att hantera våld i nära relationer.
Det finns ett stort intresse från lundaborna att lämna in
så kallade lundaförslag. Kopplat till dessa har kommunen
behandlat flera önskemål om inrättande av bland annat
hundrastgårdar och utegym. Flera nya hundrastgårdar
är på gång och en strategi samt modell för placering av
utegym håller på att arbetas fram.
Genomlysning av bygglovs- och mättaxa pågår, med målsättning att anpassa taxan till den modell som Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. Genom att
justera taxan blir det lättare för sökande att förstå hur
mycket ett bygglov kommer att kosta. Trots längre handläggningstider för bygglovsansökan har nöjdkundindex
ökat från 58 till 65,7. Lantmäterimyndighetens handläggningstid har sjunkit från 47 till 28 veckor efter att
enheten blev fullt bemannad under hösten. Mätenhetens
handläggningstid är 1-2 dagar från beställning.

Inom grundskoleverksamheten har aktiviteter
genomförts för effektivare och mer kvalitativa processer.
Bland annat har lösningar utvecklats för att digitalisera
skolanmälan, ansökningar om skolskjuts och nya integrationer mellan olika verksamhetssystem. Sammantaget
beräknar barn- och skolförvaltningen att ovanstående
utveckling sparar närmare 2 000 timmar årligen i administrativa moment.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

början av mars till början av juni, men mot bakgrund av
pandemin reviderades det till 100 företagsbesök 2020.
Under året genomfördes cirka 60, varav några digitalt.
Intresset från företagens sida att få besök av förtroendevalda och tjänstepersoner är stort. Företagsbesöken
fortgår under 2021.

I arbetet med att fortsatt förbättra dialog, insyn
och service för medborgarna har medborgarcenter
genomfört en bemötandeutbildning för samtlig personal.
Medborgarcenter har även tagit över vissa ärenden
från andra förvaltningar i syfte att effektivisera handläggningen, öka tillgängligheten och servicen till medborgarna samtidigt som processerna effektiviseras och
avlastning sker för förvaltningarna. Vidare har förberedelser gjorts för ett webbplattformsbyte för kommunens
35 webbplatser, samt att åtgärder genomförts för
att förenkla för medborgarna att hitta och använda
e-tjänsterna. Kommunikationen om och till byarna har
utvecklats genom bland annat nya facebooksidor för att
öka dialogen med medborgarna i Veberöd och Dalby.
Även ett månatligt nyhetsbrev har lanserats med information från kommunen till byarådet i Veberöd.
Det omfattande arbetet med översyn av kommunens
nämnders reglementen fortgår. Förutom att uppdatera
reglementena med aktuell lagtext, modernisera språkdräkten och sammanföra dem i ett samlat dokument
syftar revideringen även till att skapa tydlighet i de
politiska ansvarsområdena.

Kommunens första övergripande kvalitetsrapport
har tagits fram. Rapporten ingår som ett strategiskt
dokument i ekonomi- och verksamhetsplaneringen och är
ett sätt att svara på frågan om hur det går för Lund, både
inom organisationen och externt gentemot medborgare
och andra intressenter.

Inom äldreomsorgen visar uppföljningen att den totala
nöjdheten inom hemvården är 90 procent, vilket är ett
resultat som är bättre än riket och Skåne. Det har gjorts
förbättringar i flera av indikatorerna. I årets uppföljning
hade 7 av 16 enheter inom hemvården ett resultat över
60 procent där brukarna var nöjda/mycket nöjda i alla
utvalda frågor. Inom särskilt boende har resultaten
förbättrats i elva av de tolv utvalda frågorna jämfört med
föregående år.
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Projekt som bidrar till Höjd kvalitet och gott
bemötande
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Lunds kommun är med i forskningsprojektet Equalizer,
finansierat av Vinnova. I Equalizer är målet att
skolgårdar och andra allmänna aktivitetsytor, som till
exempel multiplaner, ska bli mer inkluderande. Även barn
och unga som inte är så vana att röra på sig eller ta plats
ska känna sig välkomna. I projektet utvecklas specifikt
metoder för att undersöka hur olika normer förhindrar
unga flickor från att nyttja offentliga ytor och vilka typer
av lösningar som kan störa normerna och bidra till ökad
inkludering. Ett förarbete har gjorts tillsammans med
skolklasser på Fäladsgården och Östratornskolan där
också ett antal prototyper testas under hösten 2020 och
där resultatet ska användas för att utforma en aktivitetsyta på Brunnshög i norra Lund.

Prisma är en plattform för samverkan mellan offentliga
och idéburna aktörer i Lunds kommun, i syfte att öppna
upp och tillgängliggöra stadens utbud av fritidsaktiviteter för deltagare ur alla samhällsgrupper. Prisma har idag
två programområden: fritid och arbetsmarknad. Inom
fritidsdelen, som 2020-2021 finansieras med statsbidrag
genom Länsstyrelsen, bedrivs uppsökande verksamhet
gentemot barn, unga, vuxna och familjer som av socio
ekonomiska eller andra skäl har begränsad tillgång till
nyttiga och meningsfulla fritidsaktiviteter. Prisma har
sedan hösten 2019 också blivit en viktig plattform för
samverkan kring aktiviteter för målgruppen nyanlända.
Där drivs uppsökande verksamhet för att nå ut med
information till målgruppen, vägledning till befintligt
föreningsliv samt planering och genomförande av ytterligare aktiviteter.

Ett starkare samhällsengagemang
Kommunfullmäktige mål

Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära
samverkan med lundaborna och
civilsamhället. Vi vill ge kraft åt
lundabornas engagemang. Vi vill att
lundaborna ska ha en hög tilltro till
kommunen
Klarar delvis målet

* Utfall för 2020 ännu inte publicerat
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Indikatorer

Mål 2020

Utfall 2020

Delaktighetsindex, andel (%) av
maxpoäng

75

58

Hushåll med ekonomiskt bistånd som
erhållit bistånd i 10-12 månader under
året, andel (%)

33

32

27

Barn i befolkningen som ingår i
familjer med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%)

1,5

2,69

2,4

Skillnad i meritvärde mellan flickor
och pojkar åk 9, skolkommun (exkl
nyinvandrade elever och elever med
okänd bakgrund)

22

22,4

23,5

Skillnad i meritpoäng Åk 9 mellan
elever vars föräldrar har högst
gymnasieutbildning respektive högre
utbildning, skolkommun (exkl elever
med okänd bakgrund)

46

*

Utfall 2019
57

69,4

Analys av måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet
utgörs av följande viljeriktningar:

• Vi vill ge kraft åt lundabornas engagemang

• Vi vill att lundaborna ska ha en hög tilltro till
kommunen

Målen mäts med fem indikatorer. En av dessa når målet,
en saknar utfall och de tre övriga når inte riktigt upp till
de målvärden som definieras i ekonomi- och verksamhetsplanen för 2020-2022.

Delaktighetsindex: Resultatet av 2020 års självskattning visar på en marginell förbättring jämfört med 2019.
För att nå målet för denna indikator skulle Lund behöva
öka tillgängligheten och transparensen beträffande med-

Långvarigt ekonomiskt bistånd: Utfallet för 2020
innebär en försämring med 5 procentenheter – utfallet
håller sig på rätt sida om målvärdet, men med liten
marginal. Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd
(minst 10-12 mån) har ökat med 78 hushåll från 2019 till
2020. Gruppen som har mycket långvarigt försörjningsstöd (minst 27 av 36 månader) är konstant på cirka 400
hushåll.
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• Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära samverkan med
lundaborna och civilsamhället

borgarnas kontakter med förtroendevalda, öka medborgarnas möjligheter att delta vid politiska sammanträden
samt samla och förtydliga viss typ av information på
kommunens webbplats.

Barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd:
2020 års utfall innebär en försämring jämfört med
2019 och i och med denna är utfallet något längre
ifrån att nå målet på 1,5 procent. Antalet hushåll med
långvarigt försörjningsstöd (minst 10-12 mån) där det
ingår barn har ökat med 68 stycken jämfört med 2019.
Totalt lever ca 1 000 barn i månaden i ett hushåll med
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försörjningsstöd. Det totala antalet barn som lever i ett
hushåll som någon gång under året fick försörjningsstöd
är 1 635 barn. Dessa nivåer har inte ökat de senaste
två åren, men det är fler barn som lever i hushåll med
långvarigt försörjningsstöd.

Meritvärde åk 9, flickor/pojkar: Målet är att det i
genomsnitt inte ska vara mer än 22 meritvärdespoängs
skillnad mellan flickor och pojkar när de slutar åk 9. 2020
innebar faktiskt att skillnaden minskade något, och
kommunen uppnådde i och med det nästan målet. Värt
att notera i sammanhanget är dock att denna minskade
skillnad beror på att flickornas studieresultat försämrats
mer än pojkarnas (-2,5 för flickorna och -1,4 för pojkarna)
mellan 2019 och 2020.
Meritvärde åk 9, föräldrars utbildningsbakgrund:
Uppgifter för 2020 saknas i dagsläget på grund av
rådande rättsläge (se skolverkets hemsida för mer information).

Indikatorerna ovan bedöms inte vara heltäckande för att
spegla kommunens verksamhet som bidrar till målen och
fokusområdet. Det har även genomförts ett stort antal
aktiviteter och projekt i kommunen som bidrar positivt
till måluppfyllelsen.

Verksamhet som bidrar till Ett starkare
samhällsengagemang

Kommunens ortsutvecklingsprojekt Fokus Södra Sandby
startade hösten 2019 och är en fortsättning på de
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tidigare ortsutvecklingsprojekten Fokus Genarp, Fokus
Veberöd och Fokus Dalby. Projektet har sedan starten
lyckats involvera över 1 000 engagerade Sandbybor som
har lämnat sina synpunkter, idéer och förslag på hur
de vill att Södra Sandby ska utvecklas framöver. Bland
annat har enkätundersökningar och ett större Open
Space-möte genomförts, samtidigt som en utredning av
trafiksituationen i centrala Södra Sandby gjorts. Trots ett
ovanligt och utmanande 2020 har projektet lyckats få in
ett brett underlag som Lunds kommun och Sandbyborna
kan arbeta vidare med.
Arbetet med implementeringen av program för trygghet
och säkerhet, som antogs av kommunfullmäktige i början
av året, pågår. Detta medför en kvalitetssäkring av
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, med tydliga
prioriterade områden, planer och åtgärder.
Trygghetskommission för Lund, som inrättades i början
av året, har kommit igång. Kommissionens inriktning
är att föreslå konkreta insatser som kan användas i
det brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet.
En rapport för kommissionens arbete ska tas fram och
redovisas våren 2021. Resultatet kommer att vara en
viktig del i program för trygghet och säkerhets prioriterade område Individens trygghet och säkerhet.

Under 2020 har Lunds kommun antagit ett program för
social hållbarhet som ska bidra till att skapa jämlika
livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla
som bor och verkar i Lund – ett Lund för alla.

Fritidsverksamheten har påbörjat ett arbete med att
strukturera lokal samverkan med syfte att öka inkluderingen i närområdet enligt en så kallad nätverksvävningsmodell. Detta sker genom att fritidsgårdar och
bibliotek på åtta områden i Lund utvecklar sin samverkan
med det lokala civilsamhället. Fritidsverksamheten har
kartlagt samverkan över förvaltningsgränserna när det
gäller ungas möjlighet till inflytande och inkludering.
Idrottsverksamheten har fortsatt med temakvällarna
Schysst Idrott, i samverkan med Kvinnojouren Lund,
PIL och RF-SISU Skåne, denna gång med inriktning på
HBTQ-frågor för föreningsliv och andra aktörer. Under
hösten 2020 hölls den första helt digitala temakvällen
med fokus på transinkludering. I en fortsatt satsning,
i samverkan med Kvinnojouren i Lund, bedrivs ett
sidoprojekt, Alla får plats! där fokus för samverkan är att
kartlägga behov för idrottsrörelsen för en mer öppen och
inkluderande idrott.

Kommunen har tillsammans med bland annat polisen och
medborgare genomfört trygghetsvandringar i de östra
kommundelarna, i enlighet med ett medborgarlöfte.
Resultatet av det som kom fram under trygghetsvandringarna arbetar nu kommunen och polisen med att
genomföra. Det sker löpande återrapportering till Lunds
Brottsförebyggande Råd (LBRÅ).

Under året genomfördes flera kommunikationsinsatser
med dialoginslag kopplat till detaljplaner, planprogram
och fördjupningar av översiktsplanen. Dialogen med
dem som bor och verkar i Lund har både breddats och
fördjupats då nya dialogformer har varit nödvändiga på
grund av pandemin.

Projekt som bidrar till ett starkare samhällsengagemang

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Samtliga av kommunens verksamheter har fortsatt
arbetat aktivt med att implementera åtgärderna och
aktiviteterna i Strategin för Barnets bästa under 2020.
En aktualisering av strategin och barnchecklistan har
påbörjats, där större vikt har lagts vid att olika barn
har olika förutsättningar och behov – men samma
rättigheter. Generellt sätt finns det etablerade rutiner för
hur barnets bästa ska beaktas i beslutsunderlag, både
på förvaltnings- och enhetsnivå. Barns hälsa och välbefinnande samt barns våldsutsatthet har varit aktuella
frågor för kommunen under 2020. Trots pandemin har
förvaltningarna även fortsatt utveckla nya sätt att samla
in och ta hänsyn till barns åsikter.

Lunds kommun har beviljats medel till ett projekt som
går under benämningen IRIS. Projektet finansieras
av FINSAM i Lund och Europeiska socialfonden för
åren 2020-2024 med tre delprojekt som berör Lund:
USB - Unga med särskilda behov, Insam – integration i
samverkan samt Kompetenstrappan – en väg till arbete
inom vård och omsorg. Målgrupperna är personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden och som saknar rätt
insatser för att komma till egen försörjning. Syftet med
projektet är att dessa ska närma sig arbete eller studier
genom samordnat stöd i kombination med evidensbaserade metoder.

Fixa Till är en del i EU-projektet FUTURE som syftar till
att sprida kunskap om återbruk och hållbar konsumtion.
Detta genom att ge lundaborna gratis tillgång till
utrustade verkstäder för att kunna laga eller reparera
det som har gått sönder. På så vis bidrar projektet i
omställningen mot en hållbar konsumtion, till att minska
avfall och att bygga samhällsengagemang för klimatomställningen. För att öka kunskapen om återbruk hålls
workshops med tema återbruk och avfallsförebyggande.
Fixa Till har fått uppmärksamhet i närmiljön och halvtidsuppföljningen som gjorts visar att projektet har haft
en positiv inverkan på attityden till återbruk.
Genom tillgänglighetsprojektet Stärkta bibliotek, med
medel från Kulturrådet, fortsätter biblioteket arbetet
med att skapa likvärdig service för personer med funktionsnedsättningar.

Ett grönt föredöme
Kommunfullmäktige mål

Vi vill att Lund ska vara en förgångskommun för hållbarhet. Vi vill att Lunds
hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer
hälsosamt och attraktivt Lund. Vi vill
minska Lunds klimatavtryck.
Klarar delvis målet

Indikatorer
Andel grundskolor och förskolor
i kommunen med utmärkelser för
lärande för hållbar utveckling.
Hushållsavfall, ton/år
Andelen matavfall utsorterat och
behandlat biologiskt så att växtnäring
och energi tagits tillvara.
Antalet tusen cyklade km/dygn
Antalet påstigande på stadsbuss,
regionbuss och tåg per år (miljoner
påstigande)

Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

100 %

85 %

80 %

55 290

58 855

60 739

63 %

58 %

64 %

205

195

180

38

22,9

35,8
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Analys av måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet
utgörs av följande viljeriktningar:

• Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för
hållbarhet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

• Vi vill att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett
mer hälsosamt och attraktivt Lund
• Vi vill minska Lunds klimatavtryck

Målen mäts med fem indikatorer. Tre av indikatorerna
visar på en positiv utveckling, två visar på en negativ.
Ingen av indikatorerna når riktigt upp till de målvärden
som definieras i ekonomi- och verksamhetsplan för
2020-2022.

Hållbarhetsutmärkelser i för-/grundskola: Andelen
för- och grundskolor med utmärkelser för lärande för
hållbar utveckling har ökat mellan 2019 och 2020, målet
om 100 procent uppnås dock inte.
Hushållsavfall: Mängden insamlat hushållsavfall har
minskat mellan 2019 och 2020, men minskningen når
inte riktigt ned till målvärdet.

Utsorterat och tillvarataget matavfall: Under 2019
mättes den högsta utsorteringsgraden av matavfall
till 64 procent. Under 2020 har den totala mängden
matavfall minskat under flertalet månader. Restauranger
har på grund av pandemin varit stängda, skolor har
påverkas och detta leder till att resultatet för hela 2020
är nere på 58 procent utsorteringsgrad av matavfallet.
Plockanalyser visar att det inte är mer matavfall i restavfallet utan bara mindre matavfall totalt sett. Eftersom
utsorteringsgraden räknas utifrån en schablon resulterar
detta i en minskad utsorteringsgrad. Bedömningen är att
detta är en tillfällig minskning då det i slutet av året har
uppmätts utsorteringsgrader upp mot 67 procent igen.
Cykling: Cyklandet ökar mellan 2019 och 2020, men når
inte målvärdet. Förklaringen finns i pandemin och de
restriktioner (exempelvis hemarbete) som samhället har
levt under.
Resor med kollektivtrafik: Resandet med kollektivtrafik har minskat mellan 2019 och 2020. Även denna
nedgång kan förklaras med ändrade beteenden på grund
av pandemin.

Indikatorerna ovan bedöms inte vara heltäckande för att
spegla kommunens verksamhet som bidrar till målen och
fokusområdet. Det har även genomförts ett stort antal
aktiviteter och projekt i kommunen som bidrar positivt
till måluppfyllelsen.

Verksamhet som bidrar till Ett grönt föredöme
Lunds kommun har under lång tid arbetat strategiskt
med miljöfrågor vilket har bidragit till ett attraktivt och
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hälsosamt Lund. Arbetet genomförs främst inom ramen
för kommunens program för ekologisk hållbar utveckling
(LundaEko II). För fullständig redovisning av mål och
resultat inom miljöområdet se kommunens Miljöredovisning 2020.
Lund har tilldelats flera utmärkelser för sitt miljöarbete
under året:

• Även 2020 är Lunds kommun bäst i Sverige på hållbara
transporter, och vinner för femte året i rad kommunrankningen SHIFT.
• Lund blev vinnare i Ekomatsligan, den kommun som
har störst andel ekologiska livsmedel och svenska
ekologiska inköp.

• I tidningen Fokus kommunranking - Bäst att leva,
placerade sig Lund som etta i kategorin miljö.

• Plats 5 i Aktuell hållbarhets kommunranking
- Miljöbästa kommun.

Kommunfullmäktige har antagit en hållbarhetspolicy
som tydliggör kommunens nämnders och styrelsers
förhållningssätt till Agenda 2030 och de globala målen
samt definierar Lunds principer för hållbar utveckling.
Revidering av Lunds program för ekologisk hållbarhet
– LundaEko – pågår och förväntas beslutas av kommunfullmäktige under våren 2021. De planer och program
inom miljöområdet som kommunfullmäktige antog
under våren – energiplan och grönprogram – har börjat
implementeras.
Kommunens användning av el och värme är helt fossilbränslefri. För resor användes 2020 fortfarande lite
fossila bränslen, men mängden har minskat markant
jämfört med tidigare år. Till viss del beror minskningen
på restriktioner till följd av pandemin, men den största
delen är relaterad till kommunens åtgärder för fossilfrihet. Sammantaget är energianvändningen i den
kommunala organisationen 99 procent fossilbränslefri.

Lunds ungdomsombud har i samarbete med ett antal
förvaltningar har också tagit fram nya kreativa lösningar
för att fortsatt engagera barn och ungdomar i hållbarhetsfrågor. Årets ungdomsting blev på så sätt digitalt och
ett antal filmer med tillhörande enkät om nya LundaEko
togs fram. Detta har gett Lunds unga en möjlighet att
påverka Lunds nya miljömål. Skolornas arbete med att ge
studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för
att främja hållbar utveckling har resulterat i att samtliga
gymnasieskolor nu har en förstelärare med särskilt
uppdrag att driva och utveckla det pedagogiska arbetet
kopplat till lärande för hållbar utveckling (LHU).
Lunds kommun ligger långt framme när det gäller att
ta ett helhetsgrepp om hållbara livsmedel och måltider.
Kommunen hamnade på första plats med högsta
andelen ekologiska livsmedel bland svenska kommuner.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Placeringen blev även etta i Svekomatsligan, högst andel
svenskproducerade ekologiska livsmedel, och första
pris i Klimatekoligan. Där mäts koldioxidekvivalenter
sammanslaget med ekologiskt där Lund har lägsta värdet
i Sverige. Lunds kommun utsågs också till Sverige spjutspetskommun inom ekologiska livsmedel.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den hållbarhetsanalys av översiktsplanen som slutfördes
under våren har arbetats vidare med internt och utgör
nu underlag i framtagandet av en ny utbyggnadsplan. De
olika utbyggnadsområdenas förutsättningar att bidra
till jämlika livsvillkor och minskad klimatpåverkan samt
vilka förutsättningar som saknas för att uppnå detta
har analyserats. Utifrån analysen kan en prioritering i
utbyggnad göras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Brunnshög är kommunens mest prioriterade utbyggnadsområde med höga miljöambitioner. Den nya stadsdelen
ska bli en världsledande forsknings-, innovations- och
livsmiljö för boende, besökande och verksamma i
stadsdelen. Det ställer höga krav på hållbarhet, vilket
märks i stora satsningar på de tekniska systemen, på
uppställda kriterier vid markanvisningstävlingar och
genom en tydlig dialogprocess kring hållbarhet tillsammans med byggaktörerna. Brunnshögs-kontraktet 2013
är en överenskommelse mellan Lunds kommun, Lunds
Renhållningsverk, Lunds Energi (numera Kraftringen)
och VA Syd. Överenskommelsen innebär ett samarbete
kring de tekniska försörjningssystemen energi, vatten,
avlopp och avfall. Syftet är att skapa effektiva och
hållbara försörjningssystem för en stadsdel med mycket
högt ställda visionsmål. Kontraktet är även en utgångspunkt för att bjuda in andra aktörer till samarbete och
innovation.
Branschorganisationen Sveriges Allmännytta har
utsett LKF:s nybyggda lågenergihus Xplorion till ”Årets
klimatsmarta boende” 2020. Planlösning, minimering
av byggmaterial, solceller, cykelpool och lågtempererad
fjärrvärme från restflöden är ingredienser i receptet som
ledde fram till utmärkelsen.
Västerbroprojektet har även bäring på fokusområdet Ett
grönt föredöme. Projektet har deltagit i Citylab action, ett
nationellt program för hållbar stadsutveckling och för
projektet finns ett stort antal hållbara mål, från klimatsmarta transporter, dagvattenhantering, smarta lösningar
för utomhusbelysning, hantering av avfall och återvinning
till skolornas utomhusmiljöer. Samverkans- och genomförandeavtal mellan fastighetsägarna och Lunds kommun
verkar för att hållbarhetsmålen ska uppnås.
Inför rivningen av Svaneskolan gjordes en materialinventering för att få praktiska kunskaper avseende
återbruk och återvinning av material. Detta möjliggjorde
en uppskattad ”digital loppis” där privatpersoner kunde
köpa inventarier såsom hatthyllor, ribbstolar med mera.
En entreprenörsträff anordnades, med fokus på att
minska byggavfallet.
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Utlåningen av el-cyklar fortsätter under året och
kampanjen Cykelvänlig arbetsplats har genomförts.
Arbetet med fysiska åtgärder för pendlarparkeringar
i de östra tätorterna pågår. På öster i Veberöd och i de
södra delarna av Dalby anläggs pendlarparkeringar och
vid Kyrkogatan i Genarp har parkeringsplatser ordnats.
Kopplat till pendlarparkeringarna har en kampanj riktad
mot boende på landsbygden genomförts för att öka
användandet av kombinationen bil och kollektivtrafik.
En infartsparkering vid en spårvagnshållplats har
etablerats på Brunnshög i samband med trafikstarten för
spårvägen.

Ett omfattande arbete med biosfärområde Vombsjösänkan har pågått under året. Nationella Biosfärkommittén
har beviljat Sjöbo, Eslöv och Lunds ansökan om att få
inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde.
I februari antogs en handlingsplan för konstgräsplaner
och granulat i Lunds kommun med syfte att minska
spridning av mikroplaster från konstgräs. 2020 blev
Lund också först i Sverige med att tillsätta biokol i en
naturgräsplan.

Projekt som bidrar till Ett grönt föredöme

Projektet Klimatneutrala Lund 2030, som är delfinansierat av Viable Cities har tagit ytterligare ett steg genom
undertecknande av en avsiktsförklaring om ett klimatkontrakt med lokala miljö- och klimatmål. Syftet med
projektet är att utveckla innovationer och att involvera
aktörer både inom kommunen och externt. Detta för att
gemensamt tackla de svårlösta utmaningarna för att
uppnå en klimatneutral stad inom områdena mobilitet,
cirkulär ekonomi och energi. Som en del av projektet
arrangerades ett antal klimathack för Lunds barn
och unga under året. Syftet med klimathacken var att
ge Lunds unga möjlighet att bidra till att öka takten i
Lunds klimatarbete.

Lunds kommun deltar i det nyligen startade Horizon2020
projektet REWAISE (REsilient WAter Innovation for Smart
Economy). Syftet med projektets svenska del är att fokusera
på hur den totala vattenbalansen påverkas av de stadsutvecklingsprocesser som bedrivs i Brunnshög i Lund samt
Sege Park i Malmö. Nya innovativa lösningar ska testas
och testbäddar skapas i syfte att kunna implementera
och utvärdera system och metoder. Målet är att minska
användningen av vatten och kunna använda det vatten som
förbrukas på ett mer effektivt och smartare sätt.
Kommunen deltar sedan 2017 i Interreg South
Baltic-projektet CAR (Creating Automotive Renewal).
Projektet har som mål att främja laddinfrastruktur för
elbilar i länderna runt södra Östersjön. Inom projektet
utvärderas fler varianter av fordonsdelning och ladd
infrastruktur.

SCALIBUR är ett pågående EU-finansierat projekt som
syftar till att förbättra insamling av organiskt avfall och

Tillsammans med andra skånska kommuner arbetar
Lund inom projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0
för att göra den egna organisationen fossilbränslefri.
Projektet delfinansieras av Europeiska regionalfonden.

Ett exempel på projekt där en aktörs avfall blir en
annans resurs (industriell symbios) är COOL DH. I detta
projekt samarbetar Lunds kommun och det kommunala
energibolaget Kraftringen med danska Høje-Taastrup och
bygger världens största lågtempererade fjärrvärmeverk
på Brunnshög. I fjärrvärmenätet används restvärme från
Max IV. Restvärmen kommer att värma upp bostäder och
verksamhetslokaler, men kommer också kunna nyttjas
inom nya innovativa användningsområden.
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att utveckla nya metoder för att behandla matavfall.
Inom projektet är Lund utsett som ”best performing
territory” och är ett föredöme för Europa. Syftet med
projektet är att de deltagande städerna lär av varandras
matavfallsinsamling och nya metoder för matavfallsbehandling.
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna
Särskilda uppdrag

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kartlägga hedersrelaterat
våld

Kartläggning av tillgång och
efterfrågan på boende för
äldre

Anpassning av skollokaler
för övernattning

Nämnd
• Kommunstyrelsen
• Socialnämnden
• Utbildningsnämnden
• Barn- och skolnämnden

• Vård- och omsorgsnämnden

• Servicenämnden
• Lundafastigheter

Status

Kommentar

Avslutad

En kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och
förtryck i Lunds kommun är genomförd. En kvalitativ och
kvantitativ undersökning har genomförts. Kartläggningen visar
att verksamheter är engagerade och att förväntningarna på det
fortsatta arbetet är höga. Problem och utmaningar är synliggjorda, samtidigt som önskemål och behov är tydliga och samstämmiga. Rapporten presenteras för ansvariga nämnder under
september. Förslag på fortsatt arbete är under utarbetande.

Avslutad

Utredningen överlämnades i januari till kommunfullmäktige
efter beslut i vård- och omsorgsnämnden i december 2019. Som
underlag till utredningen har nämnden också beslutat om Prognos
framtida behov av lägenheter i särskilt boende enligt SoL (54 §
VON 2019-05-15) samt Stöd- och serviceplan, SoL, inriktning
åren 2020-2031 (79 § VON 2019-09-18)

Pågående

Utifrån att Räddningstjänsten informerade Lundafastigheter om
utökade samt skärpta krav vid övernattning i lokaler, påbörjades
under 2019 en översyn av befintliga lokaler som nyttjas till detta
ändamål. Med anledning av Lundaspelen behöver antalet möjliga
övernattningslokaler öka något de kommande åren, för att säkra
flexibiliteten. Genom ett större urval möjliga övernattningslokaler blir påverkan mindre när enskilda lokaler tillfälligt inte kan
nyttjas, exempelvis vid renovering eller ombyggnation.
De ökade och skärpta kraven från Räddningstjänsten medför
ett behov av investeringar de kommande två-tre åren, både i
befintliga lokaler som använts till övernattning och i tillkommande
lokaler. De medför också ökade löpande kostnader i form av
skötsel, service, provningar och underhåll. Detta för att Räddningstjänsten ska kunna godkänna lokalerna för övernattning.
Denna aktivitet kommer att fortlöpa under 2021 och 2022.

Förstudie konserthus i Lund

• Kultur- och fritidsnämnden

Pågående

En inventering av kulturanläggningar, scener och lokaler för
arrangemang har gjorts i samverkan med kommunkontoret. Här
beskrivs ett nuläge, kommentarer kring befintliga anläggningar
och framtida planerade satsningar som The Loop, Kongresscenter
med mera. Under året har Lunds kommun, genom Science Village
AB, valt att ingå ett avtal gällande The Loop med Skanska. Då
detta är dynamiska processer kommer uppdraget behöva hållas
aktuellt under hela mandatperioden.
Uppdraget ”Lund - Ordets stad” påbörjades genom en kartläggning av aktörer inom litteraturområdet i Lund. En sammanställning av resultatet visar att samtliga aktörer inom området,
alltifrån aktiva författare, universitetets författarutbildning,
författarcentrum, förlag, bibliotek, till etablerade festivaler som
Litteralund, Novellfest och Litteraturbaren är mycket positiva till
detta initiativ.

Lund - Ordets stad
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• Kultur- och fritidsnämnden

Pågående

Ett antal inriktningar inom området har identifierats som lämpliga
att börja arbetet med. Inom ramen för ”Ordets stad” ingår ett
tvåårigt regionalt uppdrag där Lund fungerar som litterär nod
för hela Region Skåne. Under året har ”Ordets stad”, i samverkan
med Litteraturhus Lund och deras verksamhet Novellfest,
genomfört uppskattade workshops på flera platser i regionen.
Ett annat uppslag är att medverka kring det litterära residenset
på Revingehed - Hedlandet - som drivs av föreningen Hedlandet.
Ett tredje uppslag är att skapa en mötesplats i Stadshallen för
litteraturaktörer med möjligheter till publika evenemang.

Särskilda uppdrag

Nämnd

Status

Kommentar
Arbetet pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat i
Höjeådalen i enlighet med den tidplan som gäller för projektet.
Tekniska förvaltningen har under 2020 tagit fram underlag för
inriktning och utbredning av naturreservatet. Kommunstyrelsen
beslutade 2020-11-04 att föreslå kommunfullmäktige att besluta

• Tekniska nämnden

Pågående

att fastställa föreslagen inriktning och utbredning för naturreservat Höjeådalen
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inrättande av ett
kommunalt naturreservat i
Höjeådalen

att ge tekniska nämnden i uppdrag att fullfölja inrättandet av
naturreservatet under 2021 samt att återkomma med investerings- och driftskostnader för naturreservatet vid det slutliga
inrättandet.
Ärendet finns på dagordningen på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-27

Översyn av parkeringsorganisationen för att
möjliggöra infartsparkering
vid kollektivtrafikknutpunkt

En samlad parkeringsorganisation hos LKPAB

• Kommunstyrelsen

• Kommunstyrelsen

Avslutad

Avslutad

Finansiella mål
Finansiella mål inom ramen för god ekonomisk
hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål
inom ramen för god ekonomisk hushållning:

• Resultatmålet innebär att kommunens finansiella
resultat ska uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag under 2020. Utfallet för 2020
uppgick till 6,1 procent och målet uppnåddes.
• Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år
2020 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Utfallet för 2020 uppgick till
39 procent och målet uppnåddes.

Intern kontroll

En utvärdering av nämndernas arbete med intern
kontroll har genomförts. Den sammanfattar nämndernas
granskningar av de kommungemensamma kontrollaktiviteterna för år 2020 samt utvärderar kommunens
samlade interna kontroll.

Kommunstyrelsen har i samråd med LKP och tekniska nämnden
under 2020 arbetat för att möjliggöra infartsparkering vid kollektivtrafikknutpunkt vid spårvägens ändhållplats på Brunnshög.
Uppdraget har omfattat att ta fram en tidsatt plan för infartsoch pendlarparkering, samt förslag på placering av Park-andRide. Aktivitets- och tidplan är nu upprättad för inrättande av en
pendlarparkering på Brunnshög.
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till samlad parkeringsorganisation tillsammans med tekniska nämnden och LKP, som
innebär att parkeringsövervakningen samlats hos LKP. Kommunfullmäktige fastställde förslaget under våren 2020.

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna har
under 2020 varit följande:
1.

2.
3.
4.

Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
Leverantörstrohet

Kompetens kring dataskyddsförordningen
- GDPR

Utöver de kommungemensamma kontrollaktiviteterna
har varje nämnd granskat en till fyra kontrollaktiviteter
beslutade av respektive nämnd utifrån riskanalys i
respektive verksamhet. I de fall brister har påträffats,
har nämnderna upprättat plan i syfte att åtgärda
bristerna. Nämnderna har även följt upp förbättringsåtgärderna utifrån avvikelser i tidigare års granskningar
av den interna kontrollen.

Den samlade bedömningen är att nämnderna arbetar
systematiskt med den interna kontrollen och att den i
allt väsentligt fungerar väl. Arbetet med intern kontroll
styrs av kommunallagen samt av kommunkontorets
utfärdade anvisningar inom området. I Lunds kommun
utgår arbetet från det internationella och vedertagna
ramverket COSO, som bygger på de fem komponenterna
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter,
information & kommunikation samt uppföljning & utvärdering. Kommunens nämnder arbetar systematiskt med
ständiga förbättringar inom området.
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Årets verksamhet i
kommunens nämnder
Kommunstyrelsen
Händelser av väsentlig betydelse

Det har beslutats om en policy för hållbar utveckling
samt program för social hållbarhet där arbetet med
mänskliga rättigheter och folkhälsa integreras.

Lunds kommun har undertecknat Klimatkontrakt 2030.
Kontraktet har tagits fram inom ramen för Klimatneutrala Lund och har på nationell nivå undertecknats av det
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities samt
generaldirektörerna för Energimyndigheten, Tillväxtverket, FORMAS och Vinnova.

Målstyrning

Kommunstyrelsen har fem utvecklingsmål kopplade till
fullmäktiges fokusområden. Av dessa uppnås två, två
uppnås inte och ett går inte att bedöma eftersom målets
indikatorer saknar utfall i dagsläget.
Verksamheten har därutöver genomfört ett stort antal
insatser och aktiviteter som bidrar till fokusområdena.

Arbetet med kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till
nämnden är klart.

Ekonomisk ställning

Året har varit ansträngande ekonomiskt för de verksamheter som arbetar med kommunledningsuppdraget då
uppdraget vuxit i omfattning och därigenom tagit mer
resurser i anspråk. Det handlar både om ett intensivt
arbete med att utveckla den kommunövergripande
ledningsprocessen, men också om att hantera en större
mängd uppdrag generellt.
Kommunstyrelsen visade en negativ avvikelse om 0,7
miljoner kronor för hela verksamheten. Den politiska
verksamheten visade ett överskott på 2,8 miljoner
kronor, främst beroende på oanvända utredningsmedel
samt minskade arvodesutbetalningar med anledning

Nämndens investeringar uppgick till 351 miljoner kronor
och når inte upp till ramen om 527 miljoner kronor.
Främsta orsaken till avvikelsen var avvaktan på politiska
beslut och förändringar i beställningar, där de största
avvikelserna för året avsåg Stadshallen och Hedda
Andersson-gymnasiet. Det förra projektet var försenat
i avvaktan på politiska beslut. Projekt Hedda Andersson-gymnasiet hade ett lägre utfall för året på grund av
en omfördelning av kostnader mellan de år som projektet
beräknas pågå.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2020 har i stor utsträckning präglats av den ännu
pågående pandemin. Betydande resurser har tagits i
anspråk för kommunövergripande krisledningsinsatser
och detta har inneburit att vissa delar av det ordinarie
utvecklingsarbetet har pausats eller försenats, samtidigt
som andra delar av utvecklingen har varit nödvändiga att
påskynda. Detta gäller framför allt den digitala utvecklingen som internt i organisationen inneburit lansering
på bred front av nya arbetssätt och utökat användande
av digitala samarbets- och mötesverktyg. Externt mot
invånare och andra intressenter har utvecklingen främst
handlat om att genom e-tjänster erbjuda god tillgänglighet liksom snabbare och säkrare service, trots att
kommunens ordinarie verksamheter inte alltid kunnat
fortgå som vanligt.

av pandemin. Kommunstyrelsens övriga verksamheter
uppvisade en negativ avvikelse om 3,4 miljoner kronor
främst beroende på ökade kostnader för kommungemensamma verksamhetssystem.

Väsentliga personalförhållanden

Den pågående pandemin har påverkat och ställt höga
krav på såväl medarbetare och chefer i form av ändrade
arbetssätt och omprioritering av arbetsuppgifter. Verksamheten har under 2020 sett en positiv utveckling av
frisknärvaron och en minskning av sjukfrånvaron.

Det sammantagna antalet anställda på kommunkontoret
har ökat med 20 personer under 2020 och antalet
anställda per den 31 december 2020 uppgår till 336
medarbetare. Ökningen beror i huvudsak på ökad
samordning av tjänster inom kommunkoncernen samt
planerade utökningar inom projektet E-arkiv som tillhandahåller en digital arkivlösning för flera kommuner.

Servicenämnden

Händelse av väsentlig betydelse
Nämndens verksamheter har under året präglats av
åtgärder för att minimera effekten av coronapandemin.
De flesta av verksamheterna har berörts: måltidsverksamheten fick minskade leveranser när gymnasieskolorna stängdes samtidigt som kommunens äldreboenden
fick ökade måltidsleveranser. Hyresreduceringar för
kommersiella hyresgäster har genomförts.
Ett aktivt arbete har gjorts och görs med att vara ett
grönt föredöme och där Lunds kommun hamnade på
första plats med högsta andelen ekologiska livsmedel
bland svenska kommuner i tävlingen Ekomatsligan.

Nämnden har under året varit med i implementationen
av Idébanken och nått högt antal genomförda förslag.
Idébanken är till för medarbetare som har idéer
och förslag på förbättringar på hur man kan arbeta
annorlunda i Lunds kommun. Syftet är att skapa en
förändringskultur som möjliggör ett ständigt förbättringsarbete.

Målstyrning

Till följd av coronapandemin har inte alla planerade aktiviteter kunnat genomföras under året, konsekvensen av
detta har blivit att nämndens mål bedöms uppnås delvis.
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Ekonomisk ställning

Väsentliga personalförhållanden

Årets resultat uppgick till 43,1 miljoner kronor, vilket är
en negativ budgetavvikelse om 19,2 miljoner kronor. En
orsak till avvikelsen beror på införandet av Mobilitetsservice. Mobilitetsservice är en tjänst som ska förse Lunds
kommuns medarbetare med moderna fossilfria tjänstefordon. Övriga avvikelser beror på minskade volymer
och minskade intäkter inom verksamheterna på grund av
pandemin samt att entreprenadsidan inom Markentreprenad tappat kontrakt med VASYD under året.

Under året har både sjukfrånvaron samt personalomsättningen varit låga, 8 procent respektive 4,3 procent.
Bygglovsavdelningen och Lantmäterimyndigheten
har haft en ansträngd personalsituation på grund av
högt ärendeflöde i kombination med sjukfrånvaro och
vakanser. Vakanser har tillsatts under hösten och extrapersonal har satts in.

Nämndens investeringar uppgick till 174 miljoner kronor,
vilket ger en positiv avvikelse om 16 miljoner kronor.
Avvikelsen beror till största delen på att flera inomhusmiljöprojekt blivit fördröjda med hänsyn till pågående
verksamhet och skjutits framåt i tiden.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda per 31 december 2020 uppgick till
591 medarbetare, vilket var en ökning under året med 8
anställda. Under 2020 har pandemin påverkat rekryteringen då större andel visstidsanställningar har använts
för att täcka upp rekryteringsbehovet på kortare sikt.

Personalomsättningen har totalt ökat något och främst för
yrkesgrupperna lokalvårdare och parkarbetare. Sjukfrånvaron har ökat från 5,7 procent 2019 till 6,0 procent 2020.

Byggnadsnämnden

Händelser av väsentlig betydelse
Trots pandemin har antal bygglovsärenden ökat med 30
procent. Ökningen har framförallt berott på ärenden från
privatpersoner.
Antal detaljplaner som under året vunnit laga kraft har
varit fler än någonsin och dessa detaljplaner har skapat
förutsättningar för 1 165 bostäder, 26 000 kvadratmeter
verksamhetslokaler samt över 100 000 kvadratmeter
lokalyta för bland annat idrott, kontor och andra kommersiella lokaler.

Målstyrning

Nämndens framtagna utvecklingsmål är långsiktiga och
omfattande i sin karaktär. För att kunna se en rörelse
i rätt riktning finns indikatorer kopplade till utvecklingsmålen, även om dessa indikatorer endast mäter
delar av de aktiviteter som genomförs för att bidra till
måluppfyllelse. För 2020 bedöms nämnden delvis klara
vissa mål medan andra inte har uppnåtts. Allt arbete som
görs inom nämnden riktas dock mot målen och syftar på
en hög grad av måluppfyllelse.

Ekonomisk ställning

Nämndens resultat för 2020 uppgick till 1,8 miljoner
kronor. Under våren prognostiserades ett underskott
med tanke på stor osäkerhet i konjunktur och låga
intäkter för bygglovsverksamheten. Nämnden har därför
varit återhållsam med kostnader och intäkterna ökade
under sommaren.
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Tekniska nämnden

Händelser av väsentlig betydelse
Nämnden har antagit en projektplan som syftar till att
förtäta och förnya verksamhetsområdena Gastelyckan
och Hasslanda. Inom Västerbro pågår samverkan med
fastighetsägarna för att utveckla området. På Ideon
pågår ett stort samverkansprojekt med fastighetsägarna
för att stärka området och skapa en attraktiv stadsdel.

Målstyrning

Arbetet med nämndens mål fortgår enligt plan. Verksamheten medverkar i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt, ofta i nära dialog med lundaborna. Bred
samverkan pågår med olika aktörer och medborgarna
för att ta tillvara på det engagemang och den kunskap
som finns. Lundabornas engagemang märks också i alla
lundaförslag som inkommer.

Ekonomisk ställning

Nämnden redovisade ett överskott om 17,1 miljoner
kronor. Årets utfall har påverkats starkt av pandemin,
där bland annat resandet med färdtjänst, serviceresekort
och seniorkort minskat dramatiskt. Driftramen för exploatering och infrastruktur var i nivå med budget.
Årets nettoinvesteringar inklusive exploatering uppgick
till 105 miljoner kronor, jämfört med tilldelad budgetram
om 171 miljoner kronor. Största avvikelserna avser infrastrukturinvesteringar och exploateringsverksamheten.
Överskottet inom infrastruktur förklaras främst av
tidsförskjutningar i flera projekt.
Exploateringsverksamheten omsatte 223 miljoner
i inkomster respektive 201 miljoner i utgifter. Även
här var överskottet en följd av tidsförskjutningar och
överklaganden. Exploateringsverksamheten redovisade
ett överskott främst till följd av lägre utgifter för investeringar i gata/park.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda uppgår vid årsskiftet till 76 medarbetare. Det är en minskning jämfört med tidigare år, vilket
främst beror på att parkeringsövervakningen flyttats
till Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) samt att
kommunikatörerna organiserats centralt i kommunen.
Sjukfrånvaron har minskat och uppgår till 3,1 procent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Miljönämnden
Händelser av väsentlig betydelse
De pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i kommunen har medfört ökat antal tillsynsärenden framförallt avseende buller, markföroreningar och
masshantering.

Nämnden är delaktig i de flesta kommunala och regionala
åtgärder och projekt som syftar till att övervaka
och förbättra miljön. Under året har verksamheten
medverkat i Lunds kommuns Miljöövervakningsprogram,
LundaEko II, ”Lunds vatten”, Vattendirektivet samt
implementering av LundaKem med ett särskilt fokus på
konstgräs och gummiasfalt.

åtagande i form av trängseltillsyn. Kostnaderna som
bidraget ska täcka uppstår först under 2021 då en extra
resurs till livsmedelsavdelningen anställts i syfte att
komma i fatt med den kontrollskuld som uppstått. En
ytterligare förklaring till avvikelsen är att kostnaderna
för året blev lägre än budgeterat, bland annat för outnyttjade medel för kurser och resor.

Väsentliga personalförhållande

Den totala sjukfrånvaron har minskat och är fortsatt låg
liksom personalomsättningen. Sjukfrånvaron respektive
personalomsättningen uppgick till 2,3 procent samt 7
procent.

Målstyrning

Nämndens utvecklingsmål har för perioden uppfyllts.
Resultaten följer en trend med goda resultat i olika
servicemätningar.

Ekonomisk ställning

Nämndens resultat uppgick till plus 1,6 miljoner kronor.
Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter i form av
statliga bidrag om 776 000 kronor som tillkom under
hösten med anledning av verksamhetens utökade
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Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse

Under verksamhetsåret har pandemin satt sin prägel på
stora delar av nämndens verksamheter. Flera publika
verksamheter, som till exempel Högevallsbadets äventyrsdel och ishallen, har varit tvungna att hålla stängt
under stora delar av året. Andra verksamheter har varit
tvungna att begränsa sin verksamhet så att de gått att
bedriva under smittsäkra former. Extra stöd har betalats
ut till föreningslivet i Lund för att kompensera för
inställda arrangemang.

2020 har i hög grad präglats av pågående pandemi genom
att säkerställa anpassningar i verksamheten med syfte
att både säkra uppdraget och att följa alla rekommendationer för att minska smittspridning i samhället.

Många nya arbetssätt har prövats under året med
anledning av pandemin där det bland annat kan nämnas
utveckling inom digitaliseringens område genom
strömmade kulturarrangemang, filmade konstvisningar,
digitala ungdomsforum, författarbesök, bokprat,
bokcirklar, sagostunder och boktips.

Musikchecksystemets utbyggnad har inneburit att fler
barn fått tillgång till musikundervisning och systemet
innefattar nu nära 1 000 elever. Biblioteken har tillgänglighetsanpassat sin verksamhet. Under sommaren
erbjöds mobil utlåning av fritidsutrustning, tjejbad och
simskola kostnadsfritt som en del i inkluderingsarbetet.

Målstyrning

Pandemin har påverkat måluppfyllelsen. Under året har
nedstängningar och begränsningar för de publika verksamheterna gjort att målet att tillgängliggöra Attraktiva
platser för möten och upplevelser inte har uppnåtts och
likaså målet som strävar efter Delaktighet och inflytande
för lundaborna. Däremot är måluppfyllelsen god för
nämndens arbete med att Alla invånare ska ha lika möjligheter att ta del av kultur- och fritidsverksamheten i Lund.

Ekonomisk ställning
Nämnden redovisade en negativ avvikelse för 2020 med
10,1 miljoner kronor, huvudsakligen som en konsekvens
av att pandemin bitvis tvingat flera verksamheter att
stänga för allmänheten.

Av investeringsbudgeten på 25,5 miljoner kronor har
21,4 miljoner kronor disponerats. Differensen mellan
budgeterade medel och utfall förklaras huvudsakligen av
att medel för bokbil inte har använts samt att endast en
mindre del av medel för offentlig konst har använts.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda har under året minskat marginellt.
I samband med uppstart av Visit Lund AB gick en del
av nämndens uppdrag och åtta medarbetare över till
bolaget.

Sjukfrånvaron och personalomsättning har legat på en
stabil nivå de senaste åren. För 2020 uppgick sjukfrånvaron till 5,2 procent och personalomsättningen till 10
procent.
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Antalet aktualiseringar och antalet inledda utredningar
har ökat med 7 procent respektive 15 procent jämfört
med 2019. Även antalet hushåll med försörjningsstöd har
stigit kraftigt jämfört med förra året, totalt med cirka 17
procent vilket motsvarar 179 hushåll i genomsnitt per
månad. Ökningen förklaras med försämrad konjunktur,
vilket försvårar möjligheterna för personer med svag
ställning på arbetsmarknaden.

Målstyrning

Av tre utvecklingsmål når nämnden måluppfyllelse i två.
Utvecklingsmål gällande att minska försörjningsstöd har
inte uppnåtts. Under året har antal hushåll med barn där
hushållen har haft långvarigt försörjningsstöd ökat med
68 hushåll.

Ekonomisk ställning

Nämnden redovisade en negativ budgetavvikelse på 4,6
miljoner kronor. Avvikelsen har uppstått inom området
försörjningsstöd som uppvisade en negativ avvikelse
mot budget på 27,4 miljoner kronor. Nämndens övriga
verksamheter har haft överskott mot budget.
Förklaringen till resultatförbättringen har under året
varit att nämnden har jobbat med effektiviseringar och
kostnadsminskningar där det bland annat kan nämnas
nya scheman på stödboendeenheten kombinerat med
utökning av fler boendelösningar med flexiblare stöd
samt vakanthållning av tjänster.

Väsentliga personalförhållanden

Under 2020 har verksamheten genomgått en omställning
som inneburit en minskning med 38 tjänster. Detta har
skett genom uppsägningar på grund av arbetsbrist inom
först och främst flyktingverksamheten samt omorganisation inom andra delar av verksamheten. Sjukfrånvaron
uppgick till 7,6 procent, vilket är en ganska påtaglig
ökning jämfört med 2019 då utfallet var 6,4 procent.
Ökningen ses framförallt i form av ökad korttidsfrånvaro,
vilket i sin tur kan kopplas till den pågående pandemin
och rekommendationer att stanna hemma vid minsta
symtom.
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Vård- och omsorgsnämnden
Händelser av väsentlig betydelse
I ett samarbete mellan nämnden och kultur- och fritidsnämnden har Frivilligkraft skapats, vilket genererat
stora resurser av volontärer och frivilligarbetare. Den
nystartade verksamheten erbjuder främst de som tillhör
en riskgrupp för covid-19 extra stöd, till exempel genom
inköp och andra enklare tjänster.
Nämnden har under året beslutat att införa en mellanboendeform av särskilt boende för personer med behov
av särskilt boende, med omfattande trygghetsbehov
men med lägre vård- och omsorgsbehov än majoriteten i
särskilda boenden.
Nämnden har även beslutat om en ny inriktning för att
förbättra måltidssituationen för äldre i ordinärt boende
utifrån fyra huvudlinjer som omfattar behovsbedömd
måltidsleverans, matlagning i hemmet, anställning av
dietist och samarbete med näringslivet.

Målstyrning

Uppföljningen av nämndens utvecklings- och verksamhetsmål visar på en god måluppfyllelse, dock har ett
flertal av indikatorerna inte nått full måluppfyllelse till
följd av den pågående pandemin.

Ekonomisk ställning

Nämndens resultat 2020 visar på ett överskott på 49,5
miljoner kronor. Generellt har pandemin påverkat
nämndens ekonomi, både positivt och negativt, och har
varit en förklaring till flertalet avvikelser under året. I
resultatet ingår statsbidrag på 53 miljoner kronor som
kompensation för kostnader på grund av pandemin.

Hemvårdsverksamheten uppvisade ett överskott på
14,8 miljoner kronor. Anledningen var bland annat att
antalet brukare inte ökat som förväntat samt färre köp
från bemanningsföretag av legitimerad personal. Den
öppna verksamheten, som träffpunkter och restauranger,
stängde ner för att förhindra smittspridning och visar
på ett överskott på 7,3 miljoner kronor. Verksamheten
särskilt boende uppvisade ett underskott på drygt 27
miljoner kronor. Anledningen var bland annat utökad
bemanning för att klara en hög sjukfrånvaro och öka
personalkontinuiteten.
Verksamheter inom LSS redovisade ett överskott på
12,1 miljoner kronor, detta med anledning av att en ny
gruppbostad blivit framflyttat till 2021 samt att medel
för externa placeringar inte nyttjats. Daglig verksamhet
redovisade ett överskott på 9,2 miljoner kronor på grund
av minskade behov av externa placeringar samt att
brukare uteblivit från daglig verksamhet för att undvika
risk för smitta.

Väsentliga personalförhållanden

Både det totala antalet anställda och antalet årsarbetare
i förvaltningen har varit på en jämn nivå över åren. Under
pågående pandemi har verksamheten varit tvungen att
säkra personalförsörjningen och månadsanställt fler i
form av extraanställningar. Antalet timmar utförda av
timavlönade har därigenom också sjunkit något jämfört
med december 2019.
Sjukfrånvaron för 2020 uppgick till 10,4 procent.
Sjukfrånvaron ökade markant i mars och april samt
i november vilket kan förklaras med följsamhet till
riktlinjer för minskad smittspridning, att vara hemma
även vid små förkylningssymptom. Nämnden har arbetat
aktivt med hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö.
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Utbildningsnämnden

Barn- och skolnämnden

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har under året präglat verksamheten. I
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation
beslutade nämnden i mars om att gymnasieskolor och
den kommunala vuxenutbildningen skulle övergå till
fjärr- och distansundervisning fram till sommaren.
Under november beslutade nämnden att de kommunala
gymnasieskolorna skulle övergå till en kombination av
närundervisning och distansundervisning i syfte att
minska trängsel i skolornas lokaler och i kollektivtrafiken. I samband med detta övergick även modersmålsundervisningen helt till distansundervisning.

Såväl det genomsnittliga meritvärdet som behörigheten
till yrkesprogram på gymnasiet har förbättrats för
läsåret 19/20, om än marginellt, jämfört med föregående
läsår. Till detta kan även belysas att andelen elever i
årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
ökat till 85 procent jämfört med 82,8 procent föregående
läsår.

Lunds första lärcentrum Kompassen på Komvux i Lund
har invigts. Kompassen är en ny mötesplats för elever
inom vuxenutbildningen. Med lärcentrum menas en
verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där den
studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och
annan personal samt ges möjlighet att möta andra
studerande.
Under hösten 2020 har DF Respons testats på ett antal
grund- och gymnasieskolor. DF Respons är ett digitalt
ärendehanteringssystem för arbetet med anmälan,
utredning och uppföljning av diskriminering och
kränkande behandling i skolan.

Målstyrning

Uppföljningen av nämndens utvecklings- och verksamhetsmål visar på en god måluppfyllelse, dock har ett
flertal av indikatorerna inte nått full måluppfyllelse till
följd av den pågående pandemin.

Ekonomisk ställning

Nämnden redovisade ett överskott för 2020 på 8,4
miljoner kronor. Överskottet fördelades med plus 3,4
miljoner kronor på gemensamma enheter, plus 3 miljoner
kronor på gymnasieskola och gymnasiesärskola, minus
1,2 miljoner kronor på vuxenutbildning och plus 3,2
miljoner kronor på övrig verksamhet.
Nämndens investeringsram för 2020 uppgick till 7,5
miljoner kronor. Under året har investeringar på 6,9
miljoner kronor genomförts.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda har ökat stadigt de senaste åren.
Ökningen beror främst av utökningen av Hedda Andersson-gymnasiet.

I likhet med tidigare år så ligger sjukfrånvaron relativt
lågt totalt sett. Sjukfrånvaron uppgick till 4,1 procent.
Även personalomsättningen var låg där endast 6 procent
omsattes.
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Verksamhetens arbete med scenario-, kontinuitets- och
kommunikationsplanering utifrån pandemin har sammantaget bidragit till att barnomsorg och utbildning
kunnat upprätthållas med fortsatt god kvalitet för barn
och elever inom nämndens verksamheter.

Målstyrning

Arbetet gentemot kommunfullmäktiges fokusområden
fortsätter löpande. Uppföljningen av målen Lunds
kommuns grundskolor ska nå upp till vad som statistiskt
kan förväntas och att stressen ska minska för eleverna
i grundskolan bedöms inte ha uppnåtts. Dock har den
upplevda stressen minskat marginellt bland svarande i
årskurs 5, men ökat för svarande i årskurs 8. Däremot
är bedömningen att målet om att fler elever i behov av
särskilt stöd i årskurs 6 minst ska nå upp till kunskapskraven för betyg E har uppnåtts.

Därutöver arbetar nämnden dels med att nämnden ska
vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö, vilket
bedöms har delvis uppnåtts. Arbetet har påverkats
av pandemin med ökad sjukfrånvaro, men minskad
personalomsättning. Ett utvecklingsarbete har bedrivits,
som fortsätter även framåt, gällande ledningskommunikation samt att digitalisera och automatisera ett flertal
processer.

Arbetet fortgår med för- och grundskolornas arbete
mot 100 procent utmärkelser för Lärande för hållbar
utveckling. Flera skolor arbetar med olika former av elevinflytande, såsom miljögrupper, där miljöfrågor lyfts och
drivs av eleverna. Utfallet för 2020 har varit 96 procent
av alla för- och grundskolor.

Ekonomisk ställning

Nämnden redovisade en positiv avvikelse på 41 miljoner
kronor. Drygt 30 miljoner kronor av avvikelsen beror
på att antalet barn och elever varit färre än budgeterat.
Resterande avvikelse förklaras med både över- och
underskott. Överskott i skolor och förskolor och förvaltningsgemensamma kostnader, underskott för lokalkostnader, taxor och avgifter samt särskilda verksamheter.

Nämndens investeringar uppgick till 8 miljoner kronor,
vilket var drygt 20 miljoner kronor lägre än ramen.
Avvikelsen förklaras främst med att verksamheten inte
haft investeringsbehov i samma omfattning som beslutat.

Väsentliga personalförhållanden
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Sjukfrånvaron ökade från 7,3 procent 2019 till 8,5
procent 2020. Pandemin har varit en starkt bidragande
faktor och har präglat hela året. Vidare har personalomsättningen sjunkit från 15 procent 2019 till 10 procent
2020, en positiv utveckling inte minst med hänsyn till
förvaltningens behov av bemanning och efterfrågan på
kompetens.

Antalet tillsvidareanställda har under året minskat något
och antalet visstidsanställda har ökat. Faktorer som kan
ligga bakom detta är svårigheter med att rekrytera vissa
yrkesgrupper och att vakanser därför tillfälligt tillsätts
med visstidsanställda, samt att det i lite större utsträckning har anställts vikarier på månadsvikariat istället för
att timavlöna.
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Renhållningsstyrelsen

Habostyrelsen

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse

Styrelsens verksamhet har under 2020 starkt påverkats
av den pågående pandemin och ett antal aktiviteter har
förskjutits i tid. Trots det har flera utvecklingsprojekt
pågått och slutförts under året, såsom utbyggnaden av
det nya avfallssystemet, Sopsugen, samt att i de södra
delarna av Brunnshög är rören nedgrävda. Terminalbyggnaden har kommit på plats under hösten och maskinparken kommer att installeras under första halvåret
2021.

Habostyrelsens verksamhet på Habo gård präglades
under året av pandemin. Planerade aktiviteter för den
primära målgruppen, seniorer och personer med funktionsnedsättning, ställdes in för att minska risken för
smittspridning. I nära kontakt med Habostiftelsen togs
utomhusaktiviteter fram för målgrupperna som kunde
utföras på ett smittsäkert sätt i enlighet med gällande
rekommendationer över sommaren och hösten.

Målstyrning

Verksamheten har under året fortsatt att präglas
av starkt utvecklingsfokus. Ett flertal insatser har
genomförts samtidigt som ledarskapet utvecklats och ett
omfattande arbete med att skapa bättre strukturer för
planering och uppföljning skett.

Ekonomisk ställning

Styrelsens resultat uppgick till noll kronor, efter en
återföring med 0,8 miljoner kronor från tidigare års
reservering enligt självkostnadsprincipen. Resultat
räkningen visade ett antal ej budgeterade kostnader
och intäkter som starkt påverkade resultatet. Ökade
kostnader för behandlingsavgiften, matavfallspåsar och
återvinningscentraler uppgick till 2,6 miljoner kronor.
Pandemin påverkade förvaltningens resultat negativt
med 1,5 miljoner kronor och ersättningen för källsorterat
var 2,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Styrelsens investeringar uppgick till 41 miljoner kronor,
vilket var 10 miljoner kronor över budget. Styrelsens
investering i sopsugsanläggning uppgick till 24 miljoner
kronor och utgjorde en ökning med 6 miljoner kronor
jämfört med budget. Avvikelsen var främst orsakad av
försening i projektet.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda har i stort varit oförändrat de senaste
åren. Personalomsättningen har varit låg och sjukfrånvaron uppgick till 6,2 procent vilket är i nivå med 2019.
Långtidssjukfrånvaron har minskat under året.
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Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården har
under 15 år bedrivit sommarverksamhet på Habo gård.
Efter en riskbedömning valde man att starta verksamheten direkt efter midsommar men med betydande
begränsningar i antalet deltagare.

Ytterligare riskbedömning avgjorde att sommarens
dagkolloverksamhet för barn kunde genomföras med
särskilda rutiner för att undvika smittspridning, till
exempel i mindre grupper och att alla aktiviteter
förlades utomhus. Full täckning för denna delverksamhet
uppnåddes tack vare bidraget som Stiftelsen De lekande
barnens fond beviljat kommunens kultur- och fritidsverksamhet för kolloverksamheten på Habo gård.

Målstyrning

På Habo gård bedrivs olika typer av besöksverksamhet
och i alla delar är personalens bemötande en viktig del i
helhetsupplevelsen. Personal har god kunskap om detta
och arbetar medvetet med gästerna i fokus. På grund av
pandemins påverkan har målet att antalet besökare ska
öka eller ligga kvar på föregående års nivå inte kunnat
uppnås. Den lägre beläggningen har gett utrymme för utvecklingsarbete och verksamheten har under året arbetat
för att utveckla utbudet av aktiviteter för att kunna öka
attraktiviteten när efterfrågan ökar igen.

Ekonomisk ställning

Habostyrelsen uppvisade för året ett underskott på 1,1
miljoner kronor. Underskottet var i huvudsak en direkt
konsekvens av pandemin.

Väsentliga personalförhållanden

För Habostyrelsens verksamhet på Habo gård har kommunkontoret 11 anställda.

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse

2020 har i stor utsträckning präglats av den ännu
pågående pandemin. Pandemin har på flera sätt
förändrat förutsättningarna för verksamhetens
bedrivande och inneburit ett under året skiftat fokus
för verksamheten. Verksamheten har under året behövt
ställa om för att hantera smittorisker, arbetsmiljö- och
tillgänglighetsrelaterade frågor för att fortsatt kunna
möta huvudmän, ställföreträdare samt andra. Det har
också inneburit en intern omställning med fokus på
arbete hemifrån och med distansering på arbetsplatsen.
Verksamheten har behövt arbeta mer inriktat mot
digitala aktiviteter och digitala möten och flöden. Det
gångna året har verkligen visat att världen kan överraska
oss, och i och med det ställt höga krav på organisationen
i form av ändrade arbetssätt, omprioritering av arbetsuppgifter och bred samverkan.

Under året har ingen väsentlig verksamhet för
valnämnden pågått, då det inte har genomförts något val
under 2020.

Målstyrning

Nämnden har sex utvecklingsmål kopplade till fullmäktiges fokusområden. Av dessa uppnås tre, tre uppnås inte.
Flera mål är nära målnivån men på grund av verksamhetsrelaterade utmaningar samt pandemi har planerade
aktiviteter påverkats. Verksamheten har därutöver
genomfört ett stort antal insatser och aktiviteter som i
övrigt bidrar till fokusområdena, där det kan noteras en
stor positiv ökning avseende årsräkningar som granskas
utan korrigering.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under året har verksamheten haft fokus på digitalisering
och format projekt för fortsatt utveckling av digitala
tjänster såväl internt som med fokus på lundaborna.
Verksamheten har ställt om till distansarbete, vilket
också inneburit en ökad grad av digitalisering av ärendeflöden och information. Verksamheten har fortsatt
digitalisering av akter och arbetsprocesser.

Ekonomisk ställning

Valnämnden resultat uppgick till minus 0,1 miljoner
kronor att jämföra med budget på 0 kronor.

Kommunfullmäktige/revisionen
Händelser av väsentlig betydelse

För kommunfullmäktiges del har den pågående
pandemin påverkat antal sammanträden och antal
ledamöter. Vidare har internationella kontakter och
liknande aktiviteter inte kunnat genomföras som
planerat.
Revisionen har haft sammanträde enligt plan.

Ekonomisk ställning

Kommunfullmäktiges verksamhet visar ett positivt
överskott om 1,6 miljoner kronor. Överskottet beror
främst på lägre kostnader än budgeterat för internationella kontakter och liknande aktiviteter som inte kunnat
genomföras som planerat.
Revisionen visar ett negativt resultat om 0,3 miljoner
vilket beror på högre arvodeskostnader.

Ekonomisk ställning

Överförmyndarnämnden uppvisade ett positivt resultat
om 0,1 miljoner kronor. Det finns dock stora avvikelser,
både positiva och negativa. Den allra största minusposten för 2020 är oförutsedda utgifter kopplade till
omsättning av personal.

Väsentliga personalförhållanden

Den pågående pandemin har påverkat och ställt höga
krav på såväl medarbetare och chefer i form av ändrade
arbetssätt och omprioritering av arbetsuppgifter. Överförmyndarenheten är en del av kommunkontoret och
en sammanfattning av väsentliga personalförhållanden
återfinns i sin helhet i kommunstyrelsens årsrapport.
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Årets verksamhet
i kommunens bolag
och kommunal
förbund
De kommunala bolagen
Lunds Rådhus AB
Lunds Rådhus AB är ett helägt bolag till Lunds kommun
som levererar service och tjänster till Lunds kommun
invånare genom sina helägda dotterbolag.
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i
Lunds kommuns helägda aktiebolag samt att svara
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för strategisk styrning av och företrädande av Lunds
kommuns intressen i dessa bolag samt i delägda bolag
och kommunalförbund.

Lunds Rådhus AB äger samtliga aktier i följande bolag:
• Lunds Kommuns Fastighets AB (556050-4341)

• Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag (556017-4863)
• Fastighets AB Lund Arena (556719-9293)
• Visit Lund AB (559230-8612)

Lunds Rådhus AB har inga egna anställda. VD och andra
funktioner tillhandahålls av Lunds kommun.

Händelser av väsentlig betydelse

Ägardirektiv

Lunds Rådhus AB har utöver sitt grunduppdrag följande
verksamhetsdirektiv:
För att uppnå det kommunala ändamålet ska Lunds
Rådhus AB ansvara för att:

• Som långsiktigt mål tillse att bolaget genererar en
skälig avkastning på ägarens insatta kapital.

• Utdelning till ägaren ska ske i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd utdelningspolicy.

• Genom dialog med bolagens styrelse och ledning
utveckla och samordna bolagens strategiska
inriktning och ramar ur ett värdeskapande koncernperspektiv.
• Utveckla gemensamma förhållningssätt mellan, å
ena sidan, Lunds Rådhus AB, dotterbolagen och de
delägda bolagen och, å andra sidan, den kommunala
verksamheten.

• Säkerställa att verksamheten i bolagen bedrivs på
ett sätt som främjar effektivt resursutnyttjande och
långsiktigt hållbar utveckling.
• Verka för att upprätthålla en god ekonomi i Lunds
Rådhus AB och bolagen.

• I samverkan med bolagens styrelse och ledning skapa
former för en effektiv uppföljning och rapportering på
koncernnivå.
Lunds Rådhus AB uppfyller helt fullmäktiges ägardirektiv.

Lunds kommuns fastighets AB (LKF)

Lunds kommuns fastighets AB är helägt av Lunds
kommun via Lunds Rådhus AB. LKF:s verksamhet är
att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller
tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva
anordningar. LKF samverkar med Lunds kommun för att

Händelser av väsentlig betydelse

2020 har inneburit utmaningar för hela världen och så
även för LKF. LKF har ställts inför många frågeställningar som tidigare inte har varit aktuella. Pandemin har
bland annat inneburit en del utmaningar för bolagets
lokalhyresgäster. Bolaget har därför under året gett
hyresrabatter till de hyresgäster som har påverkats
mycket på grund av pandemin enligt särskild förordning
om statligt stöd till utsatta branscher. LKF har även haft
en marknadsföringskampanj för de lokalhyresgäster
som önskat. Kampanjen hade upplägget att bolaget köpte
marknadsföringsplats hos hyresgästen som i sin
tur gav bolagets bostadshyresgäster rabatter. Dessa
åtgärder har gått under benämningen ”#Starka tillsammans”.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Pandemin har präglat verksamhetsåret i stort och har
haft påverkan på dotterbolagen i olika grad. Som en
åtgärd att lindra effekterna av pandemin har styrelsen
i Lunds Rådhus AB beslutat om olika typer av stödåtgärder för närings- och föreningsliv genom särskilda
direktiv till dotterföretag. Lunds kommuns Fastighets AB
fick direktiv att utfärda tidsbegränsade hyresnedsättningar för näringsidkare och föreningar utifrån individuell prövning och affärsmässiga principer. Fastighets AB
Lund Arenas tilläts att lämna hyresreduktion till sin enda
hyresgäst Stiftelsen Arenan. Lunds Kommuns Parkerings
AB uppdrogs sänka avgiften och öka tillåten parkeringstid för gatuparkering på sjukhusområdet. Utöver detta
har bolagen själva beslutat om åtgärder som stöd för
utsatta kunder i utsatta branscher.

tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig
att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter
till kommunens förtursbehov.

Mål och måluppfyllelse

Kopplat till bolagets vision finns tre långsiktiga mål vilka
kopplar an till bolagets övergripande strategier;
• LKF ska erbjuda attraktiva hem – Marknadsstrategi
• LKF ska bygga fler bostäder – Tillväxtstrategi

• LKF ska skapa ett bättre Lund – Hållbarhetsstrategi

För att på sikt uppfylla dessa övergripande målsättningar har ett antal delmål satts upp av ledning och styrelse.
Måluppfyllelsen i dessa delmål är god.

Ekonomisk ställning

Bolaget ska ha en lönsamhet, mätt som avkastning på
totalt kapital, på minst 3 procent. Detta uppnåddes 2020
med utfallet på 3,3 procent. Vidare ska bolaget ha en
finansiell styrka där den synliga soliditeten överstiger
18 procent och räntetäckningsgraden ska uppgå
till minst två gånger räntekostnaden. 2020 uppgick
soliditeten till 25,3 procent och räntetäckningsgraden
8,3 gånger och därmed överträffades de långsiktiga
ekonomiska målen.

Ägardirektiv

LKF AB har utöver sitt grunduppdrag följande verksamhetsdirektiv:

Bolaget skall erbjuda kommuninvånarna bostäder och
bostadskomplement med god kvalitet i god miljö till
rimlig hyra samt bidra till att planering och byggande
anpassas till efterfrågan. Bolaget skall i samverkan med
Lunds kommun medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig att träffa avtal om
att tillhandahålla bostadslägenheter till kommunens
förtursbehov.
Bolaget skall administrera en kö för bostadssökande
och erbjuda bostadslägenheter med utgångspunkt från
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kötid. Personer med anknytning till Lunds kommun
skall prioriteras. Bolagets befintliga bostadshyresgäster
ska kunna prioriteras före utomstående sökande. Til�lämpningsregler för bostadsökandekön skall beslutas av
bolagets styrelse.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget skall erbjuda sina hyresgäster möjlighet till
boinflytande.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer
under iakttagande av det kommunala ändamålet med
verksamhet och de kommunalrättsliga principer som
framgår av bolagsordningen.
LKF AB uppfyller helt fullmäktiges ägardirektiv.

Lunds kommuns parkerings AB (LKP)
Lunds kommuns parkerings AB är helägt av Lunds
kommun via Lunds Rådhus AB. LKP äger och förvaltar
idag sju egna parkeringshus med 3 100 parkeringsplatser
och därutöver cirka 9 400 parkeringsplatser på hyrda
eller arrenderade markparkeringar. Bolaget erbjuder
såväl besöksparkering som fasta hyrbara parkeringsplatser inomhus och utomhus, periodkort och övervakning.

Händelser av väsentlig betydelse

Under 2020 har bolaget byggt en ny parkeringsanläggning i södra Brunnshög som kommer att invigas i början
av 2021. Här finns plats för 300 fordon och en butik, en
bilvårdsanläggning samt möjligheter för cykelparkering.
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Även denna anläggning blir självförsörjande på el genom
en solcellsanläggning och får sin uppvärmning genom
det lågtempererade fjärrvärmenätet. Bolaget har även
installerat 34 laddpunkter för miljöfordon.

Bolaget har också satt spaden i marken för att bygga en
parkeringsanläggning för 600 fordon på området Medicon
Village. Den nya fastigheten går under arbetsnamnet
Dirigenten och den planeras få en besöksanläggning
på taket. Begreppet besöksanläggning är ett avgränsat
område för verksamheter som riktar sig mot besökare.

Mål och måluppfyllelse
Bolagets mål 2020:

• Att nå budgeterat resultat.

• Att medverka i Lunds Kommuns strategiska arbete för
stadsutveckling avseende parkering.
• Att påbörja byggnation av mobilitetshuset Aurora och
Dirigenten.
• Att bidra till utvecklingen av miljöanpassningar i
samhället genom att installera hållbara lösningar för
elförsörjning som till exempel Solceller.
• Installera nya laddpunkter till el & hybridbilar i våra
parkeringshus.
Alla bolagets mål uppfylldes.

Ekonomisk ställning
Bolagets resultat var i nivå med budget. Till följd av
pandemin har omsättningen varit lägre än budgeterat,
men med aktivt arbete med att hålla kostnaderna låga
har bolaget kunnat nå önskat resultat.

Ägardirektiv

I samverkan med berörda kommunala myndigheter ska
bolaget medverka till att genomföra lösningar för allmän
parkering och verksamhetsparkering på kvartersmark
i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige
och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I
denna uppgift skall bolaget anordna, förvalta och upplåta
parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och
kommunen äger eller annars förfogar över.
Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin
verksamhet ska medverka till att lösa parkeringsfrågan
och därmed understödja stadsutvecklingen.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår
av bolagsordningen.
LKP AB uppfyller helt fullmäktiges ägardirektiv.

Fastighets AB Lund Arena

Fastighets AB Lund Arena är helägt av Lunds kommun via
Lunds Rådhus AB. Bolaget ingår inte i de sammanställda
räkenskaperna på grund av att dess andel av omsättning
och omslutning var mindre än två procent av den totala
kommunala förvaltningens omsättning respektive
omslutning. Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning av den ägda fastigheten Klostergården 1:24 i Lund,
som i sin helhet är uthyrd till Stiftelsen Arenan enligt ett
tioårigt hyresavtal.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att bedriva
destinationsutveckling och utveckla Lunds kommun som
besöks-, mötes- och evenemangsdestination.
Bolaget har hållit de antal protokollförda möten som
föreskrivs.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LKP AB har utöver sitt grunduppdrag följande verksamhetsdirektiv:

Visit Lund AB

Ägardirektiv

Visit Lund AB har utöver sitt grunduppdrag följande
verksamhetsdirektiv:
Bolagets uppgift är att:

• Värva, utveckla och genomföra publika evenemang
samt värva möten och kongresser till Lunds kommun i
enlighet med gällande evenemang- och mötesstrategi.

• Utveckla och marknadsföra den del av platsvarumärket Lund som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära
samarbete med kommunens förvaltningar och externa
aktörer.
• Tillhandahålla ett behovsanpassat högklassigt
värdskap för besökare och turister.

• Koordinera samverkan mellan operatörer och anläggningar för möten och evenemang.
I allt väsentligt har Visit Lund AB, med de begränsningar
som pandemin medfört, uppfyllt kommunfullmäktiges
ägardirektiv.
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Kraftringen AB

Händelser av väsentlig betydelse

• Mild väderlek under vintermånaderna och låga
elpriser minskade energiförsäljningen av el, gas och
fjärrvärme.

• Kostnader för energiinköp inom eldistribution och
fjärrvärmeproduktionen minskade till följd av effektiviseringar och lägre inköpspriser.
• Sydlänk AB, en regional fiberleverantör, bildades
tillsammans med åtta andra lokala stadsnät.

• Ökad resultatandel från Skånska Energi till följd av
aktieförvärv 2018 och 2019.

• Stora investeringar i elnäten genomförs och planeras
för att framtidssäkra leveranskapacitet, personsäkerhet och kundupplevelse.

Mål och måluppfyllelse

Kraftringens strategiska inriktning är att skapa
affärsmässig samhällsnytta som stärker både bolagets
egna verksamhet, kundernas verksamhet och andra
intressenters verksamheter. Det innebär att bolaget ska
leverera hållbara och kundorienterade energilösningar
med förnybar energi och effektivt energiutnyttjande.
Förnybar och effektiv energianvändning gäller också för
den egna verksamhet, med fossilbränslefri produktion
som ett delmål. Kraftringen ska också generera tillräcklig lönsamhet för att både ge skälig årlig avkastning
till ägarna långsiktigt och samtidigt ge utrymme för
att säkerställa företagets utveckling, samhällskritisk
energiförsörjning och vara en ansvarsfull samhällsaktör.
För att säkerställa den strategiska utvecklingen fanns för
2020 tre prioriterade målområden. Nedan ett urval av
aktiviteter kopplade till dessa målområden.

Ledare inom hållbar energi
• Fjärrvärmeproduktionen har under året varit helt
baserad på förnybara bränslen.
• Invigning av bolagets och Lunds kommuns
gemensamma satsning på ett biogasnät i Lunds
stadskärna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kraftringen AB ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby
och Lomma, där merparten av verksamheten finns.
Verksamheten är också etablerad i norra Skåne, Blekinge,
Småland, Halland och Västra Götaland. Lunds kommun
har ett avgörande inflytande med 82,4 procent av
aktierna. Verksamheten bedrivs inom de flesta delarna
av energimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel och slutkundsförsäljning av el och
fjärrvärme/kyla. Energiproduktionen består av värme i
två kraftvärmeverk och i svensk småskalig vattenkraft.
Dessutom ägs finansiella tillgångar i norsk vattenkraft.
Kraftringen äger lokalnät för el, gas, fjärrvärme och
fjärrkyla. Eldistributionen når cirka 125 000 kunder.
Kraftringen bedriver också energihandel, entreprenadverksamhet inom elkraft, belysning och energitjänster,
distribution och handel med gas, datakommunikation
samt försäljning av fordonsbränsle och mikroproduktion
(solceller, batterilagring).

• Utbyggnad av energilösningar, bland annat temperaturfjärrvärme, för ett hållbart Brunnshög.
Effektivisera och digitalisera

• Omfattande investeringar för effektivare elförsörjning. Bland annat invigdes en ny mottagningsstation i
Lomma.

• Påbörjat installation av nya mätare för mer digitaliserad och smart energimätning.
• Entreprenadverksamheten blev certifierad enligt ISO
9001.
Aktivt ta rollen som kundfokuserad integratör

• Ökad försäljning av fiber, datacentertjänster, solcellsanläggningar och laddningslösningar.
• Fler större affärer med fokus på integrerade energilösningar. Bland annat ett större utvecklingsprojekt i
Stångby.

Ekonomisk ställning

Kraftringens resultat efter finansiella poster uppgick till
360 miljoner kronor vilket är 21 miljoner kronor sämre
än 2019. Energinettot var bättre trots mildare väder
och minskade energileveranser av el och fjärrvärme.
Resultatutvecklingen i intresseföretaget Modity Energy
Trading AB har påverkats mycket negativt till följd av den
volatila prisutvecklingen på elmarknaden.
De väsentliga förändringarna på balansräkningen bestod
framförallt i att de materiella anläggningstillgångarna
ökat och resultatandelen i intresseföretag var lägre än
föregående år. Förändringen i kortfristiga fordringar var
hänförlig till lägre kundfordringar och prisförändringen
på elcertifikat och utsläppsrätter samt att amortering av
omfördelning mellan långa och korta skulder har skett
under året.
Större investeringar 2020

• Inom eldistribution har investeringar genomförts för
att öka leveranssäkerheten och säkra leveranskapacitet.
• Inom fjärrvärmeverksamheten har reinvesteringar
gjorts i äldre produktionsanläggningar.
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Ägardirektiv
Kraftringen har utöver sitt grunduppdrag följande verksamhetsdirektiv:

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva
energiproduktion och energidistribution, att äga och
förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov
samt att bedriva till rörelsen anknytande tjänster.
Bolaget ska även ha till föremål för sin verksamhet att
bedriva IT-kommunikation på affärsmässiga grunder
avsedd att tillgodose ägarkommunernas egna behov eller
anknuten till ägarkommunernas verksamhetsområden
och riktad till dess medlemmar.

Bolaget ska svara för en god och allsidig energiförsörjning. På affärsmässiga grunder ska bolaget tillgodose
behov av elenergi, naturgas, fjärrvärme, fjärrkyla och
andra energitjänster. Energileveranserna ska ske med
hög leveranssäkerhet, på en hög servicenivå gentemot
kunderna och – med hänsynstagande till bolagets konsolideringsbehov och investeringsberedskap – till rimligt
pris. Rationell energianvändning, liten miljöpåverkan och
skälig kapitalavkastning ska eftersträvas.
Kraftringen uppfyller helt kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Science Village Scandinavia AB

Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun,
Region Skåne och Lunds Universitet och är lagfaren ägare
till mark belägen mellan ESS och MAX IV. Bolagets huvuduppgift är att på denna mark utveckla en stadsdel – en
”Science Village” – som innehåller det som forskningsanläggningarna behöver för att lyckas. Bolagets affärsidé är
att sälja detaljplanelagd mark till olika byggherrar, som
i sin tur kommer att bygga, hyra ut och förvalta byggnaderna. Det förväntade överskottet på denna verksamhet
ska användas dels till ett Science Center för allmänheten
och dels till olika initiativ som stöttar ekosystemet runt
ESS och MAX IV.

Andra samägda bolag

Lunds kommun har ägarandelar i några andra bolag
(procentuell ägarandel):
• SYSAV, Sydskånes avfallsbolag 15,38 procent
• Sydvatten AB 12,67 procent

• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 6,68 procent
• Ideon Open 20 procent
• Inera AB 0,16 procent
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Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Bolaget tar hand
om avfallet som samlas in och behandlar varje avfallsslag
på bästa möjliga miljöriktiga sätt. Så mycket som möjligt
återvinns. I moderbolaget hanteras det avfall som
delägarkommunerna har det lagstadgade ansvaret för.
Sysav Industri hanterar industriavfall och hushållsavfall
från de andra kommunerna. Därutöver finns ett antal
intressebolag.

Sydvatten ägs av 17 kommuner i västra Skåne. Bolaget
producerar och levererar dricksvatten till ägarkommunerna. Sydvatten tar vatten från Vombsjön i Skåne och
Bolmen i Småland. Vattnet behandlas i vattenverken
Ringsjöverket och Vombverket. Därefter distribueras
det till bolagets delägarkommuner som ansvarar för
ledningsnätet inom varje kommun. Vid behov används
Ringsjön som reservvattentäkt. Kommunen är representerad i styrelsen och i ett ekonomiskt samråd till
styrelsen.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina
ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget ägs i dag av
69 kommuner i södra Sverige. Bakgrunden till att bolaget
bildades är att kommunerna ville vara säkra på att få
offerter för sitt försäkringsskydd, skärpa konkurrensen
på marknaden samt stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete. Endast delägande kommuner kan
få försäkringsskydd av bolaget genom att direktplacera
sin försäkring i bolaget alternativt om de väljer att
upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
De får också lämna offert till hel- och delägda kommunala
bolag.
Ideon Open vänder sig till etablerade företag och
offentliga aktörer, som behöver förstärka innovationsarbetet och entreprenörskap. Verksamheten ska underlätta
och befrämja kontakter och samarbete mellan å ena
sidan etablerade företag och organisationer och å andra
sidan forskare samt entreprenörer och mindre företag
verksamma i närområdet.
Inera AB ägs av SKR, företag, regioner och kommuner.
Inera stödjer ägarnas verksamhetsutveckling genom att
koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar
till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunalförbunden
Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund där
Lunds kommuns andel är 22 procent. Verksamheten
ansvarar för räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv,
Kävlinge, Lund och Malmö. Uppdraget är att förebygga
olyckor och effektivt genomföra räddningsinsatser av
olika slag.

Händelser av väsentlig betydelse

2020 har varit ett prövande år på flera sätt, där rådande
pandemi gjort det särskilt utmanande att verka för
trygghet.

Direktionen har i augusti beslutat om ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.
En översyn om samverkan mellan räddningstjänsterna
i Skåne har inletts då bland annat kommunförbundet

Skåne fått nya förutsättningar. Förbundet har inlett ett
arbete med att ta över alarmeringen från SOS till egen
regi under 2021. Detta i syfte att förbättra kvalitet och
ekonomi.

Mål och måluppfyllelse

Verksamheten når i stort såväl ekonomiska mål som
helheten i verksamhetsmålen. Det enstaka ekonomiska
målet som inte uppnåddes var resultatmålet.

Antalet utryckningar till olyckor och andra händelser
har minskat i förbundsområdet med 173 till totalt 5 238.
I Lund skedde dock en ökning av anlagda skolbränder
under vår och sommar men som har under hösten avtagit
i antal.
Räddningstjänsten Syd har nått fram till de operativa
händelserna inom 10 minuter vid 87 procent av händelserna och kan då påbörja en första insats samt optimera
för en effektiv insats.
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Myndighetsutövning i form av tillsyner, tillståndshantering och remisser samt informationsinsatser och extern
utbildning har påverkats av pandemin och har inneburit
nytänkande i arbetssätt och då till ett mer digitalt
tänkande.

Ekonomisk ställning
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Räddningstjänst syd redovisade ett negativ resultat på
4,9 miljoner kronor och ett negativt balanskravsresultat
på 5 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat
på 0 kronor. Covid-19 påverkan av resultatet uppskattas
till cirka 2,6 miljoner kronor främst orsakat av minskade
intäkter men även minskade kostnader då utbildning och
resor har fått stå tillbaka.

Årets investeringar uppgick till 21,7 miljoner kronor,
vilket var lägre än budgeterad ram på 39 miljoner kronor.
Avvikelsen berodde främst på försenad upphandling av
nytt andningsskydd.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda i förbundet uppgick vid årsskiftet till
505 medarbetare. Det är en ökning sedan förra årsskiftet
med 9 stycken. Av 505 anställda var 74 kvinnor och 431
män.
Personalomsättningen på heltidspersonal har ökat med
en knapp procentenhet och uppgår till 5,8 procent.

VA SYD

VA SYD är ett kommunalförbund där Lunds kommuns
andel uppgår till 17,77 procent. Övriga medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö. Med en halv
miljon kunder är VA SYD en av landets största organisationer för vatten och avlopp.

Händelser av väsentlig betydelse och måluppfyllelse
Ett år som fullständigt överskuggades av en pandemi
som vände upp och ner på samhället. VA SYD ställde om
och anpassade verksamheten och har fortsatt leverera
tjänster utan större inverkan på verksamheten. Tidigt
identifierades driftorganisationen, kundservice och
laboratorieverksamheten som nyckelfunktioner. VA SYD
satte in extra åtgärder för att skydda dessa och för att
säkerställa uppdraget samt värna medarbetare.
Trots denna stora omställning har året kunnat fortgå
nästan helt enligt plan. Under senhösten lades stor vikt
vid att lägga om arbetet med nya moment för att säkra
arbetsmiljön för både VA SYDs montörer och kunder.

Arbetet med digitalisering har under året fortsatt, allt
från att skapa en gemensam plattform för insamling,
lagring och behandling av all process- och driftsdata som
finns i automationssystemen till nya smarta mätpunkter
som möjliggörs av IoT (Internet of Things).
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I arbetet med Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
har VA SYD genom att informera, utbilda och opinionsbilda lyckats få fram ett förslag på inriktningsbeslut till en
gemensam lösning för en hållbar avloppsrening regionalt.

Ekonomisk ställning

VA SYD (Lunds del) redovisade ett överskott på 11,7
miljoner kronor jämfört med ett budgeterat resultat på
minus 2 miljoner kronor. De främsta orsakerna är att
Lund genomförde en höjning av brukningsavgifterna med
3 procent för 2020 samt lägre kostnader än budgeterat
för reparation och underhåll av ledningar.

Väsentliga personalförhållanden

På VA SYD arbetar 450 medarbetare fördelat på olika
funktioner. Medarbetarna är placerade vid olika arbetsställen runt om i medlemskommunerna.

Utvärdering av
ekonomisk ställning

2020 blev ett år som även ekonomiskt i många avseenden
präglades av pandemin. Kommunens verksamheter
fick lägga resurser på att vidta åtgärder för att minska
smittspridning, aktiviteter kunde inte genomföras som
planerat, organisationen fick ställa om och hitta nya
sätt att arbeta, det lokala näringslivet fick olika former
av stöd för att mildra effekterna och de ekonomiska
förutsättningarna såg inledningsvis besvärliga ut men
visade sig i slutändan bli betydligt bättre till följd av de
statsbidrag som tillkom för att mildra konsekvenserna av
pandemin.
Även kommunens bolag och kommunalförbund har haft
utmaningar kopplat till pandemin. Lunds kommuns
parkerings AB har drabbats av kraftigt minskade
intäkter från parkeringsverksamheten, Visit Lund AB har

under sitt första verksamhetsår genom pandemin haft
svårt att nå intäktsmål och Fastighets AB Lunds Arena
har inte nått budgeterat resultat till följd av hyresrabatt
till hyresgäst. Resultatet för de tre bolagen landar ändå
resultatmässigt nära budget genom aktiva åtgärder och
förbättrade förutsättningar under slutet av året.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Lunds kommun redovisade under året ett resultat på
423 miljoner kronor, vilket var 294 miljoner kronor
högre än det budgeterade resultatet på 129 miljoner
kronor. Hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen
samt hel- och delägda bolag, redovisade ett resultat på
640 miljoner kronor (294 miljoner kronor 2019).

Kommunens överskott på 423 miljoner kronor innebär
att årets investeringar i stort sett har kunnat finansieras
med egna medel, vilket gör att låneskulden inte har ökat
som budgeterat. Detta skapar på sikt ett ekonomiskt
utrymme då räntekostnaderna inte kommer att öka i
samma takt som budgeterat. Överskottet bidrar också
till ett större eget kapital och till avsättning till den så
kallade resultatutjämningsreserven, vilket även det
skapar ett handlingsutrymme för framtiden. Det positiva
resultatet i kommunens verksamheter visar också att
verksamheterna inte bara har klarat av att ställa om till
de tuffa budgetförutsättningar som gällde under 2020
utan även har en beredskap och kapacitet att hantera de
budgetmässiga utmaningar som de demografiska och
konjunkturella förändringarna för med sig under flera år
framåt.
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Resultat

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årets resultat med avdrag för årets jämförelsestörande
poster var 384 kronor, vilket innebar en positiv avvikelse
på 265 miljoner kronor jämfört med motsvarande
budget.
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Årets resultat

Jämförelsestörande poster är händelser i kommunens
verksamhet som stör jämförelser med andra perioders
resultat. Vissa poster såsom resultat från fastighetsförsäljningar och värdeförändringar i värdepapper samt
resultat från tomtförsäljning i samband med markexploatering kan variera kraftigt mellan åren och redovisas
alltid som jämförelsestörande poster.
Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster
uppgick till 423 miljoner kronor, vilket var 294 miljoner
kronor högre än budget samt en förbättring mot
föregående års resultat med 444 miljoner kronor.
Den totala budgetavvikelsen beror på följande faktorer:
• Nämndernas nettokostnad var 84 miljoner kronor
lägre än budgeterat. Nämndernas resultat påverkas
av utrangeringar av anläggningsstillgångar med 25
miljoner kronor.

• Skatteintäkter och generella statsbidrag var 101
miljoner kronor högre än budgeterat. Ökningen är en
följd av att de generella statsbidragen ökade till följd
av pandemi och samtidigt minskade inte skatteintäkterna lika mycket som befarat.
• Ersättning för sjuklönekostnader uppgick till 68
miljoner kronor och var inte budgeterad

• Finansiella intäkter var 29 miljoner kronor högre än
budget, främst till följd av realiserade och orealiserade
vinster i värdepapper. Utdelningen till Kraftringen var
också högre än budgeterat.
• Finansiella kostnader var 6 miljoner kronor lägre än
budgeterat, till följd av fortsatt låga räntenivåer och
lägre upplåning än förväntat.

• Resultat från exploateringsprojekt uppgick till 23
miljoner kronor, vilket var 13 miljoner kronor högre
än budgeterat. Resultat från exploatering avräknas
successivt. Årets resultat avseende Brunnshög
uppgick till 8 miljoner kronor och övriga områden 15
miljoner kronor.
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Årets resultat exkl jämförelsestörande poster

I diagrammet ovan visas både årets redovisade resultat
och årets resultat rensat på jämförelsestörande poster.

Diagrammet visar att kommunen har redovisat positiva
resultat under de senaste åren, med undantag för ett fåtal
år. Resultatet har gynnats av positiva engångsposter
under de flesta åren. För 2019 var resultatet det omvända,
då de jämförelsestörande posterna totalt uppgick till
minus 8 miljoner kronor och påverkade resultatet
negativt. Det var främst större nedskrivningar i fastigheter som bidrog till detta.
Jämfört med föregående år har resultatet efter eliminering av jämförelsestörande poster förbättrats med 397
miljoner kronor. Även om verksamhetens nettokostnader
ökade med 54 miljoner kronor jämfört med 2019, så var
ökningen i skatteintäkter och generella statsbidrag än
högre och ökade med 399 miljoner kronor. Ökningen
är högre än de senaste åren och förklarades av högre
generella statsbidrag på grund av pandemin 2020. Även
finansnetto utvecklades gynnsamt jämfört med 2019 och
påverkade resultatet positivt med ytterligare 52 miljoner
jämfört med föregående år. Tas hänsyn även till jämförelsestörande poster, så var resultat 444 miljoner kronor
högre 2020 jämfört med 2019.

Årets resultat relaterat till skatteintäkter och generella
statsbidrag, uppgick till 6,1 procent. Under de senaste
tio åren har kommunen haft ett genomsnittligt resultat i
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag
på 1,5 procent.

Investeringar

Kommunens samlade investeringsvolym (brutto)
uppgick till 889 miljoner kronor under 2020. Detta var
en minskning med 53 miljoner kronor jämfört med 2019.
Om hänsyn tas till investeringsinkomster, främst till
investeringar inom exploateringsprojekt, uppgår investeringarna (netto) till 747 miljoner kronor, vilket är en
mindre ökning jämfört med föregående år (735).

Investeringar i finansiell leasing har skett med
7 miljoner kronor (16).

Årets investeringar i mer detalj presenteras i avsnittet
Drift- och investeringsredovisning.

Årets investeringar (mnkr)
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1 200

Kommunens investeringsram (netto) för året uppgick
till 1 000 miljoner kronor och innefattade både investeringsverksamhet och exploateringsverksamheten.
Investeringsramen anger ett absolut tak för hur mycket
kommunen kan investera, förutsatt att driftsbudgeten
hålls. Genom kommunens investeringsprocess sker en
omfattande prövning innan beslut.

Förskjutningar i projekt, avvaktan på politiska beslut
och förändringar i beställningar är de främsta orsakerna
till att investeringarna inte nådde upp till ramen om
1 000 miljoner kronor.
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Investering inkl investeringsinkomster

Kommentar till tabellen: Utfallet visas exklusive investering
i finansiell leasing.

I jämförelse med föregående år minskade investeringarna. Det beror främst på att flera större projekt,
bland annat spårvägen, var inne i ett intensivt skede
föregående år och bidrog till högre nettoinvesteringar
under 2019.

Exploateringsverksamheten omsatte 207 miljoner
kronor i inkomster och 203 miljoner kronor i utgifter.
Exploateringsprojekten påverkades av förseningar och
bidrog till att det främst var utgifterna som var lägre
än budgeterat och som medförde ett överskott inom
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exploateringsverksamheten. Jämfört med 2019 var aktiviteten högre, med en större investeringsvolym i främst
Brunnshög under 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Delar av investeringarna, spårvägsinvesteringen samt
infrastrukturinvesteringarna i exploateringsprojekt,
finansieras med investeringsinkomster. Dessa uppgick
till 142 miljoner kronor under året, att jämföra med 216
miljoner kronor föregående år. Minskningen jämfört med
föregående år är främst en följd av att redovisade bidrag
till investering spårväg var högre förra året, då den följer
grundinvesteringen. Investeringsinkomsterna i exploateringsprojekt låg på ungefär samma nivå för båda åren
och uppgick till 130 miljoner kronor 2020 (126).

Investering per verksamhet

7%

3%

3%

30%
Infrastruktur, skydd m.m.
Kultur och fritid
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg samt
särskilt riktade insatser

5%

Affärsverksamhet
Gemensamma verksamheter

52%

Budgetföljsamhet
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp kommunövergripande sex gånger per år,
två delårsrapporter, en per april och en per augusti samt
fyra månadsrapporter. För att uppnå så bra styrning
som möjligt av verksamheten är prognossäkerheten av
avgörande betydelse och att nämnderna vid negativa
budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits
respektive planeras för att få budgeten i balans. Rapportering om detta ska ske till kommunstyrelsen.
Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgick 2020 till
1,2 procent och bedömningen är att budgetföljsamheten
är god. En prognosavvikelse på en procent bedöms
innebära god prognossäkerhet. Nämndernas prognosavvikelse har under året legat lägre
April

Augusti

Utfall

Nämndernas prognosavvikelse

-2

-15

84

Nämndernas prognosavvikelse
i%

0,0 %

-0,2 %

1,2 %

Finansförvaltning

-31

234

210

Budgetavvikelse

-33

219

294

Budgeterat resultat

129

129

129

97

348

423
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Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor utsträckning årets investeringar har finansierats med egna
medel. En grad på 100 procent innebär att kommunen
självfinansierar alla investeringar som är genomförda
under året och detta betyder i sin tur att kommunen
inte behöver låna till investeringar. Då stärks även
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort
antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala
beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll.
Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden
är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de
ekonomiska konsekvenserna av olika händelser.
Händelse

Självfinansieringsgrad, investeringar (%)

1 kronas förändring av kommunalskatten

288,3

80%

Förändrat invånarantal med 100, skatteintäkter, bidrag och utjämning

5,0

70%

Avgiftsförändring med 1 procent

0,5

60%

Löneförändring med 1 procent inklusive
PO-tillägg

51,6

Förändring av verksamhetens kostnader
med 1 procent, exkl löner och ersättningar

58,7

Förändrad upplåning med 100 miljoner
kronor
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Självfinansieringsgraden för 2020 uppgick till 95 procent
och innebar att investeringarna inte fullt ut finansierades
med medel från verksamheten. Självfinansieringsgraden bedöms ligga på en mycket god nivå för året. Att
självfinansieringsgraden inte är högre, trots det höga
resultatet för året, beror på att rörelsefordringarna , det
vill säga kortfristiga fordringar har minskat jämfört med
föregående år samtidigt som rörelseskulderna (kortfristiga skulder) har ökat.
70

Förändring +/- ,
mnkr

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2020

45,1

Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan
på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl
kort som lång sikt.

Risk
Kommunalskatt

Soliditet

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens
ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor del
av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat
själv med framför allt skatteintäkter. De faktorer som
påverkar soliditeten är årets resultat samt tillgångarnas
och skuldernas förändring.

Soliditeten exklusive lån för annans räkning (främst
Lunds kommuns Fastighets AB och VA SYD) uppgick
till 43,5 procent vilket är en ökning jämfört med 2019.
Ökningen beror främst på ett högre eget kapital på grund
av det positiva resultatet under 2020.
Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden hade
räknats med, hade soliditeten uppgått till 25,4 procent.
Även soliditet beräknad på detta sätt har ökat jämfört
med 2019 främst på grund av ett högre eget kapital.
Pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse,
har minskat marginellt sedan 2019.

Likviditet

Likviditet är enkelt uttryckt ett bevis på kommunens
betalningsförmåga på kort sikt, det vill säga resurser till
att kunna avbetala skulder, avgifter och fakturor i tid.
Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet
och minimera låneskulden. För att hantera den finansiella beredskapen på kort sikt används checkräkningskredit, kreditlöften hos bank samt möjligheten att uppta
kortfristiga lån via ett certifikatprogram. Ramen för
certifikatprogrammet är 2,0 miljarder kronor.

Kreditvärderingsföretaget S & P Global Rating genomför
årligen en så kallad rating av Lunds kommun. Kommunen
har det högsta möjliga kreditbetyget (AAA) vilket
innebär en hög kreditvärdighet. Med denna goda rating
som underlag får kommunen bättre möjligheter vid
upplåning på kapitalmarknaden genom bland annat lägre
räntor och tillgång till fler investerare. En förutsättning
för att kunna upprätthålla denna goda rating på lång sikt
är att kommunen visar goda resultat i enlighet med de
finansiella målen.

Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn
uppgick i slutet av 2020 till totalt 6 000 miljoner kronor.
Upplåningen för kommunens verksamhet, det vill säga
nettolåneskulden, uppgick till 2 769 miljoner kronor
varav 37 miljoner kronor utgjorde leasingskuld. Det
innebar en ökning av nettolåneskulden exklusive leasing
med 31 miljoner kronor sedan föregående årsskifte.
Detta är betydligt lägre än budget där en ökning med 424
miljoner kronor förväntades. Anledningen är främst ett
betydligt bättre resultat samt en lägre investeringsvolym
2020 än budgeterat.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2020 uppgick Lunds kommuns kommunalskatt till 21,24
procent. Skattesatsen har varit oförändrad de senaste sex
åren. Lunds kommun har tillsammans med Malmö stad
den femte högsta skattesatsen i Skåne. Medianskattesatsen i Skåne uppgick under 2020 till 20,54 procent.

Låneskuld

Kommunen har möjlighet att vidareförmedla lån inom de
ramar och riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige. Av den externa upplåningen är 3 088 miljoner kronor
vidareutlånade till bolag inom kommunkoncernen samt
till kommunalförbund.
Kommunens kapital- och räntebindningsstrategi är
fastställd i de finansiella riktlinjerna. Syftet med dessa
strategier är att minimera den risk som är förknippad
med låneskulden.

Borgensåtaganden

Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar
och riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige.
Borgensåtagande innebär att kommunen garanterar
att en annan verksamhets skuld kommer att bli betald.
Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet
till 3 602 miljoner kronor, vilket är en ökning med 811
miljoner kronor sedan föregående år. Det är främst borgensåtagande för LKFs räkning som har ökat.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelse innebär en juridiskt bindande
utfästelse till anställd eller förtroendevald att efter
anställningens slut betala ersättning i form av pension.
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick till
2 775 miljoner kronor, vilket är marginellt högre än
föregående år. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och uppgick till 2 113 miljoner kronor inklusive
löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande, intjänade från och med 1998 redovisas
som avsättning i balansräkningen och uppgick till 662
miljoner kronor inklusive löneskatt. Det motsvarar en
ökning med 68 miljoner kronor sedan föregående år.
Den del av pensionsmedel som förvaltas av kommunen
har främst placerats i svenska och globala aktiefonder.
De finansiella placeringarna har gjorts för att delvis

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2020

71

matcha pensionsavsättningar som har gjorts från och
med 1998. Det bokförda värdet var vid årsskiftet 243
miljoner kronor vilket enligt nya redovisningsregler är
det samma som marknadsvärdet. Under året har en vinst
på 1 miljoner kronor realiserats samt en sammanlagd
utdelning på 4 miljoner kronor har betalts ut.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunkoncernens ekonomi

Med kommunens samlade verksamhet menas den
verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen
och i uppdragsföretag. Kommunkoncernen omfattar den
kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens
koncernföretag. För kommunkoncernen upprättas sammanställda räkenskaper i årsredovisningen.
Kommuner kan besluta att överlämna vården av
kommunala angelägenheter till privata utförare. I slutet
av detta avsnitt redovisas den verksamhet som privata
företag utför på uppdrag av kommunen.

Ingående bolag

Med kommunens samlade verksamhet menas den
verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen
och i uppdragsföretag. Kommunkoncernen omfattar den
kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens
koncernföretag. För kommunkoncernen upprättas sammanställda räkenskaper i årsredovisningen.
Kommuner kan besluta att överlämna vården av
kommunala angelägenheter till privata utförare. I slutet
av detta avsnitt redovisas den verksamhet som privata
företag utför på uppdrag av kommunen.

De bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda redovisningen framgår av nedanstående tabell.
Koncernföretag

Ägarandel
i procent

Resultat och investeringar
Kommunkoncernens totala resultat uppgick till 640
miljoner kronor, vilket är en väsentlig ökning jämfört
med föregående års resultat om 294 miljoner kronor.
Om rensning görs för bolagsskatten uppgick resultatet
till 753 miljoner (398). Den största förändringen står
kommunen för med ett resultat som är 444 miljoner
kronor högre än 2019.
Koncernen

2020

2019

2018

2017

2016

Intäkter

12 429

12 232

11 614

11 147

10 590

Balansomslutning

25 167

23 787

22 783

19 907

18 816

Investeringar
Antal anställda

100
100

700

Fastighets AB Lund Arena

100

600

Visit Lund AB

100

VA Syd (kommunalförbund)

18,5

1 609

10 532

10 821

Koncernens resultat (mnkr)

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP)

22,5

1 854

11 657

Övriga ingående företags resultat är i något lägre än
föregående år, men har en mindre påverkan på den totala
kommunkoncernen.

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Räddningstjänsten Syd (kommunalförbund)

2 185

11 303

Lunds kommuns andel av Kraftringens resultat efter
finansiella poster uppgick till 290 miljoner kronor,
motsvarande siffra under 2019 var 308 miljoner kronor.
Energinettot är bättre trots mildare väder och minskade
energileveranser av el och fjärrvärme. Resultatutvecklingen i intresseföretaget Modity Energy Trading AB
har påverkats mycket negativt till följd av den volatila
prisutvecklingen på elmarknaden.

100

82,4

2 111

11 111

LKF:s resultat efter finansiella poster uppgick till 193
miljoner kronor, en ökning med 4 miljoner kronor
jämfört med 2019. LKF:s nettoomsättning ökade främst
till följd av en högre volym på grund av färdigställande
av nya fastigheter samt helårseffekt av de fastigheter
som färdigställdes 2019. Driftskostnaderna ökade med
anledning av den ökade fastighetsvolymen och till viss
del även en effekt av pandemin.

Lunds Rådhus AB

Kraftringen AB

1 980
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Diagrammet visar resultatutvecklingen de senaste fem
åren. Det är främst kommunens resultat som har varierat
och som medför skillnader mellan åren.
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Värdering av LKF:s fastighetsbestånd visade på ett marknadsvärde om 15,1 miljarder kronor (14,3). Övervärde i
förhållande till färdigställda fastigheter uppgick till 8,8
miljarder kronor (8,5).
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1 000

Nettoinvesteringar i koncernen uppgick till 1 980
miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med
föregående år, då nettoinvesteringarna uppgick till 2 111
miljoner kronor.

Alla bolag och kommunalförbund har goda resultat och
en god ekonomisk ställning. Soliditeten uppgår till 32
procent (31) för koncernen och har legat relativt stabilt
under de senaste åren.
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Resultat före
bokslutsdispositioner och skatt

Antal anställda

Investeringar

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Koncernen (eliminerat
koncern-internt)

753

398

12 436

12 242

32 %

31 %

11 111

11 303

1 980

2 111

Lunds kommun

423

-21

8 870

8 475

44 %

42 %

10 145

10 105

747

735

35

32

2

0

16 %

16 %

0

0

0

0

Lunds kommun Fastighets
AB

193

189

1 113

1 062

25 %

24 %

264

238

562

804

Lunds kommun Parkerings
AB

0

9

65

46

25 %

36 %

22

14

125

112

Fastighets AB Lund Arena

0

1

3

4

70 %

70 %

0

0

Visit Lund AB

-1

0

8

0

38 %

100 %

11

0

1

0

Kraftringen AB
(kommunens andel)

297

315

2 648

2 942

47 %

41 %

473

490

300

377

Räddningstjänst Syd
(kommunens andel)

-1

1

76

76

9%

12 %

114

112

5

2

VA SYD (kommunens andel)

0

0

197

190

0%

0%

83

344

277

174

Risk och budgetföljsamhet
Risk och kontroll
Kommunens styrning av bolagen sker genom långsiktiga
beslut kring:
• Målsättningar och avkastningskrav.

• Policybeslut för varje bolag. Innan bolagsstyrelsen
fattar beslut i ärenden av principiell karaktär ska
kommunfullmäktige yttra sig.
• Samråd mellan kommunstyrelsen och respektive
bolagsledning.

Kommunstyrelsen prövar från och med 2014 om den
verksamhet som bolaget bedrivit under föregående
räkenskapsår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (6 kap. 1a § kommunallagen). Om styrelsen finner att så inte är fallet lämnar
den ett förslag till kommunfullmäktige med nödvändiga
åtgärder.
I bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla
aktier, ska fullmäktige

• Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.

• Se till att det fastställda kommunala ändamålet och
kommunala befogenheter, som utgör ramen för verksamheten, står i bolagsordningen.
• Utse alla styrelseledamöter.
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Soliditet

2020

Lunds Rådhus AB
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Intäkter (exkl
jämförelse
störande)

• Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige
får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
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Köp av huvudverksamhet
Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla
viss verksamhet och service till kommunmedborgarna.
Men det innebär inte att kommunen är skyldig att själv
utföra verksamheten.

I nedan tabell visas kommunens köp av huvudverksamhet, som under 2020 uppgick till 1 346 miljoner kronor (1
346) och utgjorde 16 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Den största kostnaden utgjordes av köpta
platser för pedagogiskt verksamhet och motsvarar 48
procent av köpta tjänster. Den största skillnaden jämfört
med föregående år avser köp av färdtjänstentreprenader,
som har minskat med 28 procent. Minskningen beror
på att resandet med färdtjänst, serviceresekort och
seniorkort minskade på grund av pandemin.
Köpta tjänster, miljoner kronor

2020

2019

Plats i pedagogisk verksamhet

652

648

Vårdplatser

305

320

Öppen vård

145

139

Räddningstjänstentreprenad

66

65

Personlig assistans

53

49

Behandlingsavgift avfall

35

33

Färdtjänstentreprenader

20

28

Park-/Natur-/trädgårdsentreprenader

16

17

9

14

Transportentreprenader
Övrigt

45

35

1 346

1 346
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I nedan tabell redovisas de externa utförare som har
en omsättning till Lunds kommun på minst 15 miljoner
kronor.
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Externa utförare

Verksamhet

2020

2019

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänstentreprenad

66

65

Vardaga Äldreomsorg AB

Vårdplatser

62

60

Stiftelsen BMSL

Plats i pedagogisk
verksamhet

40

42

Pysslingen förskolor och Skolor AB

Plats i pedagogisk
verksamhet

40

41

Lund International School Ek för

Plats i pedagogisk
verksamhet

33

33

Internationella Engelska Skolan

Plats i pedagogisk
verksamhet

32

31

Attendo LSS AB

Vårdplatser

32

21

Sysav

Behandlingsavgift

Norlandia Care (fg år Norlandia Omsorg)

Vårdplatser

31

26

30

25

Förenade Care AB
Abello Hemtjänst AB

Vårdplatser

27

22

Öppen vård

22

12

Snödroppars Hemtjänst AB

Öppen vård

21

21

Agaten Hemtjänst AB

Öppen vård

21

13

Dalby och S Sandby Montessoriförening

Plats i pedagogisk
verksamhet

21

22

Taxi Helsingborg AB

Färdtjänstentreprenad

20

24

Skolhoppet AB

Plats i pedagogisk
verksamhet

20

18

Föreningen Lunds Montessorigrundskola

Plats i pedagogisk
verksamhet

20

19

Stiftelsen Lunds Waldorfskola

Plats i pedagogisk
verksamhet

17

19

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2020

Balanskravsresultat
år, återföras. Efter detta redovisas ett resultat efter
balanskravsjusteringar. Om resultatet medger och
fullmäktige beslutar görs sedan reservering till resultatutjämningsreserven, alternativt lyfts medel fram från
resultatutjämningsreserven i den mån det är möjligt.

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv
(RUR) på 418 miljoner kronor som efter kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under en lågkonjunktur.

• Intäkterna justerades upp med 0 miljoner kronor för
realiserade vinster i värdepapper.

Lunds kommun hade vid årets början ett underskott om
53 miljoner kronor att återställa. Årets balanskravsresultat uppgår till 408 miljoner kronor och ingående
underskott är därmed återställt.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Utredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Balanskravsutredningen
börjar med årets resultat enligt resultaträkningen och
justeras därefter med samtliga realisationsvinster
vid avyttring av anläggningstillgångar. Justering ska
också göras för orealiserade vinster och förluster i
värdepapper. Slutligen ska de vinster och förluster som
har realiserats under året, men som redovisats tidigare
Årets resultat enligt resultaträkningen
- samtliga realisationsvinster
- orealiserade vinster och förluster i värdepapper
- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Det
innebär att årets intäkter ska täcka årets kostnader.
Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger
intäkterna uppstår ett underskott som ska återställas
inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att

• Intäkterna justerades ned för realisationsvinster på
materiella anläggningstillgångar på 1 miljoner kronor
samt med 14 miljoner kronor för orealiserade vinster
och förluster i värdepapper.

• Reservering till resultatutjämningsreserv föreslå
göras med 337 miljoner kronor.

• Resultatutjämningsreserven uppgår vid årets slut
till 418 miljoner kronor och kommer efter föreslagen
reservering uppgå till 755 miljoner kronor.

2016

2017

2018

2019

2020

103

164

42

-21

423

-3

-1

-1

-7

-1

-

-

7

-29

-14

-1

-1

4

0

99

162

48

-53

-408

-42

-101

0

0

337

-

-

-

-

-

57

61

48

-53

71

Återställning av balanskravsunderskott
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde)

0

0

0

0

-53

57

61

48

-53

71

0

0

0

-53

0

Ingående värde

215

275

317

418

418

Reservering till RUR

60

42

101

-

-

Disponering av RUR

-

-

-

-

-

275

317

418

418

418

Balanskravsresultat
Kvar att återställa (utgående värde)
Resultatutjämningsreserv

Utgående värde

Reservering till och disponering från resultatutjämningsreserven beslutas av kommunfullmäktige och bokförs året efter räkenskapsåret.
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Väsentliga personal
förhållanden
Antal anställda
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Lunds kommun har en historiskt hög befolkningstillväxt.
Det har tidigare år avspeglats i en ökning av antalet
anställda. Under 2019 skedde ett trendbrott– från en
kontinuerlig ökning i flera år till en minskning av antal
anställda. Under 2020 fortsätter tillsvidareanställda
att minska såväl till antalet anställda som omvandlat
till årsarbetare, vilket innebär att det faktiska antalet
anställningar fortsätter att minska. Under 2020 ökade
dock antal visstidsanställda, delvis på grund av behovet
att säkra upp med extrapersonal under pandemin,
vilket förklarar den marginella ökningen av totalt
antal anställda.

Lönekostnaderna är i stort detsamma 2020 som 2019.
Det innebär att takten på lönekostnadsutvecklingen har
avtagit, vilket visar att nämnderna har hanterat verksamheterna inom givna ramar och anpassar sig till den
sämre utvecklingen av skatteintäkterna som förväntas
framöver på grund av att den arbetsföra befolkningen
inte ökar i samma utsträckning som barn, unga och äldre.
Men för att kunna fortsätta bedriva verksamhet med hög
kvalitet men med lägre takt på lönekostnadsutvecklingen
behöver utvecklingen av förändrade arbetssätt och
smartare organisering av arbetet intensifieras ytterligare.

Personalomsättningen

Det råder kompetensbrist på arbetsmarknaden i Skåne.
Lunds kommun har liksom andra kommuner haft svårt
att rekrytera personal framförallt till de numerärt sett
stora yrkesgrupperna med hög personalomsättning,
såsom grundskollärare tidigare år, förskollärare och
undersköterskor. En eftersträvansvärd omsättning ligger
någonstans strax under 10 procent för kommunen i stort.
För ett antal år sedan var Lund förskonat från tvåsiffriga
procentsatser och omsättningen var då i mångt och
mycket en icke-fråga.
2020 skedde ett trendbrott vad gäller personalomsättningen med en minskning från 14 (2019) till 11 procent.
Lunds kommun uppnår därmed målet att den totala
personalomsättningen ska minska med en procentenhet
årligen. Det är högst sannolikt att coronapandemin, som
orsakat högre arbetslöshet och färre arbetstillfällen på
arbetsmarknaden, är huvudförklaringen till minskningen av omsättningen. På lite längre sikt kvarstår dock
problemet med arbetskraftsbrist varför det är viktigt att
Lunds kommun fortsätter arbeta för att behålla medarbetare i kommunens verksamheter.

Resultatet av avgångsenkäten

Kommunens avgångsenkät med drygt 500 svar visar
att de som sagt upp sig varit mest nöjda med att arbetet
känts meningsfullt tätt följt av att arbetstidsförläggningen (schemat) varit bra. Minst nöjda var de med lönen.
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Att arbetet i Lunds kommun är meningsfullt bekräftades
även i medarbetarenkäten 2020 där frågan fick det
högsta medelvärde (4,4 av 5,0).
Resultaten på avgångsenkäten bekräftar i stora drag
vad som framkom enligt en undersökning som Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) genomfört som visar
att såväl unga som äldre prioriterar ett gott ledarskap,
intressanta arbetsuppgifter, goda villkor och att arbetsgivaren satsar på kompetensutveckling.

Under året har även en medarbetarenkät och en
introduktionsenkät införts, vilka tillsammans med avgångsenkäten kommer göra det möjligt att på gruppnivå
följa medarbetarnas uppfattningar; från introduktionen,
årligen under anställningen till efter valet att sluta.

Heltid som norm

Lunds kommun arbetar aktivt för att göra heltid till norm
med särskilt fokus på yrkesgrupper inom Kommunals
avtalsområde. Andelen heltidsanställda bland månadsavlönade har ökat de senaste tre åren och är nu uppe i
77 procent. Men begreppet heltid som norm förpliktigar.
Under 2021 kommer alla inom Kommunals avtalsområde
att erbjudas heltid, vilket sannolikt resulterar i betydligt
högre andel heltidsanställda.

Analys av sjukfrånvarons förändringar

Under pandemiåret 2020 blev stort fokus på det
förebyggande arbetsmiljöarbetet för att stävja smittspridningen i organisationen, daglig bevakning på
sjukfrånvaron, distansarbete, fjärrundervisning och
bemanningsfrågor för att klara att bedriva verksamheten
med stora personalbortfall.
I Sverige minskade tidigare sjukfrånvaron i flera år och
2019 minskade den i Lunds kommun för tredje året i
rad på kalenderårsbasis och uppgick till 6,9 procent (7,7
procent, 2018), vilket var i nivå med riksgenomsnittet för
kommuner. Under pandemiåret 2020 har dock trenden
brutits i Lunds kommun och sjukkurvan ser ut att följa
pandemins utveckling med en topp i mars, nedgång över
sommaren och en ökning under hösten. Sjukfrånvaron
ökade med 1 procentenhet från 6,9 till 7,9 procent
(jämförelseuppgifter för kommuner 2020 saknas). Lunds
kommun når således inte upp till målet att sjukfrånvaron
ska minska med 10 procent årligen.

Sjukfrånvaron har volymmässigt framförallt ökat vid
de två största nämnderna vård- och omsorgsnämnden
och barn- och skolnämnden, nämnder med yrken som
innebär kontakt med andra människor och därmed
krävt följsamhet mot riktlinjen att stanna hemma vid
minsta symptom. Distansarbete för kontorspersonal har
sannolikt hållit nere sjukfrånvaron vid exempelvis kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Ett av kommunens arbetsmiljömål är att frisknärvaron
ska öka, det vill säga andel medarbetare som inte har

någon sjukskrivningsperiod senaste året. 2020 landade
den på 26,5 procent, vilket är en minskning från 32
procent 2019. Restriktionerna vad gäller att stanna
hemma vid minsta symptom på covid-19 torde vara
huvudförklaringen till minskningen.

Antal anställda per chef

I kommuner är det generellt många fler medarbetare
per chef inom skola och omsorg med kvinnodominerade
yrkesgrupper, jämfört med teknisk verksamhet. Det är

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I en forskningssammanställning anges 30 underställda
som en rimlig gräns för att ge chefen goda organisatoriska förutsättningar att göra ett bra jobb. Ett av
kommunens arbetsmiljömål är därför att antalet chefer
med färre än 30 medarbetare ska öka.

därmed en jämställdhetsfråga. Lunds kommun är inget
undantag. 31 december 2020 hade Lunds kommun 429
chefer. Av dessa hade 34 procent 30 eller fler medarbetare. Flest chefer med 30 eller fler medarbetare finns på
barn- och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden,
där hälften respektive tre av fyra chefer har fler än 30
medarbetare. Inom de mer tekniskt inriktade nämnderna
är det enbart enstaka chefer som har runt 30 eller fler
medarbetare.
Nämnderna arbetar aktivt med frågan och det har
genomförts organisationsförändringar i syfte att minska
antal medarbetare per chef, ett arbete som kommer att
fortgå framöver. Det är dock första gången det gått att
få fram statistik över antal anställda per chef varför det
inte är möjligt att göra jämförelser med tidigare år.
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Framtid och
utveckling
Kommunens förväntade utveckling beror i hög grad på
vad som sker utanför den kommunala organisationen.
I det här avsnittet beskrivs hur omvärldstrender kan
komma att påverka genom att de sätter förändringstryck
på kommunen. Varje år tar Lunds kommun fram en trendoch omvärldsanalys. Syftet är att bevaka och upptäcka
trender och händelser som påverkar kommunens
verksamhet. Insikterna från analysen ligger till grund för
hur kommunen sätter mål och planerar sin verksamhet.
I 2020 års trend - och omvärldsanalys analyseras elva
aktuella trender som påverkar Lunds kommun.

FRAMTID OCH UTVECKLING

1. Allt större andel äldre och yngre

Andelen äldre blir allt större i västvärlden och Sverige.
Det är ett resultat av att vi lever längre och att det föds
färre barn. Rekordgenerationen (födda 1945-54) lämnar
arbetsmarknaden under 2010-talet och vi ser ett generationsskifte på arbetsmarknaden. En stor utmaning är
att under 2000-talet har andelen medborgare i arbetsför
ålder i Lunds befolkning minskat.

2. Kommunens roll i förändring

Kommunens roll är i förändring. Det egna handlingsutrymmet minskar i takt med att nationella krav/
lagstiftning skärps. Minskat handlingsutrymme liksom
möjlighet till egen lokal anpassning ställer krav på
ledarskap och kompetens som kan klara av nya sätt att
arbeta på. Samhällsledarrollen får en ny karaktär för
kommunen, alltså inte längre en aktör som har egen
rådighet där primärt fokus ligger på plan, styrning och
kontroll. Samtidigt ser vi att städers betydelse ökar
och det finns exempel på kommuner och städer som
går samman för att tillsammans bedriva påverkansarbete och driva frågor längre än vad det egna landet
förbundit sig till.

3. Stigande förväntningar på välfärden

Förväntningarna på kommunen ökar i takt med att
människors ekonomi förbättras och när information,
tillgänglighet och kunskap ökar. Med ökad utbildning
och ökad jämlikhet har auktoritetstron minskat. De
flesta törs uttrycka sina synpunkter och förväntningar
samtidigt som ny teknik har skapat nya arenor vilket
ytterligare skruvar upp förväntningarna på tillgänglighet och snabbhet . I kombination med att färre ska
försörja fler i framtiden så ställer detta kommunen inför
nya utmaningar.

4. Hårdare konkurrens om kompetens

Lunds kommun står inför stora utmaningar vad gäller
kompetensförsörjning. För att kunna upprätthålla en hög
kvalitet på våra tjänster och möta invånarnas förvänt-
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ningar behöver kommunen både nyrekrytera och behålla
personal med rätt kompetens. Analyser pekar på ett
rekryteringsbehov på ca 5 500 medarbetare mellan åren
2018-2022. Detta behov ska hanteras på en arbetsmarknad där det råder stor konkurrens om arbetskraften.

5. Ökad polarisering

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980talet, vilket också är en global trend. Klyftorna har ökat
mellan äldre och yngre, mellan sammanboende och
ensamstående föräldrar, mellan de som har arbete och
de som står utanför arbetsmarknaden, mellan storstad
och landsbygd, mellan inrikes födda och utrikesfödda
samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva
områden i städerna. Lund är en kommun där invånarna
generellt sett har gynnsamma förutsättningar. Samtidigt
finns det skillnader mellan grupper och polarisering
märks även här. Ojämlikheten i levnadsvillkor påverkar
det sociala kittet som håller ihop samhället och banar
väg för populistiska strömningar och spänningar mellan
befolkningsgrupper.

6. Ökad urbanisering och efterfrågan på
bostäder

Den snabba urbaniseringen är en trend som är tydlig
i hela världen. Internationellt pratas det om att urbaniseringen och städerna driver utvecklingen på alla
plan. I Sverige har urbaniseringen gått snabbt och Lund
fortsätter att vara del av denna utveckling. Lund har en
befolkning som konstant har blivit större sedan 1920talet. Det ställer särskilda krav på bostadsbyggandet
i kommunen. Efterfrågan efter, och tal om brist på,
bostäder aktualiseras alltid i Lund i samband med terminsstart på Lunds Universitet.

7. Förändrat medielandskap

Möjligheten att interagera via olika informationssystem
med andra individer ökar ständigt. På alla platser, dygnet
runt och året runt. Vi har vant oss vid att snabbt få
tillgång till individer och/eller nödvändig information.
Dessutom börjar gränsen mellan privatliv, offentlighet
och arbete att suddas ut. Vi använder fritid till arbetskontakter och arbete till fritidskontakter. Det uppstår
relationer utan att det finns fysisk och analog kontakt
mellan individer.
Den omedvetna kommunikationen med omgivningen
ökar också. Mobiltelefonen kan förse oss med löpande
information om alla möjliga saker utan att vi behöver
vara aktiva, samtidigt som vi kan kommunicera med
omvärlden var vi är och gör utan att aktivt delta i detta.

8. Ökad digitalisering
Teknikutvecklingen är en stark övergripande förändringskraft som genomsyrar hela vårt samhälle. Utvecklingen bidrar till nya sätt att leva och arbeta. Människors
vardagssysslor och sociala kontakter sker alltmer
med hjälp av den digitala tekniken och detta förändrar
förväntningarna på kommunens tjänster. Digitalisering,
artificiell intelligens, smarta algoritmer, automation och
möjligheten att hantera stora datamängder gör att teknik
får en allt större betydelse i samhällsutvecklingen och i
utformningen av våra kommunala tjänster.

9. Ökad internationalisering i och av Lund

10. Ökad osäkerhet i världen

När Berlinmuren föll 1989 sågs det bland annat som en
symbol för fallet för totalitära regimer. Samma år publ-

11. Klimatförändringarnas lokala konsekvenser
ökar

En av de bakomliggande förändringsfaktorerna, eller megatrender är klimatförändringar. FN:s klimatpanel IPCC
har slagit fast att det är människan som med 95 procents
sannolikhet har orsakat klimatförändringarna - något
som nationer och människor över hela världen måste
förhålla sig till. Genom att använda fossila bränslen
släpper vi ut växthusgaser som bidrar till växthuseffekten och som gör planeten varmare. Konsekvenserna är
till exempel översvämningar, torka, smälta glaciärer,
utslagna ekosystem, nya sjukdomar och ökad fattigdom.
Klimatförändringarna får även konsekvenser för Lund.
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FRAMTID OCH UTVECKLING

Lund fortsätter att vara en ledande plats för kunskapsutveckling i regionen och drar till sig en ökande andel
elever till gymnasieskolor, universitet och annan högre
utbildning, från såväl Sverige som utlandet. Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV lockar internationella
forskare och arbetskraft till Lund.

icerades en artikel av statsvetaren Francis Fukuyama
med titeln ”The End of History” som fick stort genomslag.
Fukuyama ansåg att den liberala demokratin hade
segrat som politikiskt system, marknadsekonomin som
ekonomiskt system och att det var slut på auktoritära
regimer. Samtidigt skulle fördelarna med globaliseringen
leda till att invånarna i alla länder skulle få det bättre.
Historien har fortsatt och resultatet är delvis ett annat
än det som Fukuyama förutsåg.
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Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning per nämnd
Miljoner kronor

2020
Intäkter

Netto

Budget

Avvikelse

2019
Intäkter

Kostnader

Netto

Budget

Byggnadsnämnd

48

-79

-31

-32

2

46

-78

-32

-32

Teknisk nämnd

101

-288

-187

-204

17

118

-307

-190

-202

Teknik, Exploatering
och Infrastrukt

44

-118

-74

-74

0

39

-91

-52

-48

Renhållningsstyrelse

193

-193

0

1

-1

182

-179

3

1

1 721

-2 359

-638

-646

8

1 701

-2 329

-628

-601

80

-453

-373

-363

-10

91

-442

-352

-352

Socialnämnd

164

-797

-633

-629

-5

226

-854

-628

-580

Miljönämnd

10

-24

-14

-16

2

10

-23

-13

-15

512

-2 512

-2 000

-2 050

50

432

-2 391

-1 960

-1 981
-2 664

Utbildningsnämnd
Kultur- och Fritidsnämnd

Vård- och Omsorgsnämnd
Barn- och skolnämnd
Servicenämnd

701

-3 398

-2 698

-2 739

41

732

-3 405

-2 673

1 759

-1 716

43

62

-19

1 786

-1 724

62

63

259

-519

-260

-259

-1

258

-507

-249

-254

1

-15

-14

-15

0

1

-14

-13

-15

0

-1

-1

-1

0

3

-7

-5

-4

Kommunstyrelse
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Habostyrelse

3

-9

-6

-5

-1

6

-11

-5

-5

Kommunfullmäktige

0

-15

-15

-17

1

0

-16

-16

-16

5 597

-12 497

-6 900

-6 984

84

5 630

-12 380

-6 750

6 705

7 941

-618

7 323

7 114

210

7 409

-680

6 729

6 705

13 538

-13 115

423

129

294

13 039

-13 060

-21

13 410

Kommuncentrala
poster

DRIFT- OCH
INVESTERINGSREDOVISNING

Kostnader

Årets resultat enligt
resultaträkningen

Investeringsredovisning per nämnd
Miljoner kronor

Inkomst

Byggnadsnämnd
Teknisk nämnd

10

Renhållningsstyrelse

Utgift

Nettoinvestering

Ram

Avvikelse

1

1

2

1

120

110

149

39

41

41

31

-10

Utbildningsnämnd

11

11

11

0

Kultur- och Fritidsnämnd

21

21

25

4

Socialnämnd

1

1

2

1

Miljönämnd

0

0

0

0

Vård- och Omsorgsnämnd

9

9

11

2

Barn- och skolnämnd

8

8

29

21

Servicenämnd

1

Kommunstyrelse
Habostyrelse

175

174

190

16

351

351

527

176

0

0

0

0

Teknisk nämnd - exploatering*

131

150

19

37

18

Investeringar

142

889

747

1 015

268

Teknisk nämnd - exploatering*

76

52

-24

-15

9

Investering inkl exploatering

218

941

723

1 000

277

* Teknisk nämnd har en budget för total exploatering. Den del av exploateringsprojektet som avser investeringar i allmän plats klassi
ficeras som anläggningstillgång (investering). Tomtmark som är avsett för försäljning klassificeras som omsättningstillgång.
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Investeringar per verksamhet
Större investeringsprojekt
Miljoner kronor

Utgifter sedan projektets start

Varav: årets investeringar

Beslutad
totalutgift

Ackumulerat utfall

Avvikelse

Budget
(EVP KF
1906)

Utfall

Avvikelse

Notering

Hedda Anderssongymnasiet

735

138

597

140

91

49

Pågående

Pedagogisk
verksamhet

Vipans
gymnasieskola

415

67

348

45

47

-2

Pågående

Pedagogisk
verksamhet

Södra
Råbylund
förskola

219

6

213

36

5

Kultur och
Fritid

Stadshallen

204

31

173

85

21

64

Pågående

Pedagogisk
verksamhet

Nya Påska
gängets skola

185

1

184

25

0

25

Pausad,
överklagad
detaljplan

Pedagogisk
verksamhet

Idalaskolan
och Idrottshall
Idala

154

124

30

30

23

7

Kultur och
Fritid

Ridanläggning,
Ladugårds
marken

72

5

67

30

2

29

Pågår

Pedagogisk
verksamhet

Fäladskolan
450 elever

72

2

70

35

0

35

Avvaktar
beslut

Pedagogisk
verksamhet

Katedralskolans
Kök/Matsal
ombyggnad

60

61

-1

28

30

-2

Färdigställd
under 2020

Pedagogisk
verksamhet

Guldåkerns
förskola 6 avd.

51

49

2

0

38

-38

Pågående

Kultur och
Fritid

Skryllegården

50

2

48

0

2

-2

Pågående

Pedagogisk
verksamhet

Parkskolan

47

4

43

8

0

7

Pausad,
avvaktar
nya beslut

Pedagogisk
verksamhet

Enestugan
förskola

45

2

43

10

1

9

Pågående

Pedagogisk
verksamhet

Svaleboskolan
Matsal

40

34

6

23

32

-9

Infrastruktur,
skydd

Stångby Väster
II utbyggnad av
byggator del 1

42

34

9

19

13

6

Infrastruktur,
skydd

Centrala
Brunnshög
utbyggnad av
byggator

65

62

3

47

57

Infrastruktur,
skydd

Kunskaps
parken

89

37

52

26

29

-3

Infrastruktur,
skydd

Spårväg Lund
C -ESS

422

538

-116

0

0

0

Affärsverksamhet

Sopsug
Brunnshög*

56

42

14

18

24

Verksamhet

Projekt

Pedagogisk
verksamhet

31 Pågående

Färdigställd
under 2020

DRIFT- OCH
INVESTERINGSREDOVISNING

Färdigställd
under 2020
Pågående

-10 Pågående

Pågående
Färdigställd
under 2020

-6 *

* Beslutad totalavgift motsvarar vad som är beslutat i EVP för sopsugprojektet år 2019-2021.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
miljoner kronor

Not

Kommunen
Budget
2020

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2019

2020

2019

3

1 808

1 900

1 904

5 459

5 664

4,5

-8 274

-8 180

-8 182

-10 732

-10 909

-393

-435

-384

-955

-910

Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

2020

Koncernen

6

Verksamhetens nettokostnader

10

25

-48

18

-34

-6 849

-6 691

-6 710

-6 210

-6 189

Skatteintäkter

7

6 075

6 004

5 917

6 004

5 917

Generella statsbidrag och utjämning

8

794

966

654

966

654

20

279

-139

760

382

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

9

178

191

127

13

10

Finansiella kostnader

10

-69

-61

-49

-147

-145

Finansiella, jämförelsestörande poster

11

14

40

14

47

129

423

-21

640

294

129

423

-21

640

294

-15

-32

408

-53

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
Avräkning mot balanskravet

FINANSIELLA RAPPORTER

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
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Balansräkning
miljoner kronor

Not

Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

12

5

7

157

190

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

13

7 933

7 494

21 544

20 529

Maskiner och inventarier

14

360

355

544

498

Finansiella anläggningstillgångar

15

4 325

4 325

303

292

Bidrag till statlig infrastruktur

16

15

16

15

16

12 638

12 198

22 563

21 524

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsområden

17

308

308

381

385

Kortfristiga fordringar

18

1 380

1 556

1 377

1 165

Kortfristiga placeringar

19

243

228

283

265

186

111

563

449

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2 117

2 203

2 605

2 264

14 755

14 401

25 167

23 788

423

-21

640

294

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

418

418

418

418

4 235

4 255

7 034

6 757

20

5 075

4 653

8 092

7 470

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

21

662

594

705

636

Andra avsättningar

22

Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

23

varav lån för annans räkning
24

varav lån för annans räkning

41

961

926

635

1 666

1 562
9 633

5 919

5 661

10 169

2 338

2 241

10

3 068

3 372

5 240

5 123

750

1 050

Summa skulder

8 988

9 033

15 409

14 756

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER

14 755

14 321

25 167

23 788

FINANSIELLA RAPPORTER

Kortfristiga skulder

30
692

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter

25

3 602

2 791

1 002

990

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp i balansräkningen

26

2 113

2 147

2 115

2 148

Övriga ansvarsförbindelser

27

2 576

2 411

2 140

1 949
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Kassaflödesanalys
miljoner kronor

Not

Kommunen
Budget
2020

2020

2019

Koncernen
2020

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat efter finansiella poster
Justering för ej likvidpåverkande poster

28

142

423

-21

640

294

435

493

479

1 217

1 093

-37

-23

-59

-23

-39

-52

Minskning av avsättning på grund av utbetalningar
Betald skatt
Medel från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

576

Ökning/minskning lager, exploateringsverksamhet
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

576

879

435

1 759

1 313

-1

-16

4

-37

-125

282

-212

383

-52

-16

43

-88

702

685

1 593

1 571

-1

0

-1

0

0

0

0

1

-878

-948

-2 101

-2 324

5

8

7

39

131

213

122

213

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

12

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

13,14

-1 000

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag
Förvärv av dotterföretag

-12

Minskning av långfristiga fordringar

15

Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar

15

Kassaflöde från investeringsverksamhet

18

-1 000

-725

35

20

32

-10

-12

-28

-702

-1 965

-2 079

FINANSIELLA RAPPORTER

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning/amortering långfristiga skulder

23

152

689

430

1 521

Upplåning/amortering kortfristiga lån

24

424

-250

-800

76

-1 056

15,18

202

207

-11

-1

-48

-8

-44

97

48

481

422

Amortering av skulder för finansiell leasing
Fordran avseende förmedlade lån

-6

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

424

-6

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till infrastruktur

0

0

0

0

0

Årets kassaflöde

0

75

31

109

-86

111

80

454

540

186

111

563

454

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
(Alla belopp i noterna anges i miljoner kronor.)
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om
inget annan anges.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt
över den beräknade nyttjandeperioden, baserat på
anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde. Komponentavskrivning tillämpas för byggnader och tekniska
anläggningar som är anskaffade 2015 eller senare.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Antal
komponenter

Avskrivningstid

Byggnader

9

10,15
,20,25,30,40,60,75

Publika fastigheter
(gator, vägar och
parker)

3

12,15 ,20,
25,35,40,60,100

Anläggningstillgång

Avskrivningstiden för maskiner och inventarier har
avskrivningstider mellan 3 och 15 år. På tillgångar i form
av mark och konst sker ingen avskrivning.
Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggningstillgångar om indikation förekommer på att tillgångens
verkliga värde understiger redovisat värde.

Skatteintäkter

Övriga intäkter

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas
upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod. Kommunen har inte anpassat årsredovisningen i enlighet med RKR R2 Intäkter, där gatukostnadsersättningar från privat aktör ska redovisas i
resultaträkningen när investeringen som den är avsedd
att finansiera tas i bruk.

Klassificering av finansiella instrument

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
finansiell omsättningstillgång och värderas till verkligt
värde i enlighet med RKR R7, med undantag för sådana
tillgångar som är undantagna enligt rekommendationen. Orealiserade vinster och förluster avräknas vid
avstämning mot balanskravet.

Immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför
framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell
tillgång. Immateriella anläggningstillgångar är upptagna
till anskaffningsvärde minus avskrivning. Immateriella
tillgångar skrivs av med linjär metod på 5 år.
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till
anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell
nedskrivning.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på
max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett halvt
prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

Bidrag till statlig infrastruktur

I enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter, redovisar kommunen bidrag till statlig
infrastruktur som anläggningstillgång. Avskrivningstiden är 25 år.

Finansiell leasing

Tillgångar som leasas med finansiell leasing, redovisas
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Leasingavgifter fördelas på avskrivningar och ränta.

Exploateringsredovisning

Investeringar i gator och parker redovisas som anläggningstillgångar och avskrivning påbörjas när de tas i
bruk.

FINANSIELLA RAPPORTER

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKR:s decemberprognos.

Anläggningstillgångar

Av tomtlikviderna för exploateringsområdena redovisas
en del som gatukostnadsersättning. Gatukostnadsersättningen periodiseras över avskrivningstiden under
samma period som den investering i gata och park som
den avser att finansiera. Detta är ett avsteg från gällande
redovisningsprinciper, RKR2, där gatukostnadsersättningar från privat aktör ska redovisas i resultaträkningen när investeringen som den är avsedd att finansiera tas
i bruk.
Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel
av projektering och direkta utgifter för åtgärder på
tomtmarken.

Intäkter från exploateringsområden redovisas löpande
i samband med försäljningen och kostnader för sålda
tomter matchas mot intäkterna.

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2020

87

Avsättningar
Avsättning har skett för återstående markarbeten inom
exploateringsområden där markintäkter har influtit.
Avsättning har skett för återställningsarbete vid paviljongbyggnader till skolor och förskolor.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS19.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i
kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.

Säkringsredovisning

Redovisning av derivat och säkringsredovisning
tillämpas. Säkringsredovisning innebär att utestående
finansiella derivat inte värderas enligt lägsta värdets
princip. Samtliga innehav av finansiella derivat avser så
kallade ränteswapar från rörlig till fast ränta i SEK och
kvalificerar sig för säkringsredovisning enligt RKR 21.
Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller skulder
redovisas per likviddagen.

Redovisning av renhållningsverksamheten

Den del av renhållningsverkets resultat, som regleras
enligt självkostnadsprincipen bokförs som en kortfristig
skuld. En fördelning av verksamheten har skett så att 75
procent avser verksamhet enligt självkostnadsprincipen.

Enheterna belastas med centrala overheadkostnader och
dessutom beräknas ränta på rörelsekapital utifrån en
förenklad modell. För övriga kostnader sker en uppskattning av fördelningen mellan verksamheterna. Balansräkning upprättas för enheten med den inskränkningen att
leverantörsskulder inte särskiljs inom kommunen.

Sammanställda räkenskaper
FINANSIELLA RAPPORTER

De sammanställda räkenskaperna omfattar Lunds
kommun och de juridiska personer i vilka kommunen
har ett betydande inflytande. Med detta menas att
kommunen innehar minst 20 procent av rösterna i denna
juridiska person. VA Syd ingår i den sammanställda redovisningen trots att ägarandelen är under 20 procent.
Enligt RKR 16 Sammanställd redovisning, kan företag
som har en verksamhet av obetydlig omfattning
undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag
där kommunens andel av omsättning och omslutning är
mindre än två procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Av den orsaken ingår inte Lund Science
Village AB i den sammanställda redovisningen, trots att
Lund kommuns ägarandel överstiger 20 % i bolaget.

Som konsolideringsmetod används förvärvsmetoden,
vilket innebär att övriga juridiska personers egna kapital
vid förvärvet har eliminerats i sin helhet. I den sammanställda redovisningen ingår därför endast den del av
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enhetens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har
upptagits till så stor del som motsvarar kommunens
aktieinnehav.
Räkenskaperna i den sammanställda redovisningen är
uppställda efter de principer kommunen tillämpar om
olikheterna inte är oväsentliga.
De aktiebolag som ingår i den sammanställda redovisningen upprättar sina bokslut i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 (K3). Kommunalförbunden lyder under
samma normering som kommuner och regioner.

Interna poster av väsentlig karaktär mellan de ingående
enheterna och kommunen har eliminerats.
Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten
skatteskuld hänförts till eget kapital. I den sammanställda redovisningen redovisas bolagens obeskattade
reserver dels som eget kapital (79,4 procent), dels som
uppskjuten skatt (20,6 procent).

Samtliga bolag och kommunalförbund tillämpar
komponentavskrivning för byggnader. Byggnader är
indelade i komponenter med avskrivningstid mellan 15
och 100 år beroende på vilken typ av byggnad som avses.
Avskrivningstiden för maskiner och inventarier har
avskrivningstider mellan 3 och 15 år.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg
på 40,15% som inkluderar sociala avgifter och pensionskostnader.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
belastas med verklig avskrivningskostnad samt en
kalkylränta på 1,5 % (enligt SKR).

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet
enligt kommunens interna modell. Värme, vatten, el
och vaktmästeri debiteras utifrån verklig förbrukning/
nyttjande.

Kostnader för IT interndebiteras utifrån självkostnad och
verkligt nyttjande.
Kostnader för gemensam administration fördelas ut till
de verksamheter som inte är anslagsfinansierade.

Avsteg från gällande rekommendationer
Kommunen följer ej fullt ut RKR2 gällande gatukostnadsersättning. Om kommunen hade följt rekommendationen
fullt ut hade resultat och ställning påverkats enligt
följande:  
Resultat
räkning

Balansräkning

Årets
resultat

Eget
kapital

Långfristiga
skulder

Enligt resultaträkning
respektive balansräkning

423

5 075

5 919

Intäkter för avslutade
projekt under året

45

45

-45

Återläggning av
periodiserad gatukostnadsersättning

-11

-11

Lägre skulder för
tidigare avslutade
projekt
457

450

-450

5 559

5 424

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Följande poster innehåller sådana bedömningar att om
väsentliga förutsättningar ändras så kan det ha effekt på
kommunens resultat.

Exploatering

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultatavräkning sker successivt för varje huvudprojekt. En bedömning av slutresultatet görs löpande och vid
varje årsbokslut och detta ligger till grund för respektive
års resultat. Prognos avseende projektets slutliga utfall
är en kritisk bedömning som är väsentlig för resultatredovisningen under projektets gång. Projektprognoserna
utvärderas regelbundet under respektive exploateringsprojektets löptid och justeras vid behov. Risk finns att
slutligt resultat kan avvika från successivt redovisat.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och överstiger väsentligt belopp. Dessutom
redovisas alltid som jämförelsestörande kommunens
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och intäkter
för tomtförsäljning i samband med markexploatering.
Därutöver redovisas alltid nedskrivningar eller återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som jämförelsestörande post. Utrangeringar under fem miljoner kronor
redovisas inte som jämförelsestörande.
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Not 3 Verksamhetens intäkter
Kommunen
Försäljningsintäkter

Koncernen

2020

2019

2020

2019

25

34

45

42

Taxor och avgifter

431

451

2 567

2 722

Hyror och arrenden

229

225

1 161

1 127

Bidrag och kostnadsersättningar från staten

438

405

443

405

4

6

4

6

117

101

128

116

655

681

1 050

1 093

73

46

55

46

2

6

EU-bidrag
Övriga bidrag
Försäljning verksamhet och tjänster
Intäkter från exploateringsverksamhet
Realisationsvinster på anläggningstillgångar
Övriga verksamhetsintäkter

1 975
Avgår jämförelsestörande poster som redovisas på egen rad, se not 6

1 956

2

6

61

167

5 516

5 730

-75

-52

-57

-65

1 900

1 904

5 459

5 664

Not 4 Verksamhetens kostnader
Kommunen
Personalkostnader exklusive pensionskostnader
Pensionskostnader
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet

Koncernen

2020

2019

2020

2019

-4 791

-4 754

-5 398

-5 290

-345

-329

-402

-387

-311

-298

-311

-298

-1 346

-1 350

-1 290

-1 314

-929

-1 195

-362

-367

-214

-211

-1 025

-1 093

-1 878

-1 915

-113

-104
-24

Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution
Lokal- och markhyror
Material, tjänster och avgifter
Bolagsskatt
Kostnader sålda exploateringsområden

-49

-24

-39
-197

-204

-8 229

-8 215

-10 771

-10 942

Övriga verksamhetskostnader

FINANSIELLA RAPPORTER

Avgår jämförelsestörande poster som redovisas på egen rad, se not 6

49

33

39

33

-8 180

-8 182

-10 732

-10 909

Not 5 Ersättning till revisorer
Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

2,2

2,2

Sakkunnigt biträde

0,5

0,5

0,9

0,8

Förtroendevalda revisorer

0,2

0,2

0,2

0,2

0,7

0,7

3,3

3,2

Räkenskapsrevision
Finansiell revision enligt ABL

Övrig revision
Sakkunnigt biträde

2,9

3,1

3,2

3,3

Förtroendevalda revisorer

0,8

1,0

0,8

1,0

3,7

4,1

4,0

4,3

Skatterådgivning och övriga tjänster
4,4
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4,8

0,6

1,1

7,9

8,6

Not 6 Jämförelsestörande poster
Kommunen
2020

Koncernen
2019

2020

2019

Verksamhetens intäkter
Realisationsvinster på anläggningstillgångar
Intäkter från exploateringsverksamhet

2

6

0

6

73

46

57

46

75

52

57

65

-49

-24

-39

-24

Försäkringsersättning efter brand på Kollegievägen

13

Verksamhetens kostnader
Kostnader sålda exploateringsområden
Tomställda lokaler

-9
-49

-33

25

-48

-9
-39

-33

18

-34

Av- och nedskrivningar
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

-67

-67

Not 7 Skatteintäkter
Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

6 123

5 967

6 123

5 967

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret

-89

-53

-89

-53

Justerad slutavräkning för föregående år

-29

3

-29

3

6 004

5 917

6 004

5 917

49 032

47 783

49 032

47 783

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret

-713

-424

-713

-424

Justerad slutavräkning för föregående år

-232

24

-232

24

48 087

47 383

48 087

47 383

Preliminär skatteinbetalning

Kronor per invånare
Preliminär skatteinbetalning

Not 8 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunen

Koncernen
2019

2020

2019

900

892

900

892

Kostnadsutjämning

-542

-535

-542

-535

204

196

204

196

Kommunal fastighetsavgift
Införandebidrag

24

Regleringsbidrag

128

86

128

86

-2

-10

-2

-10

19

26

19

26

Utjämningsavgift LSS
Del av välfärdsmiljarder 2017 utifrån flyktingmottagande
Extra tillskott 2020 för stärkt välfärd

FINANSIELLA RAPPORTER

2020
Inkomstutjämning

24

235

235

966

655

966

655

Inkomstutjämningsbidrag

7 207

7 143

7 207

7 143

Kostnadsutjämningsavgift

-4 340

-4 284

-4 340

-4 284

1 634

1 570

1 634

1 570

Kronor per invånare

Kommunal fastighetsavgift
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Utjämningsavgift LSS
Del av välfärdsmiljarder 2017 utifrån flyktingmottagande
Extra tillskott 2020 för stärkt välfärd

192

192

1 025

689

1 025

689

-16

-80

-16

-80

5 038

5 702

5 038

122 949

124 878

122 949

152
1 882
7 736

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgår ifrån antal invånare den 1 november året före.
Antal invånare året före

124 878
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Not 9 Finansiella intäkter
Kommunen
Utdelning från koncernföretag
Utdelning på aktier och obligationer
Ränta från koncernföretag
Vinst vid försäljning av placeringsmedel

Koncernen

2020

2019

153

95

1

1

20

21

2020

2019

1

2

1

21

1

21

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel

15

26

17

26

Borgensavgifter

11

8

6

2

1

2

6

2

4

3

Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar
Övriga finansiella intäkter

207

174

30

56

-16

-47

-16

-47

191

127

13

10

2020

2019

2020

2019

Räntekostnader på lån

-41

-28

-112

-96

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättning

-17

-18

-17

-18

-1

-1

-8

-16

Avgår, jämförelsestörande poster enligt not 6

Not 10 Finansiella kostnader
Kommunen

Koncernen

Valutakursförluster
Förlust vid försäljning av aktier i dotterföretag
Orealiserad värdeminskning på placeringsmedel
Övriga finansiella kostnader

Avgår, jämförelsestörande poster enligt not 6

-6
-2
-4

-4

-11

-13

-64

-56

-149

-145

2

6

2

-61

-49

-147

-145

Genomsnittlig upplåningsränta %

0,45

0,41

0,97

0,99

Genomsnittlig upplåningsränta % exklusive derivat

0,26

0,17

0,39

0,28

Not 11 Jämförelsestörande, finansiella poster
Kommunen
2020

2019

2020

2019

1

21

1

21

Orealiserade vinster vid värdering av finansiella omsättningstillgångar till
verkligt värde

15

26

15

26

Orealiserade förluster vid värdering av finansiella omsättningstillgångar till
verkligt värde

-2

FINANSIELLA RAPPORTER

Vinst vid försäljning av värdepapper

Nedskrivning /förlust vid försäljning av aktier i dotterföretag
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-2
-6

14

92

Koncernen

40

14

47

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar
Kommunen
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning, utrangering

Koncernen

2020

2019

2020

2019

25

25

358

377

1

0

-14

Årets valutakursdifferenser
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar
Försäljning, utrangering

1

0

-14

-28

-26

8

12

25

319

357

-18

-13

-168

-171

14

28

9

-3

14

Årets valutakursdifferenser
Avskrivningar

-3

-5

-17

-22

Utngående ackumulerade avskrivningar

-7

-18

-162

-168

5

7

157

189

0

9

Utgående redovisat värde
Specifikation
Goodwill
Uttagsrättighet vattenkraft
Licensavgifter för IT- och telesystem

147

168

7

8

11

0

2

2

5

7

157

189

5

5

18

16

2020

2019

2020

2019

9 765

8 964

28 455

26 619

198

130

1 087

729

-7

-21

-71

-127

5

Övrigt
Genomsnittlig nyttjandetid, år

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/ utrangering

Koncernen

Överföringar

1 325

692

1 595

1 234

Utgående anskaffningsvärde

11 281

9 765

31 066

28 455

Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar

-3 621

-3 279

-10 988

-10 244

21

56

101

3

1

Försäljning/ utrangering
Överföringar

-80

11

-92

-326

-283

-815

-755

-3 947

-3 621

-11 733

-10 988

7 334

6 144

19 333

17 467

Ingående anskaffningsvärde

1 351

1 296

3 062

2 767

Inköp

604

747

1 597

2 023

-1 339

-693

-2 309

-1 728

599

1 350

2 210

3 062

7 933

7 494

21 544

20 529

32

32

37

37

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar
Utgående redovisat värde

FINANSIELLA RAPPORTER

Årets nedskrivningar/återföringar

Pågående investeringar

Utrangeringar
Överföring
Utgående anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde totalt
Genomsnittlig nyttjandetid, år

-17

-140
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Not 14 Maskiner och inventarier
Kommunen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/ utrangering
Överföringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar
Försäljning/ utrangering

Koncernen

2020

2019

2020

2019

1 143

1 439

1 543

1 804

76

86

115

117

-187

-382

-201

-388

51

10

1 048

1 143

1 509

1 543

-788

-902

-1 045

-1 131

182

197

195

201

-3

-6

16

Överföringar
Årets nedskrivningar/återföringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar
Utgående redovisat värde

FINANSIELLA RAPPORTER

Genomsnittlig nyttjandetid, år
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0
-82

-83

-112

-109

-688

-788

-965

-1 045

360

355

544

498

13

13

13

13

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar
Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

1 766

Aktier, andelar och bostadsrätter
1 956

198

164

Investering under året

Ingående värde vid årets början

10

61

12

Värdering av finansiella anläggningstillgångar till lägsta värde

-6

Resultatandel i intresseföretag

-38

23

-194

1

-1

1 766

1 766

222

198

1 649

1 649

5

5

1 654

1 654

0

0

Science Village Scandinavia AB

13

13

13

13

Ideon AB

0

0

0

0

1

1

1

1

57

57

57

57

5

5

5

5

9

13

Försäljning, omklassificering
Redovisat värde vid årets slut
Specifikation
Aktier som till största delen ägs av Lunds kommun
Kraftringen AB, 824 st. (82,39%)
Lunds Rådhus AB (100%),
som äger 100% av:
- Lunds Kommuns Fastighets AB
- Lunds Kommuns Parkerings AB
- Visit Lund AB
- Fastighets AB Lund Arena
Andra långsiktiga värdepappersinnehav

SYSAV, 846 st.
AB Sydvatten, 569.516 st.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kännedomen i Lund AB
Medicon Village Fastighet 2 AB

34

Cufes Fastighets AB
Andelskapital i Kommuninvest

8
5

5

Andelar i intresseföretag (50%)
Andra aktier och andelar
Bostadsrätter, andelar

5

5

58

72

0

1

1

32

31

32

113

113

222

198

1 767

1 767

222

198

FINANSIELLA RAPPORTER

0
32

Kraftringen AB är ett holdingbolag som ägs av Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommuner. Holdingbolaget äger Kraftringen Energi
AB, som är ett operativt moderbolag. Lunds kommun äger 82,39 % i Kraftringen AB.
Långfristiga fordringar
Stöd till föreningar
Lunds Rådhus AB
Lunds Kommuns Fastighets AB
Fastighets AB Lund Arena
VA Syd
SVS Science Village Scandinavia

Kommunen
2020

2019

2020

2019

16

17

16

17

194

194

1 400

1 400

30

30

898

811

11

Förlagslån Kommuninvest
Andra långfristiga fordringar

Koncernen

11
18

18

10

9

51

53

2 559

2 479

78

88
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Not 16 Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunen
2020

Koncernen
2019

2020

2019

Skyttelbron till Kristallen
Totalt bidrag

19

19

19

19

Ackumulerad upplösning

-5

-4

-5

-4

varav årets upplösning

-1

-1

-1

-1

14

15

14

15

Väg 798 Genarp-Esarp-Kyrkheddinge
Totalt bidrag

1

1

1

1

Ackumulerad upplösning

0

0

0

0

varav årets upplösning

0

0

0

0

1

1

1

1

15

16

15

16

Summa bidrag till infrastruktur
Bidragen upplöses på 25 år

Not 17 Förråd och exploateringsområden
Kommunen
Exploateringstomter till försäljning
Förråd

Koncernen

2020

2019

2020

2019

309

304

306

301

4

4

76

84

313

308

382

385

Not 18 Kortfristiga fordringar
Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

Kundfordringar

161

140

402

370

Förmedlade lån till koncernföretag

751

1 055

Statsbidragsfordringar

105

78

105

78

4

18
180

FINANSIELLA RAPPORTER

Elcertifikat och utsläppsrätter
Andra kortfristiga fordringar

120

68

297

Slutavräkning kommunal fastighetsavgift

107

94

107

94

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

136

122

462

425

1 380

1 556

1 377

1 165

Not 19 Kortfristiga placeringar
Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

186

182

193

189

50

36

51

37

236

218

244

226

Anskaffningsvärde

8

11

22

24

Värdereglering

-1

0

-1

0

7

11

21

24

18

16

Aktier, aktiefondandelar, aktieindexobligationer
Anskaffningsvärde
Värdereglering
Obligationer mm

Räntetak, räntebevis
Anskaffningsvärde vid årets slut
Orealiserad värdestegring vid årets slut
Summa kortfristiga placeringar

194

193

233

229

49

36

50

37

243

228

283

265

Kommunens finansiella instrument innehas för att generera avkastning eller värdestegring och värderas till verkligt värde. Aktiefonders värde är 218 mnkr och strukturerade produkters värde är 11 mnkr.
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Not 20 Eget kapital
Kommunen
Ingående eget kapital
Årets resultat

Koncernen

2020

2019

2020

2019

4 653

4 673

7 469

7 165

423

-21

640

294

1

1

Återföring uppskjuten skatteskuld
Förändring förvärv minoritet

23

Ny skattesats

1

Valutaomräkningsdifferens

-22

Minoritetsintressen
Utgående eget kapital

7

-21

3

4 653

8 092

7 470

2020

2019

2020

2019

594

544

636

585
61

5 075

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Kommunen

Koncernen

Alla belopp är inklusive löneskatt
Ingående avsättning
Nyintjänad pension, varav
- förmånsbetämd ålderspension

72

60

73

- särskild ålderspension

2

1

2

1

- förtroendevalda

1

-1

1

-1

Nya efterlevandepensioner

1

2

1

2

17

18

17

18

-23

-22

-24

-23

-1

-7

-1

-7

Utgående avsättning

662

594

705

636

Aktualiseringsgrad

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Övrigt

97 %

97 %

97 %

97 %

Antal tjänstemän med rätt till visstidspension

0

0

1

1

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF

5

5

5

5

2019

2020

Not 22 Andra avsättningar
Kommunen
2020

2019

8

4

8

4

Markåterställning efter tillfälliga paviljonger

21

21

21

21

Återställande av deponier

0

7

1

7

1

9

1

9

2

2

Tomställda lokaler
Övriga avsättningar
Utgående andra avsättningar

29

41

Uppskjuten skatt
29

Förändringar under året
Årets ingående avsättning
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar

41

33

43

928

883

961

926

Exploatering

Markåterställning

Återställning
deponier

Tomställda
lokaler

Övriga
avsättningar

4

21

7

9

2

-7

-4

7

1

-2

-1

Omklassificering

0

Outnyttjade belopp som återförts

-1

0

Utgående avsättning

8

21
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Avsättning för kommande exploateringsutgifter

Koncernen

-4
0

1

2
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Not 23 Långfristiga skulder
Kommunen
Lån i bank och kreditinstitut
Lån för vidareutlåning
Finansiell leasing

Koncernen

2020

2019

2020

2019

1 918

1 865

8 547

8 095

2 532

2 435

10

24

28

24

28

Förutbetalda intäkter, gatukostnadsersättning

935

818

930

818

Förutbetalda intäkter, investeringsbidrag

441

448

616

633

Skuld till VA Syd (för aktier i Sydvatten)

57

57

Skuld avseende Kraftringens pensioner

10

9

(motsvaras av fordran mot Kraftringen)
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

2

1

42

59

5 919

5 661

10 169

9 633

Kommunen gör upplåning för direkt vidareutlåning till framförallt VA Syd och Lunds kommuns Fastighets AB.
Statligt investeringsbidrag periodiseras på i genomsnitt 33 år, vilket är lika med nyttjandeperioden för de tillgångar som bidraget
avser.
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning
Genomsnittlig ränta %

0,45

0,41

0,97

0,99

Genomsnittlig ränta % exklusive derivat

0,26

0,17

0,39

0,28

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

2,42

2,58

2,57

2,64

-1 år

26 %

30 %

22 %

27 %

-1 -3 år

36 %

21 %

38 %

30 %

-3 -5 år

33 %

44 %

30 %

35 %

Kapitalförfall, andel av lån

-5 -10 år

5%

5%

10 %

8%

över 10 år

0%

0%

0%

0%

Genomsnittlig räntebindningstid, inklusive derivat

1,24 år

1,31 år

2,56 år

2,51 år

Genomsnittlig räntebindningstid, exklusive derivat

0,16 år

0,18 år

0,22 år

0,21 år

2 275

2 025

4 525

4 925

-15

-18

-313

-299

Marknadsvärde säkringsinstrument
Säkrad låneskuld
Marknadsvärde derivat (mnkr)
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Lån om 1 000 mnkr som förfaller inom 1 år utgörs av kommuncertifikat som oftast har en löptid på 3-4 månader. Vid löptidens slut
emitteras nya kommuncertifikat. Om kommunen inte lyckas emittera nya certifikat finns tillgång till kreditlöften i form av kreditfaciliteter och checkräkningskrediter uppgående till 3 200 mnkr.

Not 24 Kortfristiga skulder
Kommunen
2020

Koncernen
2019

2020

2019

2 453

2 451

10

12

Lån genom certifikatsprogram eller obligationslån med kort löptid

800

750

Lån för vidareutlåning

750

1 050

10

12

Kortfristig leasingskuld
Leverantörsskulder

286

467

568

785

Andra kortfristiga skulder

232

256

445

270

Förutbetalda avgifter, VA och renhållning

5

5

26

5

Slutavräkning skatteintäkter

172

57

172

57

Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader

813

776

1 566

1 543

3 068

3 372

5 240

5 123

Kommunen har ett kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB.
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Not 25 Panter och därmed jämförliga säkerheter
Kommunen
2020

Koncernen
2019

2020

2019

Borgensansvar och liknande ansvarsförbindelser
Angivna borgensbelopp avser borgenstagarens skuld efter gjorda amorteringar. Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet
markeras med *.
Borgen för lån
Lunds Kommuns Fastighets AB*

3 100

2 400

Lunds Kommuns Parkering AB*

200

100

Sydvatten AB

265

253

265

253

0

2

0

2

Studentbostadsföretag
Andra företag och stiftelser

9

9

9

9

Föreningar

4

4

4

4

Ägare till småhus

0

0

0

0

709

673

3 578

2 768

988

941

Borgen för pensionsutfästelser

24

23

14

14

- varav Kraftringen AB*

10

9

3 602

2 791

1 002

955

miljoner
kronor

procent

3 310

92 %

265

7%

Intresseföretag

Riskbedömning av kommunens borgensansvar 2020-12-31:
Fördelning
Helägt bolag
Delägda aktiebolag
Övriga borgenstagare

27

1%

3 602

100 %

Kommunen har träffat avtal om kommunal borgen med Lunds Kommuns Fastighets AB samt Lunds Kommuns Parkerings AB. Enligt
avtalet uppgår borgensramen till 7 000 miljoner kronor respektive 400 miljoner kronor och inkluderar även bolagets utnyttjade
kredit på koncernkontot samt kommunens vidareutlåning via certifikatprogrammet och via obligationslån under 2020. Avtalet
gäller tills vidare.
Lunds kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga förpliktelser.
Samtliga kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan
samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande
av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners
respektive ägarandel i Kommuninvest.
Ställda säkerheter

Kommunen
2019

2020

2019

Fastighetsinteckningar

0

23

Företagsinteckningar

0

12

FINANSIELLA RAPPORTER

2020

Koncernen

För egna avsättningar och skulder

0

0

0

35

3 602

2 791

1 002

990
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Not 26 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp i balansräkningen
Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

2 147

2 196

2 149

2 206

64

69

65

69

-128

-125

-128

-135

29

8

29

8

2 113

2 147

2 115

2 148

2020

2019

2020

2019

Lunds Kommuns Fastighets AB

275

275

Lunds Kommuns Parkerings AB

100

100

Kraftringen AB

120

120

495

495

0

0

298

252

321

269
784

Andra pensionsförpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)
Ingående ansvarsvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Pensionsutbetalningar
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse

Not 27 Övriga ansvarsförbindelser
Kommunen

Koncernen

Andra förpliktelser
Övre gränser för koncernkontokrediter

Leasingåtagande
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:
- inom 1 år
- mellan 1 och 5 år

881

768

910

- senare än fem år

889

872

896

872

2 068

1 892

2 127

1 925

- inom 1 år

6

10

6

10

- mellan 1 och 5 år

7

14

7

14

Finansiella leasingavtal
Maskiner och inventarier
Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:

FINANSIELLA RAPPORTER

- senare än fem år

0

0

0

0

13

24

13

24

2 576

2 411

2 140

1 949

2020

2019

2020

2019

436

452

960

981

-19

-15

-19

-15

Not 28 Justering för ej likvidpåverkande poster
Kommunen
Av- och nedskrivningar
Upplösning investeringsbidrag, gatukostnadsersättning

Koncernen

Gjorda/återförda avsättningar

93

67

118

68

Orealiserade värdeförändringar av placeringsmedel

-14

-26

-14

-27

-6

1

63

-28

0

-7

113

104

1

14

1 217

1 086

Orealiserade valutakursdifferenser
Resultatandel i intresseföretag
Reavinst/reaförlust

-2

1

Utdelning minoritet

-5

Skattekostnader
Övriga ej likvidpåverkande poster
493

100
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Ord- och begrepps
förklaringar
Anläggningstillgångar

Drift- och investeringsredovisning

Egendom (fastigheter, inventarier och finansiella anläggningstillgångar) som är avsedda för stadigvarande
bruk eller innehav. Kostnaden för en anläggningstillgång
fördelas på hela den period som tillgång är avsedd att
användas.

En del av årsredovisningen (ingick tidigare i förvaltningsberättelsen). Driftredovisningen är en redovisning
av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Investerings
redovisningen är en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet

Ansvarsförbindelser

Ett löfte att ta över någon annans skuld om denne inte
klarar av betalningen.

Avskrivningar

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på
grund av ålder och utnyttjande.

Avsättningar

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin
förekomst men ovissa till belopp och när de kommer att
infrias. Som exempel kan nämnas kommunens pensionsåtaganden.

Balanskrav

Enligt kommunallagen får inte en kommun budgetera
ett negativt resultat och uppstår ett sådant ska det återställas under de närmast följande tre åren. Det resultat
som redovisas ska vara rättvisande utan intäkter och
kostnader av tillfällig karaktär, såsom vinster vid fastighetsförsäljningar och nedskrivningar. Högre eller lägre
kostnader till följd av kommunens sätt att redovisa pensionskostnader ska också avräknas kommunens resultat.

Balansräkning

Visar den finansiella ställningen vid ett visst tillfälle. Här
framgår hur kommunen har använt kapitalet (tillgångar)
respektive anskaffat sitt kapital (skulder samt eget
kapital).

Borgensåtagande

När kommunen går in som ekonomisk säkerhet för ett
annat företags/organisations lån.

Certifikatsprogram

Certifikat är ett räntebärande värdepapper av samma
typ som statsskuldsväxlar och obligationer. Utgivaren
(emittenten) är till exempel en bank, ett företag eller
en kommun. Kommunen emitterar i eget namn kommuncertifikat på kapitalmarknaden. Certifikaten är en
kortfristig upplåningsform, där upplåningen vanligtvis
görs för 3-4 månader i taget. När certifikaten förfaller
till betalning görs nya emissioner med löptider på 3-4
månader.
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Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder
inklusive avsättningar.

Exploateringsredovisning

Exploateringsverksamheten består av åtgärder för att
anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Förvaltningsberättelse

Del av årsredovisningen som regleras i den kommunala
bokförings- och redovisningslagen. Den ska bland annat
innehålla översikt över verksamhetens utveckling,
upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga
för bedömningen av ekonomin, händelser av väsentlig
betydelse som inträffat under året, utvärdering av om
målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts
samt information om väsentliga personalförhållanden.

Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning
En ny lag om kommunal bokföring och redovisning
trädde i kraft 1 januari 2019. Syftet med den nya lagen är
att skapa en tydligare ram för den kommunala redovisningen så att kommuner och landsting ska kunna uppnå
en god ekonomisk styrning.

Realisationsresultat (rearesultat)

Vinst eller förlust som uppstår vid en försäljning av
anläggningstillgångar. Beräknas som skillnaden mellan
försäljningspris och bokfört värde på anläggningstillgången.

Resultaträkning

Översiktlig sammanställning av årets intäkter och
kostnader som ger årets resultat.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunallagen ger möjlighet att reservera delar av ett
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna
reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Räntederivat
Finansiella instrument som används för att förändra
eller skydda räntan på ett lån, ett samlingsbegrepp för
exempelvis optioner, terminer, swappar med mera.

Ränteswap

Ett finansiellt instrument som innebär en överenskommelse mellan två parter om att under en viss tidsperiod
byta räntebetalningar med varandra, till exempel en
part väljer att betala en fast ränta och i utbyte erhålla en
rörlig ränta från den andra parten.

Skattesats/utdebitering

Fastställs av kommunfullmäktige varje år – anges som
antal utdebiterade kronor och ören per skattekrona (en
skattekrona=100 kr beskattningsbar inkomst).

SKR

Sveriges kommuner och regioner är en medlems- och
arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och
regioner. En politiskt styrd organisation med förtroendevalda från kommuner och regioner.

Soliditet

Hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget
kapital. Räknas ut genom att eget kapital divideras med
balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna.
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Kommunrevisionen

2021-04-08
Till fullmäktige i Lunds
kommun Org. nr. 212000-1132

Revisionsberättelse för Lunds kommun 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Lunds kommuns
samtliga styrelser och nämnder, och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i kommunens bolag och stiftelser.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt mål, beslut och riktlinjer för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återrapportering till fullmäktige. Vårt ansvar är att
granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i
enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, vårt revisionsreglemente och god revisionssed
i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har,
förutom när det gäller de lagstadgade granskningarna, prioriterats utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.

Förutom granskningar har verksamheten i styrelser och nämnder följts genom möten med nämndpresidier och läsning av protokoll och andra handlingar. Revisionsrapporter har löpande översänts
till kommunfullmäktige.
Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot
bakgrund av covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera
en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året granskat hur
kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med krishantering. Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin krishantering samt aktivering av krisledningsorganisation
arbetat adekvat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som uppstått med anledning
av pandemin. Vidare kan revisionen konstatera att flera nämnder arbetat proaktivt och hanterat
omställningar i arbetet på ett tillfredställande sätt, bland dessa kan särskilt vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden nämnas. Kommunrevisionen avser att
fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av
covid-19.
Utifrån granskningsresultatet under 2020 väljer vi att lyfta fram följande iakttagelser:

Under våren 2020 togs ett ordförandebeslut i barn- och skolnämnden som innebar ett tillägg i
delegationsordningen. Revisonen ställer sig tveksam till om ett sådant beslut är att anse som
brådskande, vilket är en förutsättning för ordförandebeslut enligt KL 6 kap 39 §. Nämnden menar
i sitt svar till revisionen att sådana tillägg till delegationsordningen inte hade hanterats genom
ordförandebeslut under normala förhållanden.
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Revisionen vill framhålla att den ordinarie ärendeberedningsprocessen inte ska frångås även då
omständigheterna inte anses vara normala samt att revisionen kommer att följa att beslut hanteras
på ett korrekt sätt framöver.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett ekonomiskt underskott för 2020 med 10 mnkr. Den
rådande pandemin förklarar lejonparten av det uppkomna underskottet, men en del beror på att
nämnden fattat två specifika beslut gällande dels ett sommarpaket för barn och unga i Lunds
kommun 2020-06-11(§84) och dels en förfrågan från Kulturen i Lund 2020-10-15 (§106). Nämnden
fattade beslut rörande dessa kostnader utan att nämnden samtidigt gjorde omprioriteringar i
nämndens internbudget för 2020, dvs nämnden fattade beslut om kostnader som gick utanför den
av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Nämnden tillskrev kommunstyrelsen en begäran
om att få tilldelat resurser men nämndens beslut om kostnaderna var inte villkorat med att kommunstyrelsen biföll nämndens begäran. Kommunstyrelsen beslutade att avslå nämndens begäran.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer rambudgeten för
varje nämnd, som sedan i sin tur fastställer internbudgeten innanför ramen. En nämnd har sedan
att hålla sin budget. Kommunens styrelser och nämnder måste följa och respektera kommunfullmäktiges beslut. Detta är centralt för kommunens styrning men även för den kommunala
demokratin i ett större perspektiv. Att en nämnd aktivt fattar beslut om kostnader som går utanför
sin rambudget betyder att en nämnd går emot kommunens högsta beslutande organ. Kommunrevisionen ser därför mycket allvarligt på kultur- och fritidsnämndens agerande, genom vilka nämnden
visat ohörsamhet gentemot kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samband
med de aktuella besluten i kultur- och fritidsnämnden avrått nämnden, och informerat om att
besluten går mot fullmäktiges fastställda rambudget för nämnden. En minoritet av ledamöterna
i nämnden har dessutom yrkat avslag på, röstat mot, samt reserverat sig mot de fattade besluten.
Av reservationerna framgår att dessa ledamöter röstat mot besluten, med hänvisning till att de går
emot kommunfullmäktiges beslut.
Med anledning härav riktar kommunrevisionen anmärkning mot ledamöterna Sebastian Jaktling
(S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Göran Fries (V), Peter Bergwall (MP) och Viktoria Tiblom
(SD).

Kommunrevisionen riktar även kritik mot kommunstyrelsen, som kommunrevisionen anser ha
brustit i sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen avslog kultur- och fritidsnämndens begäran om extra
resurser, men borde även ha påtalat för nämnden att nämnden därför borde antingen besluta att
riva upp sina beslut, eller att vända sig till kommunfullmäktige med en begäran om att få en utökad
rambudget.
Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts under 2020 och kommunens båda finansiella mål har
uppnåtts. För kommunens fem fokusområden finns 22 indikatorer. Av dessa är tre uppfyllda, tre
har inte mätts under året och 16 indikatorer har inte uppnåtts. Med beaktande av måluppfyllelsen
av såväl finansiella som verksamhetsrelaterade mål, bedömer vi att kommunen inte fullt ut lever
upp till kraven på god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed, med undantag för att kommunen gör avsteg från god redovisningssed
då Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R2 Intäkter inte tillämpas fullt ut. Vi
bedömer därutöver att kommunen behöver fortsätta att arbeta med anpassning av förvaltningsberättelsen för att årsredovisningen ska följa RKR R15 Förvaltningsberättelse.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt enskilda
ledamöter i dessa organ.
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Vi riktar anmärkning mot de enskilda ledamöterna i Kultur- och fritidsnämnden: Sebastian
Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Göran Fries (V), Peter Bergwall (MP) och
Viktoria Tiblom (SD).

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Redogörelse för revisorernas verksamhet 2020, se bilaga 1
Granskning av årsredovisning 2020, se bilaga 2

Revisionsberättelser och granskningsrapporter bifogas Lunds kommun i särskild ordning för:
Granskningsrapport, Lunds Kommuns Fastighets AB
Granskningsrapport, Fastighets AB Lund Arena
Granskningsrapport, Lunds Kommuns Parkerings AB
Granskningsrapport, Kraftringen AB
Granskningsrapport, Kraftringen Energi AB (publ)
Granskningsrapport, Science Village Scandinavia AB
Granskningsrapport, SYSAV
Granskningsrapport, SYSAV industri AB
Revisionsberättelse, Stiftelsen Arenan
Lekande barnens fond
Lunds kommuns förvaltade stiftelser
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Lars Trägen

Lennart Nilsson

Britt Svensson

Ordförande

1:e vice ordföranden

2:e vice ordföranden

Claes Berne

Jan Rydenfelt

Birgitta Kuylenstierna Nadel

Tomas Osvath

Roland Aronsson

Peter Bengtsson

Bertil Göransson

Abdelhak Elhachimi

Araneya Olausson

Håkan Magnusson

Anna-Lena Håkansson

Elena Kuleshova
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