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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00.
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i
Stadshallens sessionssal. Dagordning och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige

Följande ärenden ska behandlas:
1.
Anmälningar
2.
Redovisning av motioner och Lundaförslag som är under beredning
3.
Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser. Revisionsberättelse
4.
Personalredovisning 2017(bordlagt ärende)
5.
Miljöredovisning 2017(bordlagt ärende)
6.
Revidering av Finanspolicy och finansiella riktlinjer samt placeringspolicy för medel
avsatta för pensionsförpliktelser
7.
Förslag till reviderade styrdokument avseende Kommunassurans Syd AB
8.
Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
9.
Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken för djurhållning på
Fastigheterna Vomb 1:3 m.fl
Motioner
10. Bordlagd motion: Mattias Horrdin (C) ”Förbättra socialsekreterarnas arbetssituation
genom digitalisering”
11. Bordlagd motion: Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M) ”Lunds kommun kan bygga
billigare”
12. Bordlagd motion: Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L)”Gör det möjligt att arbeta längre
i Lunds kommun”
13. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) om att utredningen om
badhus i Dalby ska återupptas
Frågor
14. Eventuellt inkomna frågor
Eventuellt inkomna frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00.
Lund den 13 april 2018

Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund
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e-post
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221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7
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www.lund.se/kommunfullmäktige

lunds.kommun@lund.se

Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 april 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-15, Lundaförslag angående ett Spelens Hus i Lund
Dnr KS 2018/0062
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå lundaförslaget med hänvisning till vad som anförts i
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-15 § 40 Lundaförslag angående en permanent scen på
Försköningen i Veberöd, Dnr KS 2018/0061
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse lundaförslaget vara besvarat med hänvisning till vad
som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Vård- och omsorgsförvaltningen/Myndighetsfunktionens rapportering 2018-03-15 av ej verkställda
beslut enligt Socialtjänstlagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Dnr KS 2018/0263
Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen 16 kapitlet 6 f §, samt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade 28 f-g §§, skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från
samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Från och med rapporteringsperioden för fjärde kvartalet 2017 upphör rapporteringen av
kvartalsrapporter. Det innebär att kommunen inte längre ska skicka in kvartalsrapporter till
Inspektionen för vård och omsorg, d v s om det finns eller inte finns ej verkställda beslut för
den aktuella perioden.
Rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg skall fortsättningsvis endast ske på
individnivå och skall ske löpande en gång per kvartal.
Framöver kommer därmed redovisning till Vård och omsorgsnämnden, Kommunrevisionen
samt Kommunfullmäktige endast ske när det finns icke verkställda beslut på individnivå att
rapportera.
Tekniska nämndens beslut 2018-03-14 Lundaförslag cykelväg längs Margaretavägen i Lunds
kommun Dnr KS 2017/0967
Tekniska nämnden beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar på Lundaförslaget,
att en upphöjd passage byggs på Margaretavägen norr om Filippavägen samt att finansiering
sker med 500.000 kr från verksamhet 2550 Gång- och cykelvägnät, projekt 6230XX Gångoch cykelvägar
Tekniska nämndens beslut 2018-03-14 § 73, Medborgarförslag om kombinerad
papperskorg/hundlatrinbehållare, KS 2017/0013
Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget, samt att tekniska nämnden ställer sig positiva till att
hundlatrinbehållare och papperskorgar lokaliseras nära varandra där det så är lämpligt.

Tekniska nämndens beslut 2018-03-14, Medborgarförslag om uppfräschning av området
kring skulpturen ”Solspegel”, Dnr KS 2017/0016
Tekniska nämnden beslutar att anse förslaget besvarat med förvaltningens tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2018-02-14 § 42, Medborgarförslag om att anlägga en cykelbana längs
Svenshögsvägen mellan väg 930 och Norra Fäladen, Dnr KS 2016/1225
Tekniska nämnden beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar på medborgarförslaget
Tekniska nämndens beslut 2018-02-14 Medborgarförslag angående Hardebergaspåret
Dnr KS 2016/0633
Tekniska nämnden beslutar att anse skrivelsen besvarad med vad förvaltningen framfört
i skrivelsen
Tekniska nämndens beslut 2018-02-14 § 43, Medborgarförslag om införande av gångfartsområde
i centrala Lund, Dnr KS 2016/1233
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-02-15, Lundaförslag angående en isbana i Stångby
Dnr KS 2017/1171
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse Lundaförslaget vara besvarat med hänvisning till vad
som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Byggnadsnämndens beslut 2018-02-15, Lundaförslag Bygg på parkeringen – spara parken!
Dnr 2017/1027
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget
samt översända detsamma till kommunkontoret
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-02-15, Lundaförslag angående multiplan i Dalby
Dnr KS 2018/0238
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse Lundaförslaget vara besvarat med hänvisning till vad
som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-07, Lundaförslag- avstå från flaskvatten
Dnr KS 2017/0720
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla lundaförslaget,att inget flaskvatten, dvs industriellt
färdigbuteljerat vatten, ska inköpas eller serveras vid Lunds kommuns verksamheter eller vid
externa möten, konferenser och andra typer av sammankomster anordnade av kommunen efter 1 juli
2018, att Lunds kommun ansöker om Svenskt vattens hållbarhetsmärkning ”Kranmärkt”.
Tekniska nämndens beslut 2018-01-17, Lundaförslaget Säker promenadstig till Fågelsångsdalen
från Q8 i Södra Sandby, Dnr KS 2017/0723
Tekniska nämnden beslutar att förslaget återremitteras till tekniska förvaltningen för att närmare
utreda möjligheten att anlägga en enklare gångstig längs med vägen samt passage över vägen i
enlighet med förslagslämnarens förslag
Tekniska nämndens beslut 2018-01-17 Lundaförslag: Hundrastplats på Kobjer
Dnr KS 2017/0650
Tekniska nämnden beslutar att bifalla förslaget om inrättande av en hundrastplats på Kobjer
samt att hundrastplatsen placeras enligt tekniska förvaltningens förslag

Tekniska nämndens beslut 2018-01-17 Lundaförslag- Bättre/oftare bussförbindelser till och från
Genarp, Dnr KS 2017/0692
Tekniska nämnden beslutar att besvara Lundaförslaget genom att hänvisa till förvaltningens
skrivelse
Tekniska nämndens beslut 2018-01-17, Lundaförslaget Utegym till Stångby,
Dnr KS 2017/0667
Tekniska nämnden beslutar att bifalla förslaget med hänvisning till planerat utegym i Stångby
Stadsdelspark
Tekniska nämndens beslut 2018-01-17, Lundaförslag offentliga toaletter
Dnr KS 2017/0666
Tekniska nämndens beslut att avstyrka förslaget samt att skylt med information om var de
offentliga toaletterna i Lund finns sätts upp vid exempelvis Lund C och Stortorget samt att
tekniska förvaltningen uppmanar de verksamheter som har offentliga toaletter att skylta med
det på ytterdörren
Tekniska nämndens beslut 2017-10-18, Lundaförslaget Padelbanor i Stadsparken
Dnr KS 2017/0800
Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget att bygga två padelbanor i Stadsparken
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-19, Lundaförslag angående utbildning för
Västergympas ledare, Dnr KS 2017/0694
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Lundaförslaget avseende finansiellt stöd och
utbildningsprogram till Västergympas ledare med motiveringen att Västergympa inte är en förening
och att bidrag enligt antagna bidragsformer inte utgår till privatpersoner och ej heller till utbildning
av ledare
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-04, Lundaförslag – Flagga med skånska
flaggan på Stortorget, Dnr KS 2017/0664
Kommunstyrelsen beslutar att besvara förslaget med hänvisning till att Lunds kommun enligt
tidigare beslutade riktlinjer för flaggning flaggar med Skåneflagga på Skåneländska flaggans dag
den tredje söndagen i juli
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-19, Lundaförslag angående ungdomsgård på
Väster i Lund, Dnr KS 2017/0653
att avslå Lundaförslaget angående att inrätta en ungdomsgård på Väster i Lund med hänvisning
till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-04, Lundaförslag – stopp för störande fyrverkerier
Dnr KS 2017/0660
Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå kommunfullmäktige några ytterligare begränsningar
i de lokala ordningsföreskrifterna vad gäller användning av fyrverkerier
samt att ge kommunkontoret i uppdrag att stärka den utåtriktade kommunikationen gällande
befintliga regler som finns i de lokala ordningsföreskrifterna avseende användande av fyrverkerier
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-01, Lundaförslag – Evenemangsförslag; Öppen innergård
Dnr KS 2017/0655
Kommunstyrelsen beslutar att frågan om ”Öppen innergård” överförs till Citysamverkan.

Vård- och omsorgsförvaltningens/Myndighetsfunktionens rapportering till kommunfullmäktige i
Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9 §LSS per den 30 juni 2017, Dnr KS
2018/0290
Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering till kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande ej
verkställda beslut enligt 9§LSS per den 30 september 2017, Dnr 2018/0291

MOTIONER SOM ÄR UNDER BEREDNING

Reg.datum
2018-04-05
2018-03-23

2018-03-16
2018-03-06

2018-03-02

2018-03-02

2018-02-27

2018-02-19
2018-02-15

2017-12-21

Motion från Christer Wallin (M)
samt Klas Svanberg (M) ”Hjälp
Drottningsstadens scoutkår”
Motion från Alexander
Lewerentz (M) samt Fredrik
Ljunghill (M)
”Konsekvensanalys vid minskat
antal privata välfärdsföretag”
Motion från Hanna Gunnarsson
(V) ”Förstärk arbete med
bevarande av äldre hus i Lund”
Motion från Holger Radner (L)
angående säkerheten vid
järnvägstrafiken genom Lunds
centrum
Motion från Louise Rehn
Winsborg (M) samt Alexander
Lewerentz (M) ”Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan
gymnasieskolor inom fritt sök
Skåne”
Motion från Louise Rehn
Winsborg (M) samt Alexander
Lewerentz (M) ”Inför ett digitalt
jämförelseverktyg för att stärka
skolvalet inom förskola och
grundskola i Lunds kommun”
Motion från Christer Wallin (M)
samt Dan Ishaq (M) ”Stärk
förutsättningarna för
kommunens näringslivsarbete i
hela kommunen”
Motion från Gunnar Brådvik (L)
”Ett sportlov värt namnet”
Motion från Klas Svanberg (M)
samt Mia Honeth (L) ”Skydda
Lunds innerstad mot stoft och
buller från järnvägen”
Motion från Hans-Olof
Andersson (SD) m.fl om att
beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn som har
åldersuppskrivits

Åtgärd
Under beredning
Under beredning

Under beredning
Under beredning

Under beredning

Under beredning

Under beredning

Under beredning
Under beredning

Under beredning

MOTIONER SOM ÄR UNDER BEREDNING

Reg.datum
2017-12-20

2017-12-20

2017-11-24

2017-10-27

2017-09-15

2017-06-20

2017-03-03

2017-02-22

2014-10-28

Motion från Pernilla West (FI)
m.fl ”Vegetabilisk mat som
norm vid politiska
sammankomster och
evenemang”
Motion från Pernilla West (FI)
m.fl ”Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och
förskolor”
Motion från Dan Ishaq (M) och
Louise Rehn Winsborg (M)
”Lugn och trygg skolmiljö –
nolltolerans mot kränkningar
och övergrepp”
Motion från Pernilla West (FI)
samt Joakim Månsson
Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark
till nazister”
Motion från Hans-Olof
Andersson (SD) m.fl om
införande av förbud mot tiggeri
på vissa platser i kommunen”
Motion från Philip Sandberg (L)
och Inger Tolsved Rosenkvist (L)
”Förbättra och effektivisera
städningen på våra skolor”
Motion från Cecilia Oredsson
Barnes (L) m.fl ”Utveckla
rekreationsområden i Genarp
och Veberöd ”
Motion från Philip Sandberg (L)
samt Gunnar Brådvik (L)
”Samlokalisera i Dalby för att
skapa gemensamma vinster”
Motion från Hanna Gunnarsson
(V) m.fl ”Allt till Lundaborna –
lägg ut nämndshandlingarna på
internet”

Åtgärd
Under beredning

Under beredning

Under beredning

Under beredning

Under beredning

KS 2018-05-02

KS 2018-05-02

KS 2018-05-02

Under beredning

Lundaförslag under beredning
Reg.datum
2018-04-03

Lundaförslag Större skatehall

2018-04-03

Lundaförslag-Skatepark på
Östra Torn

2018-03-26

Lundaförslag- Trafiksäker
pendling med elmoped Södra
Sandby till Lund”
Lundaförslag- Busskur vid
Utmarksvägen

2018-02-05
2018-02-05

Lundaförslag om vegetarisk
mat två gånger i veckan i skolan

2018-01-09

Lundaförslag – ”Utegym på
Gunnesbo”

2017-12-20

Lundaförslag - Ljuset från Lund

2017-10-25

Lundaförslag – Medlemskap i
Huskurage

2017-10-09

Lundaförslag – Stångby
hinderbana

2017-08-01

Lundaförslag- Cykelväg mellan
Södra Sandby och Revingeby

2017-07-28

Lundaförslag – Stäng
parkeringen vid Stora
Gråbrödersgatan för att minska
trafiken i centrum
Lundaförslag – Motionsspår
intill Hardebergaspåret

2017-07-10
2017-07-03

Lundaförslag – PlaskdammGunnesbo

Åtgärd
Har överlämnats till Kultur- och
fritidsnämnden för
handläggning och direkt
besvarande
Har överlämnats till Kultur-och
fritidsnämnden för
handläggning och direkt
besvarande
Har överlämnats till Tekniska
nämnden för handläggning
Har överlämnats till Tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Har överlämnats till
Servicenämnden för
handläggning och direkt
besvarande
Har överlämnats till tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Har överlämnats till Tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Har överlämnats till LKF för
handläggning och direkt
besvarande
Har överlämnats till
Byggnadsnämnden för
handläggning och beslut
Har överlämnats till Tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Har överlämnats till Tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Har överlämnats till Tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Har överlämnats till Tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 71

Årsredovisning 2017 med nämndernas
årsanalyser

Dnr KS 2017/0990

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun
och dess bolag 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-12 Dnr KS 2017/0990.
Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser.
Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för
förtroendevalda.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Philip
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD)
yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att 50 miljoner från överskottet placeras i en social investeringsfond
att Uppdra åt kommunkontoret att ta fram riktlinjer för en social
investeringsfond
att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att

godkänna årsredovisning för 2017
avsätta 101 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som
därefter uppgår till 418 miljoner kronor
Reglementet för intern kontroll (KS 273/05) upphör att gälla

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet,

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 71/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77,
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare

Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 66-115

Plats och tid för justering

Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Paragrafer

§ 66-115

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-10

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07

Ang Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser (Dnr: KS
2017/0990)
Det är viktigt att påpeka att det högre ekonomiska resultatet är en följd av extraordinära
intäkter, till exempel högre generella statsbidrag och ett bättre finansnetto. Dessutom var det
budgeterade resultatet, 68 miljoner kronor eller, en bit under kommunens tidigare fastställda
resultatmål på 1,5 %. Det senare innebär att Lunds kommun behövde överträffa det
budgeterade resultatet för att nå resultatmålet. Det slutliga resultatet på 164 miljoner kronor
bör därför inte ses som ett tecken på att åtgärder för att effektivisera den kommunala
ekonomin och resursanvändningen inte längre är angelägna.

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-03-07, ärende 6
“Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser”

Lunds kommun behöver en social investeringsfond!
Lunds kommuns årsredovisning för 2017 visar att kommunen går hela 164 miljoner plus. En
enormt stor summa. Vänsterpartiet föreslog att 50 miljoner av dessa skulle placeras i en
social investeringsfond. Redan för ett och ett halvt år sedan att en sådan fond skulle startas,
när socialnämnden kom med ett sådant förslag, men då blev beslutet nej.
Från en social investeringsfond kan olika delar av kommunen söka pengar för att göra
projekt eller satsningar som gör skillnad och löser problem på lång sikt. Många sociala
problem i samhället går ofta inte att lösa snabbt utan kräver arbete under längre tid där
många olika delar av samhället samarbetar och vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.
Att Lunds kommun ska ha en social investeringsfond är inte från början en idé från
Vänsterpartiet, utan förslaget kommer faktiskt från socialnämnden. Det är väldigt bra att
socialnämnden har tagit detta initiativ att arbeta mer långsiktigt och tillsammans med andra.
Socialnämnden har också tydligt beskrivit vad syftet med en sådan fond är, hur en sådan
fond kan fungera och hur andra kommuner gör. Konceptet med social investeringsfond är
etablerat och fungerar.
Vänsterpartiet som på kommunstyrelsens möte ta chansen och placera en del av
kommunens överskott i en social investeringsfond. Det är sorgligt att vi inte på allvar kan ta
chansen att lösa stora samhällsproblem tillsammans för att på så sätt bygga ett bättre
samhälle.

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

Mats Olsson
vänsterpartiet
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Årsredovisning 2017 med nämndernas
årsanalyser
Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun
och dess bolag 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-12 Dnr KS 2017/0990
Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser (denna skrivelse)
Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för förtroendevalda

Barnets bästa
Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten,
verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar att resurser använts till
verksamheter som vänder sig mot barn i enlighet med
kommunfullmäktiges intensioner.

Ärendet
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun
och dess bolag för år 2017. Årsredovisningen består av
förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd
redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.
Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden.
Samtliga nämnder har formulerat mål som bidrar till ett eller
flera fokusområde.
För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade
av kommunfullmäktige.
Följande fullmäktigemål bedöms uppnås:

Postadress



Lunds kommun ska ha en stark ekonomi



Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra
företagsklimat



Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt
minska.

Målet om klimat- och miljöpåverkan mäts med indikatorn minskade
växthusgasutsläpp. Målet bedöms som uppfyllt utifrån årets målvärde,
men det är osäkert om målet nås till år 2020 utifrån den senast
tillgängliga nationella statistiken och den takt som utsläppen minskar.
Ett mål bedöms delvis uppnådda:


Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får
ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med
kommunens verksamheter.

Ett mål bedöms inte uppnås:


Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och
inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

För fokusområdet social hållbarhet finns inga mål satta. En nulägesanalys
är genomförd i syfte att skapa en bild av det arbete som genomförs i
Lund avseende folkhälsa och förebyggandefrågor och därefter beskriva
ett framtida ramverk för kommunens arbete inom området.
För fokusområdet långsiktig kompetensförsörjning finns en strategi och
en handlingsplan framtagen. Redovisning av handlingsplanen visar att
kommunen arbetar i enlighet med fokusområdet.
Sammantaget görs en samlad bedömning att kommunen har en i allt
väsentligt god måluppfyllelse och således en god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll
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, Lunds kommuns
reglemente för intern kontroll (KS 273/05) samt av kommunkontoret
utfärdade anvisningar inom området. I de anvisningar som Lunds
kommuns arbete styrs av är utgångspunkten det internationella och
vedertagna ramverket, COSO, som bygger på de fem komponenterna
kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och
kommunikation samt av utvärdering.
När Lunds kommuns reglemente togs fram var inte COSO-ramverket
känt inom kommunsverige. Reglementet bedöms inte stödja den
utveckling inom intern kontroll som har skett under senare tid. För att
kommunens arbete med den interna kontrollen ska utvecklas och stärkas
som en del av ledning och styrning samt kunna anpassas till
ledningsprocessen bör reglementet därför upphävas.
Den styrning utöver kommunlagen som behövs för att utveckla den
interna kontrollen i kommunen formuleras i anvisningar och arbete i
nätverk inom området.
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Ekonomi
Lunds kommun redovisade 2017 ett resultat på 164 miljoner kronor,
vilket var 96 miljoner kronor bättre än budget. Nämnderna bedöms ha en
god budgetföljsamhet med en nettoavvikelse som var 40 miljoner kronor
lägre än budget. Avvikelsen jämfört med budget avser främst högre
generella statsbidrag, ett bättre finansnetto till följd av realisering av
kortfristiga placeringar samt högre utdelning från dotterföretag.
Nettoinvesteringarna uppgick till 818 miljoner, vilket är 636 miljoner
kronor lägre än vad som planerats i budget. Den lägre investeringsnivån
har medfört överskott i reserverade medel för tillkommande
driftkostnader. Det har också inneburit att låneskulden ökat mindre än
budgeterat vilket har lett till att räntekostnader har blivit lägre än
budgeterat. Den främsta anledningen till den lägre investeringsnivån är
att projekt har skjutits fram tidsmässigt, men är även följden av en mer
omfattande prövning av investeringsobjekt före beslut.
Av överskottet föreslås maximalt belopp avsättas till
resultatutjämningsreserven, vilket uppgår till 101 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
besluta
att
att
att

överlämna årsredovisning för 2017 till kommunfullmäktige för
godkännande
avsätta 101 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som
därefter uppgår till 418 miljoner kronor
föreslå kommunfullmäktige besluta att Reglementet för intern
kontroll (KS 273/05) upphör att gälla

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige och revisionen

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Årsredovisning
2017

Årsredovisningen 2017 har tagits fram
under februari och mars 2018.
Huvudansvarig: Kommunkontoret
Lunds Kommun
Box 41, 221 00 Lund
Epost: kommunkontoret@lund.se
Besöksadress: Stortorget 7
Telefon (vx): 046–35 50 00
Omslagsfoto:
Kristina Strand Larsson
Christiaan Dirksen
Formgivning:
Kolossal.se
www.lund.se
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Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och
öppenhet. Så lyder inledningen på den vision för Lunds
kommun som kommunfullmäktige beslutade om under
förra året. Den fångar vår historia, men sätter också
tonen för kommunens framtida arbete. Till vår vision
har vi kopplat tre stycken förhållningssätt; lyssna, lära
och leda. Dessa förhållningssätt utgör riktlinjer och en
tydlig deklaration för hur vi ska utföra vårt arbete. Vi
ska vara en organisation som lyssnar på varandra och
vår omvärld, vi ska lära oss av de som kan mer och vi ska
ta på oss ledartröjan i för Lunds kommun viktiga och
avgörande frågor.

Fokus på en stärkt och mer jämlik skola
Lunds kommun ska ha en skola och förskola av högsta
kvalitet som erbjuder en jämlik och likvärdig utbildning
då skolan är grunden till människors möjlighet att
förverkliga sina drömmar. Därför säkerställde vi att, för
första gången på över 10 år, skolorna i Lunds kommun
fick full uppräkning för sina kostnader. Vi började dessutom fördela resurserna inom skolan utefter de faktiska
behoven som finns.
Detta är viktiga steg för att den utbildning som vi
erbjuder ska vara likvärdig och mer jämlik. Alla barn
förtjänar en skolgång med studiero och trygghet, där
man kan mötas utifrån sina förutsättningar. Därför är
det viktigt att vi nu vänt den negativa skolutvecklingen
och återigen är i topp i landet. En tydlig bekräftelse på
det är att Lärarförbundet 2017 utsåg Lunds kommun till
Sveriges tionde bästa skolkommun vilket också är det
bästa resultatet bland större städer. Vi ser även en positiv
utveckling för de resultat som eleverna presterar. Vi
ser en uppgång för meritvärdena i grundskolan och för
betygsresultaten i gymnasieskolan. Vår tydliga ambition
är att stärka resultaten ytterligare.
Vi tog under 2017 också viktiga beslut för att ytterligare öka jämlikheten i skolan. Vi lade under hösten
grunden för en ny och samlad barn- och skolnämnd.
Från och med 2018 samlar vi alla frågor om grundskola
och förskola i en och samma organisation. Detta gör att
vi på riktigt kan säkerställa en likvärdig skola oavsett om
du går i skolan i Veberöd, Stångby eller Klostergården.
2017 togs också ett både efterlängtat och välbehövligt
beslut om att bygga en femte kommunal gymnasieskola,
Hedda Anderssongymnasiet. Vi har länge sett ett behov
av att skapa fler gymnasieplatser i Lund eftersom att
2
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söktrycket på våra kommunala gymnasieskolor fortsätter
att öka. Därför möter vi nu det behovet och bygger en
gymnasieskola som kommer att ha plats för närmare 2
500 gymnasieelever.

En stärkt infrastruktur
2017 undertecknades avtalet mellan Sverige
förhandlingen och Lunds kommun. Avtalet stärker Lund
som Sveriges centrum för kunskap och innovation och
Lund säkras som stationsort i det kommande nationella
höghastighetstågssystemet med restider under två och
en halv timmar mellan Stockholm och Lund. Genom
spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS,
ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet
och internationellt. Detta kommer att ytterligare stärka
Lunds, Skånes och Sveriges utveckling. Denna första del
av Sverigeförhandlingen möjliggör, förutom spårväg, en
historisk satsning på cykeltrafik och ett väsentligt ökat
bostadsbyggande.
Spårvägsbygget kom under 2017 igång på riktigt. En
av förutsättningarna för att Brunnshög ska nå sin fulla
potential är att det finns en riktigt bra koppling mellan den
nya stadsdelen och staden i övrigt. Men spårvägen är även
viktig för staden i övrigt eftersom det planeras förtätningar
på sjukhusområdet, vid LTH och Ideon. Här kommer det
att skapas många nya arbetstillfällen som kommer att vara
viktiga inte bara för Lund utan för hela regionen.
Vi ser hur vårt övriga arbete med transporter och
infrastruktur fortsätter att göra det bättre för Lund och
för Lundaborna. 2017 mottog vi återigen det nationella
SHIFT-priset som bästa kommun att ställa om trafikstrukturen i hållbar riktning. Och vi ser hur bilresandet
fortsätter att minska och bussresandet fortsätter att öka.
Lund blev även återigen utsett till årets cykelkommun och
vi fortsätter ta steg mot att bli en ännu bättre på cykel
planering. 2017 byggdes 36 000 kvadratmeter cykelbana
och en del av detta var att andra etappen av det nordsydliga cykelstråket genom stadskärnan är genomfört.

Lund växer – mycket
Befolkning ökade 2017 med 2 732 nya lundabor. Detta
innebär en ökning med 2,3 procent, vilket är ett tydlig
tecken på att Lund är en mycket attraktiv kommun att
bosätta sig i. Det är den största ökning under ett enskilt
år så långt tillbaka som statistiken sträcker sig. Vi ökar

på flera fronter. Allt fler barn föds samtidigt som fler
flyttar till Lund än från Lund. Oavsett om man betraktar
in- och utflyttning från och till Skånska kommuner,
landet i övrigt eller utomlands så är inflyttningen större
än utflyttningen.
Även om vi i Lunds kommun tog emot cirka 800
nyanlända under 2017 så är det inte främst flyktingar
som kommer till Lund från andra länder. Här dominerar
istället länder som Indien och Kina. Detta är ett resultat
av att det i Lund finns världsledande forskning och
utbildning och ett starka internationella företag.
Men främst beror det på den höga takten i bostadsbyggandet. Under 2017 färdigställdes nästan nya 900
bostäder och nästan 1000 nya bostäder har påbörjats. Av
dessa bostäder byggs cirka 200 bostäder i de östra kommundelarna och ett högt bostadsbyggande även utanför
staden är viktigt för att hela Lunds kommun ska leva.

Kulturen är på uppsving
Alla människors rätt att uttrycka sig genom kultur är en
grundsten i ett levande demokratiskt samhälle. Det är
också därför vi fortsätter att göra stora kultursatsningar,
vilket också ger resultat. Enligt en medborgarundersökning om Lunds kulturutbud som gjordes under våren
2017 har lundabornas nöjdhet med kulturutbudet ökat.
Till exempel sattes nytt publikrekord på Konsthallen
när Albert Wikings fantastiska utställning ”We have a
dream” visades.
Men vi fortsätter också att stärka våra bibliotek. Under
2017 HBTQ-certifierades Lunds folkbibliotek. Samtidigt
ökade vi stadsbibliotekets tillgänglighet genom ökade
öppettider. Arbetet med att få fler att ta del av litteraturen och bibliotekens verksamhet fortsätter. Under 2017
gjordes en historisk satsning på förskolebiblioteken, med
en ökning från ett trettiotal till drygt femtio bibliotek.
Under det gångna året fick dessutom sex av våra skolbibliotek utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Som
sista kommun i Skåne tog vi bort reservationsavgifterna
på våra bibliotek. Vi ska uppmuntra läsning och bildning
och göra det mer tillgängligt, inte belägga det med
onödiga avgifter.

innebar bland annat ett förtydligande att heltid ska vara
norm i Lunds kommun. Heltid som norm är en viktig
prioritering för oss som arbetsgivare och något som
efterfrågats av fackförbunden. Att ha heltid som norm är
en investering i våra anställda.
Under 2017 fattade vi beslut om att ansluta oss till de
kommuner som gör det möjligt för sina anställda att byta
semesterdagstillägg mot lediga dagar. Möjligheten till fler
semesterdagar är viktig för att skapa ett hållbart arbetsliv.
2017 tog vi även beslut om att Lunds kommun ska
erbjuda sina anställda förmånscyklar. Nu underlättar vi
för våra anställda att göra hälso- och klimatmedvetna val
och stärker vår attraktivitet som arbetsgivare ytterligare.

En positiv utveckling
Avslutningsvis kan vi konstatera att Lunds kommun har
en stark utveckling och är på väg i en positiv riktning.
Efter ett idogt arbete kan vi nu se tillbaka på ett 2017
med ett mycket starkt ekonomiskt resultat. Resultatet
för 2017 slutade på 164 miljoner kronor, vilket är över
100 miljoner bättre än året innan.
Vi får också ett positivt gensvar och erkännande
från vår omvärld för Lund som kommun. Utöver den
tidigare nämnda SHIFT-utmärkelsen och utmärkelsen
som landets bästa cykelkommun har vi fått ytterligare
stora erkännanden under 2017. Bland annat kan nämnas
att vi blev utnämnda till Sveriges bästa ”svekologiska”
kommun med nära femtio procent svenskproducerade
ekologiska livsmedel, samt en andraplats på svenska
ekomatsliga. Tillsammans med utmärkelserna som årets
återvinningskommun och att vi har bäst avfallsverksamhet i landet visar det att 2017 var året då Lund intog
tätpositionen i landet vad gäller klimat- och miljöarbete.
Med årets starka resultat såväl ekonomiskt som vad
gäller kvaliteten i kommunens service och verksamhet
är Lunds kommun väl rustat inför framtiden. En framtid
som vi gemensamt och i samverkan skapar – med
kunskap, innovation och öppenhet.

En bra arbetsgivare
För att kommunens alla verksamheter ska fungera måste
vi förbättra villkoren för våra anställda. Därför genomförde vi flera viktiga satsningar på våra anställda under
2017. Satsningarna som ofta har kommit efter dialog
med våra fackliga företrädare, en dialog som inte kan
understrykas nog och som ska ges bättre förutsättningar
i framtiden.
Under 2017 har vi reviderat handlingsplanen för
kompetensförsörjning för Lunds kommun. Revideringen

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
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Kommunens
samlade
verksamhet
Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess
nämnder och styrelser, kommunförbund samt företag som
kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande över.
Kommunen har därutöver att antal uppdragsföretag.

Kommunfullmäktige
(65 ledamöter)

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Barn- och skolnämnd
Lunds stad

Kultur- och
fritidsnämnden

Barn- och skolnämnd
Lund Öster

Vård- och omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Habostyrelsen

Lunds kommuns
Parkerings AB
Lunds kommuns
Fastighets AB
Kraftringen AB

Miljönämnden
Servicenämnden
Överförmyndarnämnden

Renhållningsstyrelsen
Valnämnden
Krisledningsnämnden

Räddningstjänsten Syd
(Kommunalförbund)
VA SYD
(Kommunalförbund)
Fastighets AB
Lunds Arena
Science Village
Scandinavia AB
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Foto: Thobias Ligneman
Foto: Kristina Strand Larsson

Göran Holmström, expert på humlor
och vilda bin, ledde humlesafari i Brunnshög.
Foto: Lunds kommun

Vart gick skattepengarna?
Lunds kommun i sammandrag
1% 6%

Verksamhet

miljoner kronor

andel i %

64

1%

¢ Infrastruktur, skydd mm

325

6%

¢ Kultur och fritid

302

5%

¢ Pedagogisk verksamhet

2 813

48%

¢ Vård och omsorg samt särskilt
riktade insatser

2 377

40%

Summa egentlig verksamhet

5 881

100%

miljoner kronor

andel i %

¢ Löner och pensionskostnader

4 662

59 %

¢ Köp av huvudverksamhet

1 233

16 %

¢ Lämnade bidrag

256

3%

¢ Tjänster och avgifter

377

5%

¢ Lokaler, avskrivningar

919

12 %

¢ Material, varor, inventarier

352

4%

42

1%

7 841

100 %

miljoner kronor

andel i %

5 578

70 %

¢ Försäljning verksamhet och tjänster

627

8%

¢ Taxor/avgifter

422

5%

¢ Generella statsbidrag

423

5%

¢ Bidrag

579

7%

¢ Intäkter från hyror och arrende

246

3%

17

0,2 %

130

2%

8 020

100 %

¢ Politisk verksamhet

Kostnader

¢ Finansiella kostnader
Summa kostnader

5%

40%

48%

4%
12%

5%
3%
16%

0,2%

Intäkter
¢ Skatteintäkter

¢ Försäljning anläggn- o omsättningstillgång
¢ Finansiella intäkter
Summa intäkter
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1%

7%

59%

3% 2%

5%

5%
8%
70 %

Fem år i sammandrag

2013

2014

2015

2016

2017

453

270

396

378

474

33 %

33

32 %

33 %

33 %

218

14

145

103

164

Resultat efter balanskravsjusteringar, miljoner kronor

71

–25

115

99

61

Resultat utan jämförelsestörande poster, miljoner kronor

18

–15

74

107

147

4,4 %

0,3 %

2,7 %

1,8 %

2,7 %

4

2

45

5

40

Verksamhetens nettokostnader

4 760

5 231

5 350

5 696

5 924

Personalkostnader, miljoner kronor

3 636

3 833

4 060

4 372

4 662

924

968

1 056

1 205

1 233

Soliditet, exkl. pensionsskuld

57 %

52 %

49 %

49 %

48 %

Soliditet inkl pensionsskuld

21 %

21 %

22 %

24 %

25 %

689

878

567

650

818

Nettolåneskuld, miljoner kronor

1 341

1 834

1 883

1 927

2 238

Utdebitering/skattesats

20,84

21,24

21,24

21,24

21,24

Tillsvidareanställda, antal

7 760

7 941

7 982

8 308

8 489

Visstidsanställda, antal

1 075

1 145

1 481

1 433

1 695

114 318

115 968

116 834

118 542

121 274

1,2 %

1,2 %

0,8 %

1,5 %

2,3 %

Koncernen. Resultat före skatt, miljoner kronor
Koncernens soliditet, %

Kommunen. Resultat, miljoner kronor

Resultat/Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Budgetavvikelse nämnder, miljoner kronor

Köp av huvudverksamhet, miljoner kronor

Nettoinvesteringar inkl finansiella anläggningstillgångar

Antal invånare 31 december
Befolkningsökning
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Händelser
av väsentlig
betydelse
Det händer väldigt mycket i Lunds kommun.
Här har några av de större och viktigare
händelserna från 2017.
8
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Foto: Lena Wallin
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Foto: Lunds kommun

En stor händelse för Lunds kommun var givetvis att
kommunfullmäktige beslutade om en ny vision för
kommunen: Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Visionen ska få oss att tillsammans
jobba mot samma mål i arbetet att vara Ett Lund. Under
2018 fortsätter arbetet med att implementera visionen i
kommunens verksamheter.
Under 2017 växte även Lunds befolkning med 2,3
procent, och vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen
121 274 invånare.

Utvecklad medborgarkontakt och ökad
service för medborgarna
För att utveckla kontakten med medborgarna på telefon,
utvecklade kommunen en gemensam telefoniingång
för Medborgarcenter. På så vis fick medborgarna en väg
in i kontakten med kommunen och tillgängligheten
förbättrades något.
Medborgare fick möjlighet att lämna e-förslag.
E-förslagslösningen Lundaförslaget innebär att alla
medborgare i kommunen kan gå in på kommunens
webbplats och lämna förslag på utveckling eller
förändring. Dessa förslag kan sedan andra medborgare
gå in och rösta på. Om minst 100 personer röstar på ett
förslag inom en viss tid, lämnas det till berörd nämnd för
att bedömas och handläggas.
Under året togs nya medborgarlöften fram, som fokuserar på barn och unga. För barn och unga i ålder 6–15 år,

kunde kommunen erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter
genom sommarlovssatsningen Lov i Lund.
Under 2017 fortsatte kommunen arbetet med att ta
emot och välkomna flyktingar. Cirka 800 flyktingar togs
emot under året. Skolnämnderna tog även fram gemensamma riktlinjer för papperslösa elever. Lunds kommuns
integrationspris 2017 gick till RådRum.
Fler viktiga händelser under 2017 är:
• Konsthallens utställning av Albert Wiking, We have a
dream, slog publikrekord.
• Kommunen var medarrangör av LundaPride.
• Lunds folkbibliotek HBTQ-certifierades.

Fortsatt byggnation för framtiden
Under året har ett stort antal bostäder påbörjats och
färdigställts, en ny stadsdel har invigts och det första
spadtaget har tagits i spårvägsprojektet.
Ungefär 1000 bostäder började byggas 2017, och 75
procent av bostäderna är hyresrätter. Nästan 900 bostäder färdigställdes också under året, vilket är det största
antalet under tio år.
I februari togs det första spadtaget i spårvägsprojektet,
och i mars drog bygget igång på allvar. Merparten av
ledningsarbetena är nu i slutskedet och den första rälsen
läggs ut under hösten. Skånetrafiken har meddelat att
trafikstarten sker först våren 2020.
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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Foto: Kennet Ruona

Foto: Madeleine Malmsten

Fler viktiga händelser under 2017 är:
• Många projekt pågår parallellt eller är under
uppstart, exempelvis utveckling av Lund C,
Ideonområdet, Stångby och Västerbro samt
ombyggnad av Bantorget och Clemenstorget.
• Flera markanvisningstävlingar för bostäder har
genomförts på Brunnshög men även inom Södra
Råbylund.
• Under hösten invigdes utbyggnaden av Södra
Brunnshög och första spadtaget togs tillsammans
med några av dem som ska bygga och befolka
området.

Utmärkelser och nomineringar
Förutom att vara en av Sveriges främsta miljökommuner,
vann Lund flera utmärkelser under året. Till exempel:
• Bäst på hållbara transporter
• Årets cykelkommun
• Bästa kommun att vara ung i
• Bästa återvinningskommun
• Bästa kommun på svensktillverkade ekologiska
livsmedel.
10
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Foto: Karl-Oskar Seth

Flera verksamheter i kommunen nominerades även till
olika utmärkelser, till exempel:
• Stadsparken nominerades till utmärkelsen Årets park.
• Sex skolor fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.
• Dagliga verksamheten Glimmern har nominerad till
årets Götapris för sitt vandringsprojekt.

Fortsatt satsning på framtiden genom
utbildning
Årets antagning till gymnasieskolan visar att söktrycket
är fortsatt högt till kommunens skolor. Under året
fattades beslut om att bygga Lunds nya gymnasieskola,
Hedda Anderssongymnasiet.
Meritvärdena i grundskolan och betygsresultaten för
gymnasieskolan steg under året.

Miljöarbetet för att främja en hållbar
utveckling
Under 2017 gav Lunds kommun ut en grön obligation för 750 miljoner kronor. Gröna obligationer
är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade
investeringsprojekt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Foto: Kennet Ruona

God ekonomisk
hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når
både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt
att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Utgångspunkten är att varje
generation ska bära kostnaderna för den service som den
konsumerar.

Visionen och de gemensamma förhållningssätten är
utgångspunkten för kommunens styrning. Under året
har kommunen beslutat om en ny vision.

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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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 världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi
att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum
som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i
världen.

Målstyrning
Kommunen har en horisontell ledningsmodell som
innebär att varje nivå i organisationen formulerar sina
mål med visionen, fokusområdena och det egna basuppdraget som utgångspunkt.
I årsredovisningen redovisas de fokusområden, mål
och indikatorer som beslutats i kommunens ekonomioch verksamhetsplan (EVP) samt under verksamhets
avsnittet nämndernas utvecklingsmål.

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.

12
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Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige mål

Bedömning av
målet

Indikatorer

Invånarna i Lunds kommun ska
ha goda möjligheter till insyn
och inflytande på kommunens
verksamheter och beslut

n Klarar ej målet

Fokusområde
Inflytande, delaktighet
och service

l Klarar målet

Fokusområde
Ekonomisk hållbarhet
Lunds kommun ska vara en
attraktiv plats att leva och
bo på

l Klarar målet

Utfall
2016

Nöjd Inflytande-Index – Helheten

46

*

43

Informationsindex för kommunens
webbplats – Totalt

90

86,85

85,55

Delaktighetsindex, andel (%) av
maxpoäng

75

72

72

Årets resultat i förhållande till
skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning

1,5 %

2,7 %

1,8 %

Nettolåneskulden

60 %

37 %

34 %

70

*

71

1,2 %

2,3 %

1,5 %

Polisens trygghetsundersökning

1,5

1,5

1,81

Nöjd Region-Index – Trygghet

68

*

66

–41 %

–41 % **

–47 %

776

768

826****

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv,
ranking

49

132

134

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)
– Totalt, Nöjd Kund Index

70

74 ***

72,95

Nöjd Medborgar-Index – Bemötande,
tillgänglighet

57

*

60

Nöjd Medborgar-Index – Helheten

63

*

62

Helhetsintryck telefoni, ranking

65

107

137

Nöjd Region-Index – Helheten
Befolkningsutveckling, årlig

Fokusområde
Lund, en attraktiv och
kreativ plats
Lunds kommuns klimat- och
miljöpåverkan ska väsentligt
minska

Utfall
2017

l Klarar målet

Utsläpp av växthusgaser

u Delvis uppnått

Antal nystartade företag,
Nyföretagarbarometern

Fokusområde
Ekologisk hållbarhet
Företagen i Lunds kommun ska
uppleva att det finns ett bra
företagsklimat
Fokusområde
Lund, en attraktiv och
kreativ plats
Boende och verksamma i Lunds
kommun ska uppleva att de får
ett gott bemötande och hög
tillgänglighet i kontakten med
kommunens verksamheter

u Delvis uppnått

Fokusområde
Inflytande, delaktighet
och service
* Medborgarundersökningen genomförs vart annat år
** Något förändrad analysmetod jämfört med 2016
*** Värdet är preliminärt / uppgift saknas
**** Värdet är korrigerat
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Lunds kommun ska ha en stark
ekonomi

Målvärde
2017

Utvärdering god
ekonomisk hushållning
Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokus
områden. Alla nämnder har formulerat mål som bidrar
till ett eller flera fokusområden.
För fyra av kommunens fokusområden är mål och
indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. Följande
fullmäktigemål bedöms vara uppnådda:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

• Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.
• Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva
och bo på.
• Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska
väsentligt minska.
Målet om klimat- och miljöpåverkan mäts med
indikatorn minskade växthusgasutsläpp. Målet
bedöms som uppfyllt utifrån årets målvärde, men det
är osäkert om målet nås till år 2020 utifrån den senast
tillgängliga nationella statistiken och den takt som
utsläppen minskar.
Två mål bedöms vara delvis uppnådda:
• Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.

Foto: El-Tayeb Bayomi
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Telefontillgängligheten har förbättrats med kommunens
nya Medborgarcenter, men når inte upp till den högt
ställda målsättningen.
Ett mål bedöms inte vara uppnått:
• Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter
till insyn och inflytande på kommunens verksam
heter och beslut.
Målet mäts med tre indikatorer. Informationsindexet
på kommunens webbplats har förbättrats, men når inte
upp till det högt ställda målet och detsamma gäller för
delaktighetsindex.
För fokusområdet ”social hållbarhet” finns inga mål
satta. En nulägesanalys är genomförd i syfte att skapa en
bild av arbetet som genomförs i Lund kring folkhälsa och
förebyggande frågor. Därefter ska ett framtida ramverk
för kommunens arbete inom området beskrivas.
För fokusområdet ”långsiktig kompetensförsörjning”
har kommunen tagit fram en strategi och en handlingsplan. Redovisningen av handlingsplanen visar att
kommunen arbetar i enlighet med fokusområdet.
Sammantaget görs den samlade bedömningen att
kommunen har en tillräckligt god måluppfyllelse och
således en god ekonomisk hushållning.

Fokusområden
Lund, en attraktiv och
kreativ plats

Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka.
Kommunen hade vid årsskiftet 121 274 invånare, vilket
är en ökning med 2,3 procent jämfört med 2016.
Lund är en av de tryggaste kommunerna i landet om
man jämför med kommuner i samma storlek. Lund fick
2017 ett mycket bra utfall i den årliga trygghetsmätningen som görs tillsammans med polisen. Kommunen
och polisen har ett väl fungerande samarbete som styrs
av dels en överenskommelse om att samverka, dels
medborgarlöften. Lund kan därför visa på bra siffror
kring medborgarnas känsla av trygghet och det faktiska
antalet anmälda brott.
En särskild satsning gjordes 2017 under rubriken
Trygg ungdom. Bland annat arrangerades aktiviteter för
sommarlovslediga skolungdomar, vilket ledde till ett
minskat antal skadegörelsebrott och andra ungdoms
relaterade brott.
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år
och har inte gjorts under 2017. Resultaten från tidigare
år visar att Lundaborna är nöjda med kommunen.

Företagen i Lund ska uppleva att det finns
ett bra företagsklimat
Kommunen mäter företagsklimatet genom två undersökningar – SKL:s Insikt (NKI) och Svenskt näringslivs
ranking. SKL:s Insikt (NKI) vänder sig till företag som
haft kontakt med kommunen i myndighetsfrågor.
NKI-värdet har förbättrats inom nästan alla myndighetsområden, medan rankingen av Svenskt näringsliv har
försämrats. Den senare visar att attityden till kommunens företagsklimat har försämrats. Det är därför fortsatt
prioriterat inför 2018 att förbättra företagsklimatet, för
att förbättra företagens attityder.
Antalet nystartade företag ligger på en fortsatt hög
nivå. Det mycket högt ställda målet nås dock inte.

Den nya visionen som beslutades av kommunfullmäktige i april, Lund skapar framtiden – med kunskap,
innovation och öppenhet utgör en ytterligare språngbräda
i arbetet.
Lunds kommun placerade sig på sjätte plats av landets
290 kommuner i tidskriften Fokus ranking Här är det
bäst att bo. En rad insatser och ett kontinuerligt arbete
har gjorts under året för att göra Lund mer attraktivt och
för att stärka Lund som kreativ plats.
Lunds kommuns miljöarbete har fått positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang under året. Några
exempel är:
• Lunds renhållningsverk utsågs som bästa avfallsverksamhet av branschorganisationen Avfall Sverige.
• I tidningen Aktuell hållbarhet, rankades Lund som
fjärde bästa kommun (jämfört med plats 16 2016).
• Andra plats i ekomatsligan med 68 procent
ekologiska livsmedelsinköp och bäst i Sverige på
att köpa svenska ekologiska livsmedel.
• Cykelfrämjandet utsåg Lund till årets
cykelfrämjarkommun.

Kunskapsstaden Lund
I Lund har skolresultaten varit mycket goda sedan en
lång tid tillbaka.
Det genomsnittliga meritvärdet i Lunds grundskolor
är mycket högt och det har fortsatt öka det senaste
läsåret. Ökningen är större i Lund än i de jämförbara
grupperna. 95,3 procent av eleverna i årskurs nio från
Lunds kommuns skolor exkl. nyinvandrade elever, var
behöriga till ett yrkesprogram 2017.
På International School of Lund Katedralskolan
(ISLK) nådde 95 procent av eleverna målen för MYP5,
en förbättring med en procentenhet sedan 2016.

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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Mål inom fokusområdet
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats
att leva och bo på

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Meritvärdet för årskurs nio i kommunala grundskolor.
(17 ämnen, exkl. nyinvandrade elever.)
Läsår

Lunds
kommun

Gruppen
större städer

Riket

2016–2017

256,9

227,3

225,0

2015–2016

253,6

228,7

224,9

2014–2015

248,6

225,1

221,9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Källa: SCB

Kommunens gymnasieskolor är attraktiva och många
ungdomar från andra kommuner söker sig till Lund.
60 procent av eleverna kommer från andra kommuner.
Resultaten är höga på de studieförberedande programmen och en positiv trend kan ses för yrkesprogrammen.
Gymnasieskolan Vipan, som har de flesta yrkesprogrammen, fortsätter arbetet med att skapa rutiner för att
tidigt uppmärksamma elever som inte klarar studierna
och för att ge extra anpassningar.
Inom vuxenutbildningen har andelen godkända
betyg på grundläggande nivå minskat med 8 procentenheter från föregående år. Ökningen motsvaras av en
minskad andel studieavbrott. På gymnasial nivå inom
vuxenutbildningen är det en liten minskning av andelen
godkända betyg samtidigt som allt fler elever fullföljer
kursen. När färre elever avbryter studierna minskar
normalt andelen godkända betyg.

Betygspoäng kommunala skolor gymnasieskolan
Läsår

2015–
2016

2014–
2015

Lund högskole
förberedande
program

15,0

15,1

14,8

Lund yrkesprogram

12,9

12,9

12,7

Större städer
högskole
förberedande
program

14,5

14,5

14,4

Större städer
yrkesprogram

12,9

13,0

12,9

Riket alla huvudmän
och program

14,0

13,9

13,8
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Brunnshög planeras för att kunna bidra till att Lund blir
en ännu mer attraktiv och kreativ plats. Ett stort engagemang läggs på att skapa offentliga rum med hög kvalitet
för möten och upplevelser. Kraven är höga på arkitektur
i såväl det offentliga rummet som på byggnader.
Många åtgärder har genomförts i stadskärnan för
att främja stadslivet. Renhållningen har förstärkts
och firandet av siste april i Stadsparken fortlöpte väl.
Plantering av 200 000 lökar förstärkte den årstidsrelaterade utsmyckningen. Längs Nygatan har kommunen
tillsammans med fastighetsägare genomfört projektet
Blomstergatan. På Mårtenstorget har körbanan höjts upp
till torgnivå samtidigt som torghandelns öppettider har
förlängts och ytan utanför Saluhallen har utökats för att
möjliggöra mer uteservering. Antalet uteserveringar i
stadskärnan har blivit fler.
I november 2017 fattades beslut om en överenskommelse för det fortsatta projektet om en ny kongressanläggning i Lund. Det är Lunds kommun och
Hemsö Fastighets AB, som i nära samarbete med Lunds
universitet, nu ska arbeta med att ta fram en preciserad
beskrivning av innehåll, verksamhet och omfattning.

Bostäder
Under året har det färdigställts 894 bostäder. 765 bostäder är i flerbostadshus och 47 är i enbostadshus. Årets
nyproduktion är den högsta på tio år. Det har under året
antagits detaljplaner som möjliggör 1360 nya bostäder.

Goda kommunikationer

2016–
2017

Källa: SCB

Stadsutveckling

I februari togs det första spadtaget i spårvägsprojektet
och i mars kom bygget igång på allvar. Tidplan och
budget för byggnationen bedöms klaras. Trafikstarten
har flyttats fram till våren år 2020.
I den nationella planen för transportsystem 2018–
2029, finns utbyggnaden av fyra spår Lund–Hässleholm.
Avtal för höghastighetståg Lund–Hässleholm är godkända av kommunfullmäktige och innehåller planering
för tåg på 320 km/h och en station på Lund C.
Cykelresandet har ökat med 3,5 procent. 36 tusen
kvadratmeter cykelbana har anlagts under året, vilket
överstiger målsättningen. Andra etappen av det nordsydliga cykelstråket genom stadskärnan är genomförd.
Bilanvändandet per invånare har minskat med tio
procent jämfört med 2011 och kollektivtrafiken har ökat
med tre procent under året.

Regional utveckling

Studentsamverkan

MalmöLundregionen
Under 2017 har Lund varit ordförande i MalmöLund
regionen. Verksamheten har dels bedrivits inom tre utpekade fokusområden (långsiktig kompetensförsörjning,
stimulera ökat bostadsbyggande, sysselsättning och
arbetsmarknad), dels i den så kallade kärnverksamheten,
där bland annat näringslivsgruppens aktiviteter och
infrastrukturkoordinering har skett.
Exempel på projekt som har drivits inom fokus
frågorna är Industrinatten MalmöLundregionen, där två
event i Lund och Malmö samlade cirka 1500 elever och
lärare och dessutom fler än 40 företag. Inom kompetensförsörjningsområdet resulterade dessutom ett samarbete
med LTH:s teknologkår i en lunchpanel med en stor
mängd deltagande blivande civilingenjörer och arkitekter. Under hösten 2017 bildades ett HR-chefsnätverk
för att driva samarbetet framåt och en handlingsplan
arbetades fram för fortsatta aktiviteter.
Lund har även varit ordförande i MalmöLund
regionens näringslivsgrupp. Teman har varit praktisk
samverkan, företagsklimat, regional samverkan samt
översiktsplanering. En B2B-mässa genomfördes i
Lund under våren och ett regionavtal tecknades med
Objektvision för gemensam plattform för sökning
av lediga tomter och lokaler i de 11 kommunerna. På
samma sätt har Lund haft en ledande roll i ”Gruppen
för Översiktlig planering”, där arbetet med implementeringen av MalmöLundregionens strukturplan
har varit centralt. Den har förevisats både för en
extern publik och som fokus för workshop mellan
MalmöLundregionens kommuner och Länsstyrelsen,
Region Skåne samt Trafikverket.
MalmöLundregionen har lämnat gemensamma yttranden till Regional Transportinfrastrukturplan 2018–2029
samt Nationell plan för Transportsystemet 2018–2029.

2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan Lunds
kommun och studentorganisationerna Akademiska
Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets
studentkårer med syftet att belysa vikten av ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och studenterna
för att tillsammans göra Lund till en ännu bättre
studentstad. Avsiktsförklaringen har konkretiserats i
en handlingsplan.

Det internationella arbetet på Lunds kommun har under
2017 i huvudsak inriktats mot verksamheter, event och
arrangemang med anknytning till Lunds universitet i
enlighet med samverkansavtalet från 2014. Tematiskt stod
innovationsfrämjande och mänskliga rättigheter i fokus.
I mars höll Lunds kommun och den Europeiska
rymdorganisationen, ESA, tillsammans rymdkonferensen ”Space Impact Workshop”. Hit kom bland annat
ett sjuttiotal representanter från ledande europeiska
innovationsbolag och inkubatorer från 13 europeiska
länder, som utgör ESA:s nätverk för tekniköverföring.
Tillsammans med representanter från Lunds kommun
och det lokala näringslivet, diskuterade man att skapa
en plattform för utbyte och dialog. Ett annat syfte var
att inspirera hur man kan arbeta med rymdteknik och
hållbara innovationer. Ambitionen med konferensen
och mötet, är att erbjuda ESA och dess internationella
partners att använda Brunnshög i Lund som en mötesplats och innovationscentrum, för att med rymdteknik
lösa vår tids stora utmaningar på jorden.
I oktober anordnade Lunds kommun tillsammans med
bland annat Lunds universitet, Ideon och Invest in Skåne
Transformative Leadership Day. Här studerade ledande
företrädare för Japans nationella innovationssystem,
till exempel chefer och utvecklingsledare från akademi,
näringsliv och offentlig sektor, Lunds ekosystem för
innovation och entreprenörskap. Genom workshops
och studiebesök tillsammans med företrädare för
Lunds innovationsväsende, belystes Lunds unikt starka
innovationssystem som är bygger på samverkan mellan
civilsamhälle, näringsliv, akademi och offentlig sektor.
På inbjudan av Hangzhou stad i Kina, presenterade
Lunds universitet och Lunds kommun Lund som en
internationell innovationsdestination under konferensen ”City & Innovation” i oktober 2017. Konferensen
samlade deltagare från mer än 30 städer världen runt
och avhandlade ämnen som ”smart city-lösningar”,
kopplingen mellan kultur och innovation och de
långsiktiga konsekvenserna av internetekonomin. Under
innovationskonferensen presenterades den utvecklingsverksamhet som sker inom ramen för Science Village
Scandinavia och utbyggnadsområdet Brunnshög. Vidare
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Greater Copenhagen & Skåne Committee
Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt
samarbete som består av alla 33 skånska och 46 danska
kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne,
Region Hovedstaden och Region Sjælland. Lund är
medlem i samarbetet, har en permanent post i dess
styrelse och deltar i arbetsgrupper. Under 2017 har Lund
varit med i olika aktiviteter som bedrivs inom samarbetet. Bland annat är Lund partner i projektet ”Lighting
Metropolis”, som är delfinansierat av EU. Lighting
Metropolis är ett treårigt projekt där 27 stora aktörer
i Öresundsregionen har samlats för att skapa världens
ledande ”living lab” för smart urban belysning. Greater
Copenhagen & Skåne Committee driver även projekt
inom områden som infrastruktur, turism, näringslivsetableringar och digitalisering.

Internationellt arbete

undersöktes möjligheterna att bredda och fördjupa
utbytet mellan Lunds gymnasieskolor och Hangzhous
gymnasieskolor som har pågått sedan 2011.
Lunds kommun och Lunds universitet samverkade
i att främja universitets utåtriktade arbete med innovationssystem och teknologiöverföring, bland annat
gentemot Indonesien och Japan.
Lunds kommun har också bidragit som sponsor och/
eller partner, vid event som
• Pan-European Network for Care of Survivors after
Childhood and Adolescent Cancer
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

• European BEST Engineering Competition
• Nanowire week”
• International Symposium on Fire Safety Science
• NOFOMA 2017 Logistics Conference
• 8:e Nordiska mötet i epidemiologi och
registerforskning.

EU och Norden
Lunds kommun har under 2016–2017 engagerat sig som
partner eller lead partner i ett drygt 20-tal EU-projekt.
Under året valdes även Lunds kommun ut av det Nordiska
ministerrådet att delta i ett internationellt utvecklingsprogram på temat ”Grön omställning och konkurrenskraft i
nordiska stadsregioner”. Lunds kommun samverkade även
med Nordiska ministerrådet i att planera och genomföra
konferensen ”Voksenlæreren og innovation/ The adult
educator and innovation” i Lund i september 2017.
Antalet delegationer som gästar Lunds kommun ligger
på en fortsatt hög nivå. Bland annat har kommunen
tagit emot besök från bland annat Danmark, Hong
Kong, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kenya, Kina,
Lettland, Nicaragua, Polen, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet
och Tyskland.

Näringsliv och turism
Ett omfattande förändringsarbete med att förbättra
företagsklimatet har inletts. Bland åtgärderna finns
dialogmöten med företagare, bättre information på
webben, synliggöra kommunens processer, lotsfunktion
för enkla ärenden, utveckla e-tjänster och att gemensamt
hantera komplexa ärenden.
Antalet gästnätter under perioden januari–oktober var
413 038, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med
2016. De tyska gästnätterna har ökat mest, ca 45 procent
jämfört med 2016.
Två nya filmer om Lund har producerats, en som riktar
sig mot turister och en som vänder sig till mötesbokare.
Antalet följare av @visitlund på Facebook och Instagram
har mer än dubblerats under året.
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Inflytande, delaktighet
och service
Mål inom fokusområdet

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda
möjligheter till insyn och inflytande på
kommunens verksamheter och beslut.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet mäts med ett
index baserat på 18 frågor om tillgänglighet för medborgarinformation. Detta kan till exempel handla om
möjligheter att lämna medborgarförslag, öppna nämndmöten och tillgänglighet till förtroendevalda på webben
samt forum för medborgardialog.
Lunds värde för 2017 är 72, vilket är klart bättre än för
gruppen större städer. Lunds goda resultat kan förklaras
med att medborgardialogerna och informationen på
webben har blivit bättre.
Nöjd inflytande index är en del av medborgarundersökningen. Resultatet 2016 var bra och liksom för de
övriga värdena från undersökningen är variationerna
små mellan åren.
Informationsindex för kommunens webbplats.
Resultatet av SKL:s webbundersökning, ”Information till
alla”, 2017 visar på ett något sämre resultat än 2016. Lund
har gått från 86 procent till 85 procent.
En uppgradering av webben genomfördes under
slutet av 2016, med visst efterarbete under början av
2017. Uppgraderingen har, tillsammans med ett löpande
förbättringsarbete, bidragit till att innehållet på webbplatsen har kompletterats och utvecklats. I samband med
uppgraderingen försämrades dock aktualiteten på teckenspråksinformationen och den engelskspråkiga webbsidan.

Boende och verksamma i Lunds kommun
ska uppleva att de får ett gott bemötande
och en hög tillgänglighet i kontakten med
kommunens verksamheter
Nöjd medborgarindex bemötande och tillgänglighet
samt helhetsintryck är delar av medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. 2016 hade Lund
höga värden och variationen mellan åren är historiskt
väldigt liten.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Delaktighet
Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs
av Lunds kommun. Tillsammans med boende och
verksamma i Genarpsområdet vill kommunen utveckla
Genarp och trakten runt omkring. Målet är att Genarp
ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som
erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud
av olika aktiviteter.
Under 2017 har fem arbetsgrupper bildats inom
Fokus Genarp. Arbetsgrupperna består av engagerade
Genarpsbor, förtroendevalda och tjänstepersoner från
Lund. Arbetsgrupperna arbetar utifrån områdena
”bostäder och centrumutveckling”, ”företag och turism”,
”kommunikation och infrastruktur”, ”kultur, fritids
och natur” samt ”välkomnande av nyinflyttade och
nyanlända”.
Lundaförslaget har införts och innebär att Lundabor
kan lämna förslag om förbättringar och utveckling i
Lund på kommunens webbplats. Ett Lundaförslag finns
publicerat på webben under 60 dagar och under den
tiden kan andra Lundabor kommentera och rösta på
förslaget. Får förslaget över 100 röster, lämnas det vidare
till den nämnd som ansvarar för frågan och som sedan
fattar beslut om förslaget.
Under året har två fokusgrupper med brukare och
anhöriga arrangerats – en grupp inom äldreomsorgen
och en inom LSS. Målet med fokusgrupperna är att ge
brukare som tar del av insatser möjligheten att framföra sina upplevelser, erfarenheter och förväntningar.
Dessutom finns möjligheten att meddela förbättringsförslag inom ett förutbestämt område.
Inom socialpsykiatrin finns en samordnare för
brukarinflytande som arbetar gentemot boenden och
verksamhet. Syftet är att fånga upp brukarnas önskemål,
behov och erfarenheter. Inom missbruksvården finns en

brukarmedverkan, dialogmöten, som har uppmärksammats positivt på flera sätt, bland annat genom en artikel i
Socialpolitisk tidskrift.
Service och teknikutveckling
I slutet av året lanserades ”Min sida”, som är en del i
arbetet med att utveckla servicen till medborgarna med
hjälp av e-tjänster. På ”Min sida” kan medborgaren få
en tydlig överblick över sina ärenden med kommunen.
Till exempel kan medborgaren komplettera uppgifter
i ett ärende, kolla upp beslut och kommunicera med
handläggare.
Under året utvecklades en väl utbyggd e-tjänst inom
försörjningsstöd, där brukare kan följa sitt ärende och
till exempel se när en utbetalning kommer ske. Andra
e-tjänster som har utvecklats under året är hyresjämkning, inkomst- och bostadsförfrågan samt ansökan om
förhöjt förbehållsbelopp inom omsorgsverksamheten.
Inom familjerätt och familjerådgivning har tillgängligheten försämrats något på grund av en stor ärendetillströmning. Även inom skuldrådgivning är köerna långa.
Förhoppningen är att förbättrad information på webben,
med kvalificerade råd samt utvecklade självhjälps
övningar ska öka tillgängligheten.
Trygghetstillsyn via webbkamera har utvecklats under
året. I november 2017 fanns 21 frivilliga användare inom
hemvården och ungefär 40 tillsynsbesök per natt utförs
via webbkamera.
Digitala inköp har införts hos alla brukare inom
hemvården som har fått nytt beslut och övergången sker
efterhand. De brukare som inte har tillgång till teknikstöd för inköpen får stöd av hemvården för att kunna
genomföra inköpet.
En utökad samhällsservice till nyanlända har genomförts i samverkan med Arbetsförmedlingen, bibliotek
och ideell sektor genom start av Rådrum, som ger vägledning och praktisk hjälp till nyanlända på stadsbibliotek
och biblioteket i Linero.
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Medborgardialog
Under hösten genomfördes samråd och flera dialoger
kring förslag till nya översiktsplanen med utställning på
Stortorget och en dialogturné på biblioteken för barn
mellan 10 och 18 år.
I oktober genomfördes en dialog med idéburen sektor
om hur kommunen och föreningar kan samverka och
teckna överenskommelser.
Under sommaren erbjöd Sommarlund diverse
aktiviteter i Brunnshög, exempelvis sagovandringar,
yoga, träningspass och drakflygarfestival. I samband
med arrangemangen fördes en systematiserad dialog
kring hur planeringen görs för den nya stadsdelen.
Framtidsvandringar på Brunnshögsområdet erbjuds
Lundabor genom att en guide ställer upp kostnadsfritt
och går runt i området och berättar och för en dialog om
projektet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål
inom ramen för god ekonomisk hållbarhet. Båda målen
har uppnåtts under 2017.
Resultatmålet innebär att kommunens finansiella
resultat ska uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning
under 2017. Utfallet för 2017 var 2,7 procent och målet
har därmed uppnåtts.
Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år
2018 ska uppgå till högst till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för
2017 var 37 procent och målet har därmed uppnåtts.
Lunds kommun redovisade 2017 ett resultat på 164
miljoner kronor, vilket jämfört med budget var en
förbättring med 96 miljoner kronor. Nämnderna bedöms
för helheten ha en god följsamhet med en nettoavvikelse
som var 40 miljoner kronor lägre än budget. Övriga
förändringar jämfört med budget avser främst högre
skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett högre
finansnetto till följd av lägre ränteläge, lägre lånevolym
samt vinster vid avyttring av värdepapper.
Nettoinvesteringarna uppgick till 817 miljoner, vilket
är 636 miljoner kronor lägre än vad som planerats i
budget. Den främsta anledningen är att projekt har
skjutits fram tidsmässigt, men är även följden av en mer
omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.
Ytterligare analys av Lunds kommuns resultat och
ställning finns i avsnittet för ekonomi.

Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar
utveckling 2014–2020 (LundaEko II) är det övergripande
programmet för att nå målet inom fokusområdet
ekologisk hållbarhet. LundaEko innehåller åtta prioriterade områden. Nedan redovisas det prioriterade området
”Minsta möjliga klimatpåverkan”. För redovisning av
övriga prioriterade områden, se avsnittet ”Miljö” nedan.
Indikatorn för KF-målet ”Lunds miljö- och klimatpåverkan ska väsentligt minska” är att minska utsläppen
av växthusgaser (ton CO2ekv/år). Målet i LundaEko är
att utsläppen ska minska med 50 procent till år 2020
och vara nära noll år 2050. Lunds kommun är en av
undertecknarna till ”Borgmästaravtalet”, som är ett avtal
för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete
och lyfter fram det klimatarbete som görs på lokal nivå.
Genom Borgmästaravtalet har vi åtagit oss att minska
utsläppen med 80 procent till år 2030.
Utsläppen i Lunds kommun minskar stadigt.
Enligt den senast tillgängliga statistiken från SMED
(Svenska MiljöEmissionData) hade utsläppen 2015
minskat 41 procent jämfört med 1990. Kraftringens
arbete för fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion
är starkt bidragande till minskningen, men också
enskilda fastighetsägares utfasning av småskalig olje
eldning. Resultatet är något sämre än föregående år.
Osäkerheten i statistiken är dock stor och en historisk
tillbakablick visar att felmarginalen i SMEDs statistik
ofta ligger runt 5 procentenheter från år till år. Jämfört
med föregående år har metodförändringar lett till att
minskningen av utsläpp från transporter nu ser betydligt mindre ut, och det är svårt att bedöma om den
nuvarande eller tidigare metoden är mest rättvisande.
Oavsett vilken av de två metoderna som används är
det tydligt att ett mer effektivt arbete för att minska
utsläppen från transporter är viktigt om målet till 2020
ska nås. Även utsläppen från arbetsmaskiner måste
reduceras på ett betydande sätt.
Lund och nio andra skånska kommuner samarbetar
för att nå fossilbränslefrihet i ett projekt som leds av
Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.
I projektet följer kommunerna upp sin fossilbränsleanvändning med en gemensam metod och arbetar för
att fasa ut fossila bränslen från fordonsflottan, tjänsteresorna samt från el och uppvärmning. Den senaste
gemensamma rapporten beskriver läget 2016, då Lund
låg bra till jämfört med övriga kommuner, med 100
procent förnybar el, 96 procent förnybar värme och 64
procent förnybara drivmedel. Sammantaget är Lunds
kommun 95 procent fossilfritt. Kommunen arbetar
enligt den handlingsplan som bedöms kunna leda till
att organisationen blir till 99 procent fossilbränslefri till
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Social hållbarhet
Mål inom fokusområdet
För fokusområdet ”social hållbarhet” finns i dag inga
mål satta på kommunövergripande nivå. Dock har
flera nämnder beslutat om utvecklingsmål inom
fokusområdet.
Kommunstyrelsen har beslutat att Lund på sikt
ska utnämna sig till MR-stad. (MR står för mänskliga
rättigheter.) Kommunen har därför genomfört en
nulägeanalys av det MR-arbete som görs i verksamheterna. Analysen kommer visa vilka behov som finns och
kartlägga vad som behöver göras för att Lund ska kunna
utnämna sig till MR-stad.
En folkhälsorapport som visar hur Lundaborna
mår ska presenteras under våren 2018. Dessutom ska
ett nytt, aktuellt styrdokument för folkhälsoarbetet
tas fram. Dokumentet ska utgå från nationella mål,
kommunens vision och fokusområden samt resultatet av
folkhälsorapporten.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Indikatorerna som speglar en kommuns sociala hållbarhet är framtagna av SKL. Områden som ingår är hälsa,
trygghet, deltagande och inkludering, jämställdhet samt
flyktingmottagande och integration.
Förklaring till färgmarkeringarna
Lunds resultat bland de 25% kommuner med bäst resultat
Lunds resultat bland de 50 % av kommunerna som hamnar
i mitten
Lunds resultat bland de 25% kommuner med sämst resultat
Det finns ingen redovisning för Lund det aktuella året

Hälsa
Åtgärder för att främja hälsa
Socialnämnden genomför tillsammans med
”Välkomsten i Lund” ett projekt som kallas ”Älskade
barn”. Projektets syfte är att främja barns och föräldrars
inkludering, förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt
underlätta föräldrars inträde på arbetsmarknaden.
Gymnasieskolorna arbetar med att skapa tillgängliga
lärmiljöer och åtgärder för att främja elevernas hälsa och
god närvaro. Specialpedagogerna spelar en viktig roll
som rådgivare till lärare för hur de kan arbeta med extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Aktiviteterna innefattar drogprevention,
undervisning i sex- och samlevnad, livsstil och hälsa samt
särskilda studiestrategier.
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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år 2020. Främst är det resor med egen bil i tjänsten och
flygresor som är svåra att få helt fossilbränslefria.
Under 2016 infördes en koldioxidavgift i Lunds kommuns organisation som innebär att alla förvaltningar
i kommunen betalar en procentuell avgift kopplat till
koldioxidutsläpp från anställdas och förtroendevaldas
resor och transporter. Koldioxidavgiften samlas i en
klimatfond, som förvaltningarna kan söka medel från för
att genomföra åtgärder och investeringar som minskar
utsläppen av växthusgaser. Under 2017 kom de första
projektansökningarna in till klimatfonden, och totalt
beviljades fem projektmedel under året. Projekten
handlade om resfria möten, mobil cykelverkstad, elcyklar
och laddinfrastruktur. Totalt blev projekten finansierade
med 288 000 kronor.
Lunds kommun har under 2017 emitterat sin första
gröna obligation, med en volym om 750 miljoner kronor.
Gröna obligationer är ett sätt att finansiera projekt som
har syftet att främja omställningen till en koldioxidsnål
och hållbar utveckling. Lunds kommun har tagit fram
ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras
via gröna obligationer. Projekten ska ha tydlig inriktning
på miljö- och hållbarhet, som exempelvis förnybar
energi, energieffektivisering eller hållbara transporter.
Ramverket har granskats och godkänts av det oberoende
norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO
som gav Lunds kommun det högsta betyget – mörkgrönt.
Under 2016 genomfördes en utredning av kommunens
investeringar i fossilbränslebolag, vilket ledde till en
uppdatering av kommunens placeringspolicy. Under
2017 har de placeringar som inte lever upp till kommunens krav sålts. Detta innebär att Lunds kommun inte
längre hade några placeringar i fossilbränslebolag i slutet
av 2017.
En utmaning inom klimatarbetet framöver är att inte
bara fokusera på de direkta utsläppen som sker inom
kommunens gränser, utan även på indirekta utsläpp som
sker utanför kommunen på grund av vår konsumtion.
För att möta denna utmaning har ett delmål lagts till
i det aktualiserade LundaEko. Delmålet innebär att
utsläpp från produktion av varor och tjänster som den
kommunala organisationen köper, ska minska.
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Trygghet
Åtgärder för att främja trygghet
Den särskilda satsning som gjordes under 2017 Trygg
ungdom bland annat med aktiviteter för sommarlovs
lediga skolungdomar, har lett till färre skadegörelsebrott
och andra ungdomsrelaterade brott.
Nya medborgarlöften har tagits fram i samarbete med
polisen som fokuserar på att ungdomar i Lund ska känna
sig trygga i skolan, på fritiden och på nätet. Bland annat
minskade ungdomsbrottsligheten under sommarmånaderna efter kommunens satsning på aktiviteter för
sommarlovslediga barn, Lov i Lund. Samverkansavtalet
med polisen har förlängts.
Trygg Krog har implementerats med stöd av
Brottsförebyggande rådet. Syftet har varit att stärka
samarbetet mellan polis, kommun, krogbranschen och
studentorganisationer.
Lunds kommuns strategi mot våld i nära relationer har
reviderats under året och antagits av kommunfullmäktige. Barnahus Mellersta Skåne har funnits i tio år och
utsågs 2017 av regeringen till ett av tre projektområden
i Sverige som har uppdrag att utarbeta modeller för
att barn och unga ska få likartat stöd och behandling i
Sverige när de utsätts för våld eller övergrepp.
Delaktighet och inkludering
Lund
2015

Lund
2016

Lund
2017

Invånare 0–19 år i ekonomiskt
utsatta hushåll, andel (%) Totalt

7,8

7,8

Långtidsarbetslöshet 25–64
år i kommunen, andel (%) av
bef. Totalt

2,7

2,6

3,0

Långtidsarbetslöshet 25–64
år i kommunen, andel (%) av
bef. Män

2,8

2,8

3,3

Långtidsarbetslöshet 25–64 år
i kommunen, andel (%) av bef.
Kvinnor

2,5

2,4

2,7

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Långtidsarbetslösheten har ökat 2017 och är den högsta
på tio år för både män och kvinnor. Anledningen till
ökningen är att nyanlända, som har fått uppehålls
tillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens aktivitets
program, ingår i statistiken. Samma utveckling går att se
i hela riket.
Åtgärder för att främja deltagande och inkludering
Runt om i Sverige tecknas nu överenskommelser mellan
kommuner och ideella organisationer. Avsikten är att
samarbetet mellan den offentliga och den idéburna sektorn ska stärkas. Tanken är att ett ökat samarbete skapar
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mer delaktighet, vilket i sin tur ökar det demokratiska
inflytandet för medborgarna.
En betydande ökning av antalet förskolebibliotek har
skett under året, från cirka 30 till 51 bibliotek.
Under fokusområdet, Inflytande delaktighet och service,
redovisas ett urval av aktiviteter som nämnderna genomfört för att öka brukares och elevers delaktighet.
Flyktingmottagande och integration
Lund
2015

Lund
2016

165

395

Kommunmottagna i flyktingmottagandet efter anvisning
med uppehållstillstånd, antal
Totalt

0

207

Kommunmottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån
med uppehållstillstånd, antal
Totalt

317

612

2,7

5,2

Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med
uppehållstillstånd, antal Totalt

Kommunmottagna i
flyktingmottagandet senaste
24 mån med uppehållstillstånd,
antal/1000 inv

Lund
2017

10

Källa: Migrationsverket och Kommun och landstingsdatabasen, Kolada

Kommunens systematiska arbete för att öka bostadsbyggandet ger allt bättre förutsättningar att ta emot
och bosätta de flyktingar som anvisas till kommunen
från Migrationsverket. Många av bostadslösningarna är
tillfälliga, så bostadsfrågan behöver fortsätta vara i fokus
framöver. Det totala mottagandet av flyktingar med
uppehållstillstånd ökade i kommunen under 2017. Cirka
800 personer togs emot, jämfört med 600 (inkluderar
inflyttade på eget initiativ) under 2016 och 165 år 2015.
De anvisade har under året övergått från att vara till
större delen ensamstående män till en allt större andel
barnfamiljer.
I början av 2017 ansvarade kommunen för omkring
300 ensamkommande barn och ungdomar. Många
väntade på besked från Migrationsverket på sin ansökan
om uppehållstillstånd. Under året har merparten av
dessa fått besked och vid årsskiftet återstår omkring 250
barn och ungdomar och där endast en fjärdedel väntar
på besked. Under året har omkring 20 ensamkommande
barn anvisats till kommunen, vilket kan jämföras med
26 under 2016 och 292 år 2015.
Arbetet med mottagandet sker i bred samverkan
mellan kommunens olika verksamheter. Utöver en
bostad och möjlighet till en aktiv fritid, är studier eller
arbete avgörande faktorer för etablering. Kommunen har
till exempel ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Det finns ett stort engagemang hos Lundaborna för
de nyanlända och både privatpersoner, föreningar och
organisationer bidrar med värdefulla insatser, vilket
skapar goda förutsättningar för inkludering.
Jämställdhet och jämlikhet
2015

2016

2017

Flickor

259,0

264,1

268,9

Pojkar

236,3

242,2

236,9

Genomsnittligt meritvärde för
elever i årskurs 9 i kommunala
skolor (17 ämnen)

Vars föräldrar har högst gymnasial utbildning

206,1

210,7

218,6

Vars föräldrar har eftergymnasial utbildning

262,9

265,6

267,6

Källa skolverket. Nyanlända elever och elever vars föräldrars utbildningingsbakgrund okänd ingår i siffrorna

Det är stora skillnader mellan pojkars och flickors
meritvärden och skillnaden har ökat under åren.
Meritvärdet har glädjande nog utvecklats positivt för
elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning – här
har skillnaderna minskat. Skillnaderna mellan skolorna
i Lund är stor. En mycket positiv utveckling ses på
Vikingaskolan, där meritvärdet för elever vars föräldrar
har högst gymnasial utbildning har ökat markant.
Den öppna ungdomsverksamheten har arbetat med
metoder för ett normkritiskt förhållningssätt. Det har
nått goda resultat genom stormöten, informationsinsatser, ungdomsråd, tjejgrupper med mera. För att öka
kunskapen inom området har studiecirklar genomförts
om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) bok ”Öppna verksamheten – om hbt,
normer och inkludering i öppen fritidsverksamhet” samt
genom ett värdegrundsnätverk.

Foto: Karl-Oskar Seth
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Genomsnittligt meritvärde för
elever i årskurs 9 i kommunala
skolor (17 ämnen)
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Långsiktig
kompetensförsörjning
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i arbetet
med kompetensförsörjning. Inom alla nämnder finns
svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare inom vissa bristyrkesgrupper däribland förskol
lärare, fritidspedagoger, undersköterskor sjuksköterskor,
socionomer samt specialkompetenser inom teknik.
Tidigare har utmaningen legat i att rekrytera och
behålla de mest erfarna och kompetenta medarbetarna,
men under 2017 har det mer och mer börjat handla om
att kunna bemanna vakanser med medarbetare som har
adekvat utbildning inom bristyrken. Det är något många
kommuner hanterat i flera år, men som alltså nu även är
verklighet i Lund.
Lunds kommun arbetar proaktivt genom att främst
fokusera på de sex åtgärder i handlingsplanen för kompetensförsörjning som kommunstyrelsen antog i början
av 2017. Åtgärderna syftar till att attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla medarbetare och nedan följer en
kort redogörelse av vad som gjorts 2017.

Åtgärder handlingsplan kompetensförsörjning
• Kommunstyrelsen har arbetat fram ett stödmaterial
för att kartlägga och analysera kompetensbehovet på
kort och lång sikt. Vård- och omsorgsnämnden har
använt materialet i ett pilotprojekt och under 2018
ska alla förvaltningar genomföra arbetet enligt den
kommungemensamma metoden.
• Lunds kommun har utvecklat sin arbetsgivarprofilering i sociala medier och arbetar utifrån en kommunikationsplan som togs fram under året. Ett så kallat
arbetsgivarabonnemang har tecknats med LinkedIn
och verksamheterna har börjat betala för annonsering av lediga jobb på Facebook, vilket ger betydligt
bättre spridning än gratisannonser. Kommunen
fortsätter även med det Instagram-konto där man
kan följa medarbetares vardag i kommunen.
• Kommunstyrelsen har beviljats medel från FINSAM
för att finansiera en koordinatortjänst på heltid
i tre år. Tjänsten är tillsatt och uppdraget är att
samordna, kommunicera och implementera insatser
för att underlätta för nyanlända och personer med
psykisk ohälsa att få arbete eller praktik inom Lunds
kommuns organisation.
• Arbetsgivaren har i samarbete med Kommunal
arbetat fram en plan för hur fler medarbetare inom
Kommunals avtalsområde ska gå från deltid till
heltidsanställning.
• Chefs- och ledarutvecklingsinsatserna har fortsatt
under året med programmet Jag som chef och de så
kallade chefsmodulerna, som är utbildningar inom
till exempel arbetsrätt och rekrytering. Under hösten
har Kommunstyrelsen börjat utveckla chefs- och
ledarutvecklingsinsatserna i och med att kommunen
har en ny vision.
• Kommunstyrelsen har arbetat fram en digital
avgångsenkät som ska skickas ut till medarbetare
som sagt upp sig eller som ska gå i pension. Syftet
är att systematiskt kartlägga varför medarbetare
väljer att sluta. Kommunstyrelsen kommer sammanställa pedagogiskt utformade statistikrapporter på
kommun- respektive förvaltningsnivå och för större
yrkesgrupper.

Foto: Martin Olsson
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Kommun
fullmäktiges
särskilda uppdrag
till nämnderna
Särskilda uppdrag

Nämnd

Status

Utreda möjlig kommunsamverkan angående överförmyndare.

• Politisk ledning
• Överförmyndarnämnden

Avslutad

Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag.

• Socialnämnden

Avslutad

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens
budget 2016 utmynnar i.

• Vård- och omsorgsnämnden

Försenad

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök

• Barn och skolnämnd Lund Stad
• Barn och skolnämnd Lund öster

Avslutad

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från
de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger

• Kommunstyrelsen
• Tekniska nämnden

Väntläge

Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra Sandby, Genarp och
Veberöd

• Kultur- och fritidsnämnden

Avslutad

Fotnot: Uppdragen att utreda kommunsamverkan angående överförmyndare samt Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök, beslutades i EVP 2016–2018. De övriga uppdragen beslutades i EVP 2017–2019.
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Foto: Thobias Ligneman

Utreda möjlig kommunsamverkan angående
överförmyndare
Kommunfullmäktige har godkänt utredningen som
kommit fram till att det saknas starka skäl för Lunds
kommun att samverka med andra kommuner för att
öka rättssäkerheten minska kostnaderna eller förbättra
servicen.
Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag.
Socialnämnden har överlämnat en rapport vilken
godkänts av kommunfullmäktige i december 2017.
Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de
förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i.
Komplexiteten och tillkommande uppgifter i ärendet har
inneburit ett utökat utredningsarbete och förseningar.

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive
mottagningskök
Barn och skolnämnden Lund öster avslutade projektet
2016 och konstaterade då att
• Ett större kök är mer kostnadseffektivt än ett
litet kök.
• För att använda personalen effektivt är det viktigt
att kunna fördela personalkostnaderna på så många
portioner som möjligt.
• Det viktigaste sättet att hålla nere måltids
kostnaderna är att bygga färre men större kök.
Barn och skolnämnd Lunds stad godkände en utredning
i april 2017 och konstaterade att utredningen är en
teoretisk modell för att belysa samband mellan kostnader och volymer.
Att i förhandlingar med Skånetrafiken verka för att
busstrafiken till Bangatan från de östra kommun
delarna utökas på kvällstid och helger.
Inom projektet Kollektivtrafikvision Lund 2020 pågår ett
arbete med Skånetrafiken om hur trafikförsörjningen
kan utvecklas. Tillsammans med Skånetrafiken har
också en utredning om stadsbussarnas framtida linjenät
slutförts vilken kommer remissbehandlas under 2018.

Foto: Martin Olsson
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Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra
Sandby, Genarp och Veberöd.
Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en utredning
och föreslår en skatepark i Genarp samt att skapa möjligheter för så kallade pumptracks, det vill säga flyttbara
banor, till de andra orterna.

Ekonomi
Kommunens ekonomi

Resultat
Årets resultat uppgick till 164 miljoner kronor, vilket är
en förbättring jämfört med budget (68 miljoner kronor),
samt mot föregående års resultat (103 miljoner kronor).
Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:
• Nämndernas nettokostnad var 40 miljoner kronor
lägre än budgeterat.
• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningen var 7 miljoner kronor högre än budgeterat.
• Finansiella intäkter och kostnader gav en positiv
avvikelse om 29 miljoner kronor, främst beroende
på lägre ränteläge, lägre lånevolym samt vinster vid
avyttring av värdepapper.

Årets resultat och resultatutveckling (mkr)
¢ Årets resultat ¢ Årets resultat ekl. jämförelse störande poster
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Lunds kommun redovisade 2017 ett resultat på 164
miljoner kronor, vilket är en förbättring med 61 miljoner
kronor jämfört med 2016. Resultatet var 96 miljoner
kronor bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet
påverkades positivt av jämförelsestörande engångsposter
och om dessa exkluderas redovisade kommunen ett
resultat på 147 miljoner kronor.
Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym
under 2017, uppgick till 818 miljoner kronor. Detta är
en ökning med 164 miljoner kronor jämfört med 2016.
Självfinansieringsgraden uppgick till 63 procent och
denna var lägre än under 2016 eftersom investeringsvolymen var högre under 2017.
Nettolåneskulden ökade med 314 miljoner kronor
till 2 238 miljoner kronor under året. Detta är lägre än
planerat och beror främst på att investeringsvolymen var
lägre än planerat.
Soliditeten sjönk under året och har varit fallande
under de senaste fem åren.
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål
inom ramen för god ekonomisk hushållning. Båda målen
har uppnåtts under 2017.
Resultatmålet innebär att kommunens finansiella
resultat ska uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning under 2017. Utfallet
för 2017 var 2,7 procent och målet har uppnåtts.
Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år
2018, ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2017 var
37 procent och målet har uppnåtts.
De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa
för Lund, eftersom kommunen liksom många andra
kommuner, står inför utmaningar i och med att invånarnas åldersstruktur förändras. Antalet äldre och yngre
personer ökar snabbare än antalet yrkesverksamma
personer. Den här förändringen innebär att behovet av
kommunala tjänster ökar snabbare än skatteintäkterna.
Förändringen leder också till stora investeringsbehov.
En utmaning blir hur mycket av investeringarna som
ska finansieras via skatteintäkter respektive finansieras
via lån. Detta kan i sin tur påverka utrymmet för att
finansiera kommunens löpande drift.
Kommuner med låg skattesats har större möjlighet att
finansiera genom skattehöjningar. För Lunds del, som

har Skånes fjärde högsta skattesats, är möjligheterna
att öka finansieringen genom en skattehöjning mer
begränsade.
För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål
för god ekonomisk hushållning krävs en aktiv ekonomistyrning framöver.
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För att analysera vad resultatet står för i ett längre
perspektiv och i jämförelse med tidigare år, är det viktigt
att eliminera jämförelsestörande poster av olika slag.
Jämförelsestörande poster är poster som sällan förekommer eller som avser realisationsvinster vid fastighets
försäljningar samt exploateringsresultat. 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, men att resultatet
har gynnats av positiva engångsposter framför allt under
åren 2013 och 2014. De senaste två åren har resultatet,
rensat på jämförelsestörande poster, uppnått de finansiella resultatmålen som fullmäktige fastställt.
Årets resultat relaterat till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, uppgick i år till 2,7 procent.
Under de senaste fem åren har kommunen haft ett
genomsnitt på 2,4 procent.
Efter eliminering av jämförelsestörande poster, som
framgår av not 3 i finansiella rapporter, uppgick årets
resultat till 147 miljoner kronor. Detta är högre än
föregående års motsvarande resultat om 107 miljoner
kronor. De största förändringarna utgörs av ökning av
nämndernas nettokostnad med 228 miljoner kronor
samt att skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat
med 306 miljoner kronor.
Generella statsbidrag kan variera mellan åren,
men redovisas inte som jämförelsestörande poster.
I december 2017 fick kommunen en statlig byggbonus på
21 miljoner kronor. För 2016 uppgick byggbonusen till
23 miljoner kronor.
Till skillnad från generella statsbidrag, är riktade
statsbidrag avsedda att finansiera ett specifikt ändamål
och måste användas just för det ändamålet. Under 2017
har kommunen intäktsfört riktade statsbidrag i nivå med
2016. Det är främst inom områdena för- och grundskola
samt äldreomsorgen som detta har skett.
Nettokostnadsandel
För att uppnå och upprätthålla en god ekonomisk
hushållning, är det viktigt att det finns en balans mellan
intäkter och kostnader. Ett mått på denna balans är
nettokostnadsandelen, som innebär att verksamhetens
nettokostnader inklusive finansnetto relateras till
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Redovisas en
nettokostnadsandel under 100 procent, har kommunen
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter.
En nettokostnadsandel på ungefär 98 procent kan
betraktas som god ekonomisk hushållning för Lunds
kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar kommunen då att finansiera sitt investeringsbehov.

Nettokostnadsandel (%)
¢ Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster
¢ Nettokostnadsandel totalt
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Diagrammet visar att verksamhetens nettokostnader har
varit lägre än skatteintäkterna under de senaste åren,
men det visar också att kommunen under de senaste åren
har varit gynnade av positiva engångsposter. Vidare har
kommunen haft positiva finansnetton sedan 2012 och
detta har bidragit med lägre nettokostnadsandel med
ungefär 1 procent.
Skatteintäkterna ökade under 2017 med 5,4 procent,
vilket är något högre än de senaste åren när ökningstakten har legat mellan 3 och 5 procent. Ökningen för
kommunens nettokostnad låg på 4,4 procent för 2017.
Ökningstakten har varierat under de senaste åren och
har legat mellan 2 och 9 procent, men påverkas av varierande kostnader i och med jämförelsestörande poster.
Elimineras engångsposterna har ökningstakten legat
mellan 2 och 6 procent de senaste åren och 4,8 procent
för 2017.

Investeringar
Kommunens samlade investeringsvolym under året
uppgick till 882 miljoner kronor, vilket är en ökning med
164 miljoner kronor jämfört med 2016. Det är dock lägre
än den beslutade investeringsramen.

Årets investeringar (mkr)
¢ Investeringar ¢ Investeringar inkl. investeringsinkomster
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Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor
utsträckning som årets investeringar har finansierats
med egna medel. En grad på 100 procent innebär att
kommunen kan självfinansera 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.

Självfinansieringsgrad, Investeringar (%)
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Självfinansieringsgrad innebär årets resultat med
justering för poster som inte påverkar kassaflödet och
tillägg för eventuella inkomster som kommunen har fått
när den har sålt materiella anläggningstillgångar ställt i
relation till nettoinvesteringar.
Självfinansieringsgraden för 2017 uppgick till 64
procent och innebar därför att investeringarna inte fullt
ut finansierades med medel från verksamheten, utan
också finansierades med ökade lån. Minskningen från
2016 är en effekt av den ökade investeringsvolymen
under 2017 och samtidigt har mindre andel finansierats
med investeringsinkomster. Trots minskningen av
självfinansieringsgraden under 2017, bedöms den ännu
ligga på en godtagbar nivå.

Kontroll
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp kommunövergripande nio gånger per
år, det vill säga genom en kvartals- och delårsrapport
samt sju månadsrapporter. För att nå korrekt styrning
av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande
betydelse och det är även viktigt att nämnderna vid
negativa budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som
de har vidtagit och planerar för, för att få budgeten
i balans. Detta ska nämnderna sedan rapportera till
kommunstyrelsen.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår till 0,7 procent och bedömningen är att budgetföljsamheten är
mycket god. Läs kapitlet om verksamhetsredovisningen
för en mer ingående analys av verksamheternas
budgetavvikelse.

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017

29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunens investeringsram för året uppgick till 1 454
miljoner kronor. Investeringsramen anger ett absolut tak
för hur mycket kommunen kan investera utan att riskera
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme,
förutsatt att driftsbudgeten hålls. Genom kommunens
investeringsprocess, sker en omfattande prövning innan
beslut. Detta förklarar varför kommunen inte når upp
till den totala ramen, detta är dock utan att kommunen
riskerar att inte nå sina verksamhetsmål.
Kommunen arbetar strukturerat med att hitta
alternativ till investeringar och därmed har investeringsbehov kunnat senareläggas eller avskrivas. Detta är
i sin tur ett resultat av den nya investeringsprocessen.
Avvikelsen beror också på att en del byggprojekt inte
har kommit igång enligt plan. Förseningarna beror dels
på kapacitetsbegränsningar i den egna organisationen
(projektledning), dels på att svårigheten att få in anbud
på vissa projekt eftersom efterfrågan på byggtjänster nu
är hög.
Investeringsvolymen har varit omfattande jämfört
med föregående år och ökningen beror på flera större
avslutade och pågående projekt. Bland de pågående
projekten finns till exempel om- och tillbyggnaden av
Östervångsskolan för Internationella skolan samt den
pågående investeringen i spårvägen.
Delar av investeringarna, framför allt infrastrukturinvesteringarna vid exploateringsprojekt, finansieras av
investeringsinkomster. Dessa uppgick till 63 miljoner
kronor under året, vilket är något lägre än föregående år
då inkomsterna uppgick till 68 miljoner kronor.
Årets nettoinvesteringar utgörs av investeringar och
investeringsinkomster och uppgick därmed till 818
miljoner kronor 2017.
Av årets investeringar gällde 44 procent investeringar i
pedagogisk verksamhet och 39 procent gällde infrastrukturinvesteringar. Kultur och fritid, affärsverksamhet
och vård och omsorg uppgick till 5 procent vardera.
Resterande investeringar, 2 procent, gällde investeringar i
gemensamma lokaler och övrig verksamhet.

Tabellerna nedan visar varje nämnds budgetavvikelse
2017 och en summering av nämndernas och kommunens
prognosavvikelse.
Nämndernas budgetavvikelse
Mnkr

UTFALL

BUDGET

Avvikelse

–23

–24

1

–213

–225

12

3

0

2

Utbildningsnämnd

–491

–502

11

Kultur- och
fritidsnämnd

–335

–339

4

Socialnämnd

–598

–550

–48

Miljönämnd

–13

–14

0

Vård- och
omsorgsnämnd

–1 734

–1 786

52

Barn- och skolnämnd
Lunds stad

–1 783

–1 774

–9

Barn- och skolnämnd
Lund öster

–694

–695

0

98

102

–5

KS – Kommunkontor

–190

–207

17

KS – Politisk ledning

–48

–50

1

–6 023

–6 062

40

Byggnadsnämnd
Teknisk nämnd
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Renhållningsstyrelse

Servicenämnd

Summa nämnder

Helårsprognos, budgetavvikelse
Mnkr

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

Förändring
+/- , mnkr

1 kronas förändring av kommunalskatten
Förändrat invånarantal med 100, skatteintäkter, bidrag och utjämning

4,6

Avgiftsförändring med 1 procent

4,2

Löneförändring med 1 procent inklusive
PO-tillägg

46,6

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

28,2

Förändrad upplåning med 100 miljoner kronor

0,7

100 heltidstjänster

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
2017 uppgick Lunds kommuns kommunalskatt till
21,24 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de
fyra senaste åren. Lunds kommun har tillsammans
med Malmö den fjärde högsta skattesatsen i Skåne.
Medianskattesatsen i Skåne uppgick 2017 till 20,54
procent.

Mars

Augusti

Utfall

Nämnder

–78

–44

40

Finansförvaltning

–30

4

56

–107

–40

96

Soliditet

68

68

68

Soliditetens utveckling (%)

–40

28

164

Budgetavvikelse
Budgeterat resultat
Årets resultat

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har
goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade
förutsättningar under året. En prognosavvikelse under
1 procent innebär god prognossäkerhet. Nämndernas
prognosavvikelse har under största delen av året legat
under 1 procent.

270,0

¢ Soliditet ¢ Soliditet inkl. pensioner före 1998
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013
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Likviditet
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 Standard & Poor’s 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.

Låneskuld
Nettolåneskuld (mkr)
2500

2000

1500

1000

500

0

2013

2014

2015

2016

2017

Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn
uppgick i slutet av 2017 till totalt 5 926 miljoner kronor.
Upplåningen för kommunen, det vill säga nettolåne
skulden, uppgick till 2 238 miljoner kronor vilket
innebar en ökning med 311 miljoner kronor sedan
föregående årsskifte. Detta är betydligt lägre än budget
där en ökning med 971 miljoner kronor förväntades.
Anledningen är främst en betydligt lägre investerings
volym 2017 än budgeterat.
Kommunen har möjlighet att vidareförmedla lån
inom de ramar och riktlinjer som sätts upp av kommun
fullmäktige. Av den externa upplåningen är således
3 688 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.
Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet till
1 521 miljoner kronor, vilket i stort sett är oförändrat
jämför med föregående år.
Pensionsförpliktelser
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick
till 2 743 miljoner kronor, vilket är en minskning
med 7 miljoner kronor sedan föregående år.
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom
linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och
uppgick till 2 253 miljoner kronor inklusive löneskatt.
Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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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. Det bedöms vara viktigare
att se på soliditetens utveckling för en kommun, än att
se på nivån ett enskilt år eller att jämföra med andra
kommuner.
Soliditeten exklusive lån för annans räkning (främst
Lunds kommuns Fastighets AB och VA Syd) uppgick
till 48,0 procent och detta är en marginell minskning
jämfört med 2016. Av diagrammet framgår att soliditeten
har minskat under den senaste femårsperioden, vilket
beror på en högre balansomslutning genom högre
anläggningstillgångar, kortfristiga fordringar samt högre
kort- och långfristiga skulder.
Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden hade
räknats med, hade soliditeten uppgått till 24,6 procent.
Soliditeten beräknad på detta sätt har ökat jämfört med
2016. Ökningen beror beror på att pensionsskulden som
redovisas som ansvarsförbindelse, har minskat till följd
av pensionsutbetalningar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som
avsättning i balansräkningen och uppgick till 491
miljoner kronor inklusive löneskatt, vilket motsvarar en
ökning med 37 miljoner kronor sedan föregående år.
Den del av kommunens pensionsmedel som förvaltas
av kommunen har främst placerats i svenska och globala
aktiefonder. De finansiella placeringarna har gjorts
för att delvis matcha pensionsavsättningar som har
gjorts från och med 1998. Det bokförda värdet var vid
årsskiftet 174 miljoner kronor. Marknadsvärdet uppgick
till 192 miljoner kronor. Marknadsvärdet ökade med
4,6 procent under året. Realisationsvinster uppgick till
14,7 miljoner kronor under året.

kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår
överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen
återställas under de närmast följande tre åren. Vid
avstämningen mot balanskravet är det några poster som
inte inräknas, vilket framgår av nedan tabell.
Kommunen har ett positivt resultat efter balanskravs
justeringar på 162 miljoner kronor och inget balanskravsresultat som behöver återställas.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om
riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv.
Enligt dessa får reservering ske med högst ett belopp som
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat
eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar
som överstiger en procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning. För 2017 föreslås
en avsättning till reserven om 101 miljoner kronor. Efter
denna avsättning kommer reserven att uppgå till 418
miljoner kronor.

Balanskravsutredning och
resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi
ska vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka

2013

2014

2015

2016

2017

218

14

145

103

164

–122

–19

–6

–3

–1

–20

–19

–26

–

–

–

–

2

–

–

- återföring av orealiserade förluster i värdepapper

–5

–2

–1

–1

–1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

71

–25

115

99

162

–21

–

–60

–42

–101

5

–

–

–

50

–20

55

57

61

0

0

–20

0

0

50

–20

55

57

61

0

–20

0

0

0

133

199

220

215

275

reservering till RUR

66

21

–

60

42

Disponering av RUR

–

–

–5

–

–

199

220

215

275

317

Årets resultat enligt resultaträkningen
- realisationsvinster
- vinst exploateringsområden
- orealiserade förluster i värdepapper

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

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

Resultatutjämningsreserv
Ingående värde

Utgående värde

Reservering till och disponering från resultatutjämningsreserven beslutas av kommunfullmäktige och bokförs året efter räkenskapsåret.
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Kommunkoncernens
ekonomi

Koncernens resultat (mkr)
500
400

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.
Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till
vilken kommunen, med stöd av kommunallagen, har
överlämnat hanteringen av en kommunal angelägenhet,
men där överlämnandet skett utan att uppdragsföretaget
har fått ett betydande inflytande. Uppdragsföretag är
dels företag där kommunens röstandelar understiger
20 procent (benämns som andra samägda företag), dels
företag som helt ägs av andra juridiska personer och till
vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal
angelägenhet.

Diagrammet visar resultatutvecklingen de senaste fem
åren. Det är främst kommunens resultat som har varierat
och som medför skillnader mellan åren. Alla bolag
och kommunalförbund har goda resultat och en god
ekonomisk ställning.

Ingående bolag

Nettoinvesteringsvolym koncernen (mkr)

Koncernföretag
Kraftringen AB

Ägarandel
i procent
82,40

200
100
0
2013

1 400

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP)

100,00

1 000

19,76

Resultat och Investeringar
Kommunkoncernens resultat, efter finansiella poster,
uppgick till 474 miljoner kronor. Resultatet är en ökning
jämfört med föregående år, då resultatet var 378 miljoner
kronor. Kommunen och Kraftringen står för merparten
av ökningen, men även övriga ingående företag har ökat
resultatet jämfört med föregående år.

2017

1 600

1 200

VA Syd (kommunalförbund)

2016

1 800

100,00

22,30

2015

2 000

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Räddningstjänsten Syd (kommunalförbund)

2014

2013

2014
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2016

2017

Nettoinvesteringar i koncernen uppgick till 1 857 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med föregående
år, då investeringarna uppgick till 1 609 miljoner kronor.
Ökningen gäller främst Lunds kommun, vilka kommenteras i tidigare avsnitt.
Soliditeten uppgår till 33 procent för koncernen och
har legat stabilt under de senaste åren.
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De bolag och kommunalförbund som ingår i den
sammanställda redovisningen framgår av nedanstående
tabell.

300

Risk och Kontroll

kommunallagen). Om styrelsen finner att det inte är
så, lämnar den ett förslag till kommunfullmäktige med
nödvändiga åtgärder.
I bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla
aktier, ska fullmäktige

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.

• fastställa det kommunala ändamålet med
verksamheten.
• se till att det fastställda kommunala ändamålet och
kommunala befogenheter, som utgör ramen för
verksamheten, står i bolagsordningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

• 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 §

• utse alla styrelseledamöter
• 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.

Finansiella nyckeltal, koncernen
Resultat före skatt, miljoner kr (koncernens andel)

2017

2016

2015

2014

2013

Koncernen

474

378

395

270

395

Lunds kommun

164

103

145

14

218

Kraftringen AB

254

230

204

207

173

Lunds kommun Fastighets AB

127

122

106

104

85

Lunds kommun Parkerings AB

8

8

8

4

3

Räddningstjänst Syd

0

0

0

0

1

VA SYD

0

0

0

0

0

Soliditet

2017

2016

2015

2014

2013

Koncernen

33 %

33 %

32 %

33 %

32 %

Lunds kommun

48 %

49 %

49 %

52 %

57 %

Kraftringen Energi AB

45 %

44 %

40 %

39 %

38 %

Lunds kommun Fastighets AB

22 %

25 %

23 %

25 %

24 %

Lunds kommun Parkerings AB

54 %

52 %

44 %

41 %

37 %

Räddningstjänst Syd

9%

9%

10 %

9%

8%

VA SYD

0%

0%

0%

0%

0%

2017

2016

2015

2014

2013

Intäkter, miljoner kronor

11 075

10 590

9 831

9 454

9 720

Balansomslutning, milj kr

20 005

18 816

18 079

16 961

16 006

1 857

1 608

1 572

1 593

1 879

10 532

10 090

10 367

10 072

11 098

Övriga nyckeltal, koncernen

Investeringar
Antal anställda
Koncernföretagens resultat 2017
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Kraftringen
Kraftringen AB ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby
och Lomma. Lunds kommun har ett avgörande inflytande med 82,4 procent av aktierna. I det helägda dotter
bolaget Kraftringen Energi AB (publ) (556100–9852),
med dotterbolag bedrivs verksamheten inom de flesta
delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom
eldistribution, energihandel och slutkundsförsäljning av
el och fjärrvärme/kyla.
Koncernens eldistribution når 106 000 kunder.
Slutkundsförsäljningen av el är årligen 1 400 GWh till
129 000 kunder. Fjärrvärmeverksamheten omfattar
försäljning av 880 GWh för 8 800 kunder. Energi
produktionen består av värme, 1 000 GWh, och el,
200 GWh, i två kraftvärmeverk. Dessutom ägs uttags
rätter i norsk vattenkraft motsvarande 100 GWh.
Kraftringen omfattas av årsredovisningslagens krav
att hållbarhetsrapportera inom områdena miljö, sociala
förhållanden och personal, mänskliga rättigheter samt
anti-korruption. Kraftringens hållbarhetsrapport för
2017 publiceras på koncernens webbplats. Kraftringen
publicerar även årligen en bolagsstyrningsrapport enligt
svensk kod för bolagsstyrning.
Årets händelser
Fjärrvärmeledningen mellan Lund och Dalby har
färdigställts och bidrar till lägre produktionskostnad och

klimatpåverkan. Utbyte av äldre fjärrvärmeledningar i
Lund har fortsatt och beräknas vara klart under 2018.
Under hösten påbörjades utbygganden av ett stort
lågtemperaturnät för fjärrvärme på Brunnshög i Lund.
Stora delar av området kommer att få sitt värmebehov
tillgodosett av återvunnen restvärme och utbyggnaden är
en del i ett omfattande arbete för hållbar stadsutveckling
i Brunnshög.
För att minska risken för strömavbrott byggs en
väderkänslig luftledning i skogsterräng i Skåne, Småland
och Blekinge om.
Under året har även en omfattande utbyggnad av
fibernät och anslutning av villafiber skett och försäljning
av solceller ökade kraftigt.
Mål och måluppfyllelse
Kraftringens strategiska inriktning är att skapa
affärsmässig samhällsnytta som stärker både den egna
verksamheten, kunders verksamhet och andra intressenters verksamheter. Företaget ska leverera hållbara och
kundorienterade energilösningar med förnybar energi
och effektivt energiutnyttjande till år 2030. Förnybar
och effektiv energianvändning gäller också för den
egna verksamheten, med fossilbränslefri produktion år
2020 som ett delmål. För att säkerställa den strategiska
utvecklingen fanns ett flertal prioriterade målområden
och aktiviteter för 2017.
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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Ekonomiskt resultat och ställning
Omsättningen har fortsatt att påverkas positivt av att
fler entreprenadtjänster och kommunikationsfiber
har sålts, samtidigt som kundernas förbrukning av el,
gas och fjärrvärme har minskat med negativ påverkan.
Ökade elnätspriser påverkade positivt samtidigt som
avyttringen av elnätet i Nynäshamn 2016 påverkade
nettoomsättningen negativt. Lägre kostnader för
fjärrvärmeproduktion och elförsäljning påverkar
rörelseresultatet positivt.
Större förändringar på balansräkningen är justering
av goodwill och avsättning kopplad till Kraftringens
förvärv av Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB.
Årets nyinvesteringar omfattar bland annat färdigställandet av fjärrvärmeledningen mellan Dalby och Lund.
För att öka kapaciteten, säkerställa och öka leveranssäkerheten genomfördes under året reinvesteringar i
el- och fjärrvärmenäten.
Framtid och utveckling
Verksamheten kommer fortsätta utvecklas för att möta
kundernas behov inom bland annat förnybar energiförsörjning och energieffektivisering. Inom energidistribution fortsätter utvecklingen av energileveranser och
energitjänster med fokus på leveranssäkerhet och hög
servicenivå. Kraftringen är involverad i utbyggnaden
av ett stort lågtemperaturfjärrvärmenät på Brunnshög i
Lund – ett exempel på hur Kraftringen strävar efter att
ha en ledande position i hållbar stadsutveckling.
Verksamhetsutveckling, levererade mervärden
och finansiell utdelning bedöms motsvara ägarnas
förväntningar.
Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Fastighets AB:s (LKF) verksamhet är
att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller
tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva
anordningar. LKF samverkar med Lunds kommun för att
tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig
att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter
till kommunens förtursbehov. Vid utgången av 2017
hade LKF 9 551 bostäder i Lunds kommun. Antalet
bostäder motsvarade cirka 40 procent av hyresrätterna
i kommunen, vilket gör LKF till den enskilt största
aktören på hyresrättsmarknaden.
Årets händelser
Totalt färdigställdes 259 bostäder under 2017, varav
88 för särskilt boende i följande projekt: Arkivarien i
centrala Lund, Linero torg, kvarteret Snickaren på Väster
samt Fossilen på Södra Råbylund.
LKF har under 2017 fortsatt att satsa på trygghetsskapande åtgärder, däribland upprustningen i bolagets
1960- och 70-talsområden som pågår i enlighet med en
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fastställd 15-årsplan. Totalt har nästan 300 underhållsprojekt genomförts som omfattar allt ifrån energisparåtgärder, fasadrenoveringar till takomläggningar och
fönsterbyte.
Mål och måluppfyllelse
Det långsiktiga målet att bygga 250–300 bostäder varje år
överträffades 2017, då 423 bostäder påbörjades.
Under året hade bolaget som mest 1 000 bostäder i
produktion i 13 olika projekt. För att upprätthålla den
höga produktionstakten, fortsätter företaget att utveckla
projektportföljen som omfattade 1500 bostäder i slutet
av 2017.
LKF ska erbjuda attraktiva hem där ambitionen är att
ha Sveriges mest nöjda bostadskunder. Kundnöjdheten
mäts genom Nöjd Kund Index och jämförs med
bostadsbolag med fler än 9 000 bostäder. Vid senaste
mätningen, hösten 2017, var LKF:s resultat 82,4 procent,
vilket bedöms vara relativt högt, men når inte upp till
LKF:s mål om 84 procent. Kunderna upplever att LKF
kan förbättra sin tillgänglighet och att det kunde vara
enklare att nå rätt person.
Ekonomiskt resultat och ställning
Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick
till 127 miljoner kronor. Detta är en ökning med fem
miljoner jämfört med 2016. Nettoomsättningen ökade
till 928 miljoner kronor (896 miljoner kronor) vilket
förklaras av både volymökning och effekten av hyresutveckling för bostäder.
LKF arbetar med ett antal ekonomimål kopplade till
resultat, balansräkning och kassaflöde. Alla mål uppnås
under 2017:
• Direktavkastningen på marknadsvärdet uppgick till
4,36 procent (mål 3 procent).
• Avkastning på total kapital uppgick till 3,3 procent
(mål 3 procent)
• Redovisad synlig soliditet uppgick till 24,4 procent
(mål 18 procent)
• Ränteteckningsgrad uppgick till 5,0 gånger (mål 2
gånger)
LKF:s fastigheter har ett sammanlagt anskaffningsvärde
om 7 620 miljoner kronor. LKF genomför årligen en
intern marknadsvärdering av fastighetsbeståndet.
Värderingen resulterade i ett marknadsvärde om cirka
11 500 miljoner kronor. Som en konsekvens av sänkta
direktavkastningskrav och förbättrade driftnetton, har
värdet ökat även exklusive tillskott för nyproduktion
och förvärv jämfört med föregående år.

Framtid och utveckling
LKF:s ambition är att arbeta utifrån bolagets affärsidé
mot tre långsiktiga mål, vilka kopplar an till bolagets
övergripande strategier;
• LKF ska erbjuda attraktiva hem – Marknadsstrategi
• LKF ska bygga fler bostäder – Tillväxtstrategi

Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund, där
Lunds kommuns andel är 22 procent. Räddningstjänstens
Syd ansvarar för räddningstjänsten för Lund, Malmö,
Eslöv, Kävlinge och Burlövs kommuner. Uppdraget är att
förebygga olyckor och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.
Årets händelser
Under 2017 har Räddningstjänsten Syd under ledning
av ny förbundsdirektör påbörjat arbetet med en
organisationsförändring för att skapa effektivare
styrning och förbättrad arbetsmiljö i organisationen.
Organisationsförändringen har också haft som mål att
främja utvecklad samverkan mellan medlemskommunerna och andra aktörer, samt att stärka anpassningen av
vårt arbete till den lokala riskbilden och lokala behov i
närsamhället.
Regionalt har samarbetet fortsatt utvecklats. Bland
annat har en länsgemensam räddningschefsberedskap
startats upp i början av 2017, där Räddningstjänsten Syd
svarar för del av denna bemanning.
Mål och måluppfyllelse
Olycksutvecklingen är relativt konstant jämfört med
föregående år och med hänsyn tagen till en ökande
befolkning i hela förbundsområdet. Brand i bostad visar
på viss nedgång och likaså minskar brand ej i byggnad.
Trafikolyckorna fortsätter öka. Utryckningar till
sjukvårdslarm fortsätter också öka. Antalet omkomna
vid olyckor är på en fortsatt låg nivå. Under året har
Räddningstjänsten Syd informerat och utbildat cirka
41 000 personer, och 28 procent av dessa har fått
målgruppsanpassad information.
Ekonomiskt resultat och ställning
Förbundet har ett resultat om 0,5 mkr för 2017, vilket är
marginellt högre än 2016 (141 tkr). Bidragande orsaker
till överskottet är något högre intäkter för operativa

Framtid och utveckling
Förbundet står inför stora ekonomiska utmaningar
med ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning
och pensioner. Samtidig står medlemskommunerna
inför generellt stora ekonomiska utmaningar.
Medlemskommunerna har förordat att en del av
förbundets egna kapital tillfälligt används för att skapa
balans. Ett arbete har påbörjats med att se över intäkter
och kostnader för att långsiktigt skapa balans mellan
ekonomi och verksamhet.
VA SYD
VA SYD är ett kommunalförbund där medlemskommunerna är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA SYD är en
regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne
och som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv
och Malmö.
Årets händelser
Arbetet med det Regionala Avloppsreningsprogrammet
(RAR) gick in i en fördjupad fas. Programmet omfattar
nedläggningen av Källby avloppsreningsverk i Lund,
nya avloppsledningar från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö och en utbyggnad och modernisering av Sjölunda. Under det gångna året har VA SYD
genomfört extraordinära projekt och insatser i alla
medlemskommuner.
Ekonomiskt resultat och ställning
VA Syd visar ett underskott på 5,8 miljoner kronor
för 2017 jämfört med ett underskott på 0,8 miljoner
kronor för 2016. Lund andel i förbundet är 19,8 procent. Resultatet bokförs som en långfristig skuld till
VA-kollektivet. Därmed uppfylls det lagstadgade kravet
på ekonomi i balans.
Framtid och utveckling
Under 2018 är ett av VA SYD:s mål att revidera affärsplanen och under hösten 2017 har sex mål tagits fram.
Målen ska spegla VA SYD:s vision om att vara ledande
på väg mot en hållbar utveckling. Under våren 2018
ska målen behandlas och beslutas, ytterst av förbundsfullmäktige. Förbundets årsredovisning kommer att
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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• LKF ska skapa ett bättre Lund – Hållbarhetsstrategi
LKF:s målsättning är att fortsättningsvis ha en direktavkastning på 3 procent av marknadsvärdet. Det låga
målvärdet förklaras av ett snabbt ökande marknadsvärde
tack vare den höga investeringstakten, samtidigt som
avkastningen och driftnetto påverkas negativt av den
höga underhållsvolymen.

insatser från andra kommuner, sjukvårdshuvudmannen
med flera. På kostnadssidan har personalkostnaderna
varit lägre än budgeterat, vilket beror på en del vakanser.
Kostnaderna påverkas dock negativt på grund av bland
annat högre kostnader för köpta tjänster inom IT samt
reparationskostnader i lokaler och på övningsplatsen.
Årets investeringar uppgår till 4 732 tkr. Stora
investeringsposter under året har varit uppgradering av
intranät, komplettering av larmställ och räddningsutrustning samt tvättutrustning för en renare arbetsmiljö.

förändras, så förbundet från 2018 kommer kunna
göra en hållbarhetsredovisning med en integrerad
årsredovisning.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Lunds Kommuns Parkerings AB
Lunds kommuns Parkerings AB (LKP) äger och förvaltar
sju egna parkeringshus med sammanlagt cirka 3 100
parkeringsplatser. Bolaget förvaltar i övrigt cirka 3 500
p-platser i anläggningar av varierande storlek. Företagets
mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och
erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.
Årets händelser
Underhållssatsningen på bolagets fastigheter har
fortsatt under året. Väggar och golv i parkeringshuset
Dammgården har målats om och parkeringsgaragen
Lund C, Dammgården och Färgaren har försetts med
inomhusantenner för mobiltäckning inomhus. Vidare
genomfördes en taxehöjning från sommaren på anläggningar med högt utnyttjande.
En ny finanspolicy och långsiktig investeringsplan har
godkänts av styrelsen.
Vid mätningar av kundnöjdhet har företaget fått en
positiv respons och höga tal i kundnöjdhetsindex.
Mål och måluppfyllelse.
Under 2017 är bolagets viktigaste mål
• att nå budgeterat resultat.
• att genomföra underhåll i p-hus Dammgården.
• att förbereda ombyggnad av p-hus Gasverket.
• att aktivt delta i Lunds stadsutveckling genom
att bidra med kompetens i parkerings- och
fastighetsfrågor.
Måluppfyllelsen för 2017 är 100 procent.
Ekonomiskt resultat och ställning
Nettoomsättningen ökade med 8 procent under 2017
jämfört med 2016. Detta berodde på prisjustering av
besöksparkeringar och hyresavtal samt ökad beläggning
av periodkort. Resultatet före bokslutsdispositioner och
skatt uppgick till 7,7 miljoner kronor, vilket är i nivå med
föregående år.
Soliditeten fortsätter att stärkas i bolaget och uppgick
på balansdagen till 58 procent – en ökning med sex
procentenheter jämfört med 2016.
Framtid och utveckling
Lunds Kommuns Parkerings AB har intensifierat arbetet
med att vara delaktiga i stadsutveckling. Detta gäller
främst de pågående och kommande projekten i bland
annat centrala Brunnshög, Söderport, Västerbro och
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Ideon. Avsikten är att stödja utvecklingen och bidra med
mobilitetslösningar för dagens och framtidens behov.
Vi konstaterar att det kommer att krävas nyproduktion av parkeringshus framöver i en högre och snabbare
takt än hur det tidigare har varit i bolaget. Vi ser också
att antalet parkeringsplatser som vi övervakar ökar
betydligt. Det kommer att ställa krav på ökad effektivitet av övervakningen, främst genom digitalisering.
Kommande investeringar kommer att dra ner på resultatet de närmaste åren, men på sikt kommer lönsamheten i
bolaget åter igen öka.
Fastighets AB Lund Arena
Fastighets AB Lunds Arena är helägt av Lunds kommun.
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. Lunds kommun (serviceförvaltningen) anlitas
för den tekniska förvaltningen av fastigheten, då vissa
tekniska delar är sammankopplade med anslutande
byggnad.
Omsättningen uppgick till 3,5 miljoner kronor, vilket
är i nivå med 2016. Resultatet uppgick till 1,5 miljoner
kronor.
Science Village Scandinavia AB
Science Village Scandinavia AB som ägs av Lunds
kommun, Region Skåne och Lunds Universitet, är
ägare till 18 ha mark belägen mellan ESS och MaZ IV i
nordöstra Lund. Bolagets huvuduppgift är att på denna
mark utveckla en stadsdel – en Science Village – som
innehåller allt som en forskningsanläggningarna behöver
för att lyckas.
Affärsidén är att sälja detaljplanelagd mark till olika
byggherrar, som i sin tur kommer att bygga, hyra ut
och förvalta byggnaderna. Den första detaljplanen
för området antogs av kommunfullmäktige i Lunds
kommun i december 2016. I januari 2017 upphävdes
den av Länsstyrelsen, och upphävandet överklagades
av Lunds kommun. Detaljplanen ligger hos regeringen
för avgörande. Avgörandet beräknas komma då
Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat sina rekommendationer för utbredningen av beredskapszonen runt ESS,
vilket beräknas ske i under 2018.
Under året har ett optionsavtal tecknats med
Akademiska hus för utveckling av ett kvarter enligt
konceptet ”House for Universities in Sweden”. Vidare
har detaljplanearbete för två kvarter påbörjats.

Resultatet för 2017 uppgick till –7,2 miljoner kronor.
Bolaget har under året inte haft några intäkter.
Investeringarna under 2016 uppgick till 0,8 miljoner
kronor.
Andra samägda företag
Kommunens har ägarandelar i några andra bolag
(procentuell ägarandel):
• SYSAV, Sydskånes avfallsbolag 15 procent
• Sydvatten AB 12,87 procent
• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 7,29 procent

2017

2016

Räddningstjänstentreprenad

62

61

Färdtjänstentreprenader

24

21

Transportentreprenad

15

10

Park-/natur-/
trädgårdsentreprenader

19

13

Vårdplatser

368

378

Öppen vård

96

77

*

21

36

31

551

536

Behandlingsavgift, avfall

33

34

Övrigt

28

23

1 233

1 205

Vård i enskilda hem el
familjehem
Personlig assistans
Plats i pedagogisk verksamhet

Summa
* redovisas från 2017 som personalkostnad.

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 2017 uppgick till 1 233 mkr och
utgjorde 17 procent av de totala kostnaderna. Den största
kostnaden utgjordes av köpta platser för pedagogiskt
verksamhet och motsvarar 45 procent av köpta tjänster.
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Sydvatten producerar och levererar dricksvatten till
16 kommuner i västra Skåne. Malmö stad är största
ägare med 34 procent av aktierna. 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. Sydvattens ekonomi är god.
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. Företagets ekonomi var fortsatt god.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare
sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget ägs i dag av 52
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. De ekonomiska resultaten har varit positiva.

Köpta tjänster, miljoner kronor

Personal
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Personalstrategiska
nyckeltal
Lunds kommun hade vid 2017 års slut 8 489 tillsvidare
anställda och 1 695 visstidsanställda månadsavlönade
medarbetare, vilket kan jämföras med 8 308 respektive
1 433 år 2016. Antalet månadsavlönade medarbetare
är därmed totalt 10 066, vilket är en ökning med
5,1 procentenheter jämfört med föregående år.
Övertid i procent av ordinarie arbetstid är på samma
nivåer 2017 jämfört med 2016, både för män och för
kvinnor. Totalt motsvarar övertiden 0,5 procent av
ordinarie arbetstid. Mertiden är på samma nivå som
övertiden, d.v.s. 0,5 procent av ordinarie arbetstid.

Foto: Kennet Ruona

Antalsstatistik
2016–12–31

2017–12–31

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

6 302

2 006

8 308

6 398

2 091

8 489

983

450

1 433

1 135

560

1 695

Totalt*

7 158

2 417

9 575

7 454

2 612

10 066

Totalt antal årsarbetare

6 860

2 421

9 281

7 145

2 577

9 722

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

*Eftersom medarbetare kan ha en tillsvidareanställning del av tjänst och visstidsanställning del av tjänst kan summan av de två anställningsformerna
bli högre än totalt antal månadsanställda.

Övertid och mertid
2016

2017

Övertid (h)

Övertid (%)

Mertid (h)

Mertid (%)

Övertid (h)

Övertid (%)

Mertid (h)

Mertid (%)

Kvinna

60 234

0,5 %

79 207

0,6 %

59 902

0,4 %

73 248

0,5 %

Man

37 508

0,8 %

18 539

0,4 %

38 462

0,8 %

19 066

0,4 %

Totalt

97 742

0,5 %

97 746

0,5 %

98 364

0,5 %

92 314

0,5 %

40

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017

Personalomsättning
2016
Avgångsorsak

2017

Antal tillsvidareanställda

Andel avslut (%)

Antal tillsvidareanställda

Andel avslut (%)

Slutat på egen begäran

701

75 %

854

77 %

Pension

204

22 %

211

19 %

29

3%

41

4%

934

100 %

1 106

100 %

Annan orsak
Summa

8 476

8 496

Personalomsättning

11 %

13 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Antal tillsvidareanställda

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet
externa avgångar för tillsvidareanställda (inkluderat vilande) dividerat
med antalet tillsvidareanställda per den 31 december 2016 respektive
31 december 2017.
Personalomsättningen var 2016 11 procent och 2017 13 procent, vilket
är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen
beror på att fler slutat på egen begäran 2017 jämfört med 2016. Hög personal
omsättning påverkar verksamheternas resultat och därför arbetar Lunds
kommun proaktivt för att nå en balanserad personalomsättning. Till exempel
kartläggs från årsskiftet 2017/2018 varför medarbetare väljer att säga upp sig.
(Se avsnitt Åtgärder handlingsplan kompetensförsörjning, sid 24) Vidare har
enskilda förvaltningar genomfört särskilt riktade insatser för yrkesgrupper
med mycket hög personalomsättning. Den ökning vi ser de senaste åren i
kommunen speglar konkurrensen om arbetskraft och rörligheten bland
regionens kommuner.
2016
Yrkesgrupp

2017

Antal tillsvidareanställda

Personalomsättning

Antal tillsvidareanställda

Personalomsättning

Fritidspedagog

254

11 %

233

22 %

Socialsekreterare

201

13 %

193

19 %

Förskollärare

648

14 %

628

18 %

Socialpedagog,
behandlingsassistent

269

12 %

265

16 %

Vårdbiträde, hemvård/
hemsjukvård

119

9%

137

15 %

Undersköterska,
hemvård/hemsjukvård

655

15 %

677

14 %

Vårdare, dagverksamhet

110

6%

113

13 %

8 309

11 %

8 496

13 %

Totalt

Personalomsättningen varierar mellan yrkesgrupper. Framför allt var omsättningen hög på fritidspedagoger, socialsekreterare (främst på utredningssidan),
förskollärare samt socialpedagoger. Personalomsättningen speglar marknadsläget och rörligheten för dessa grupper i regionen.
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Medelålder, antal år

Genomsnittlig pensionsålder, antal år
2016

2017

2016

2017

Kvinnor

43,9

43,6

Kvinnor

64,8

65,0

Män

42,2

41,8

Män

64,4

64,5

Totalt

43,5

43,1

Totalt

64,5

64,7

Medelåldern minskar bland både kvinnor och män.
Männens medelålder minskade med 0,4 år jämfört
med 2016 och är 2017 1,8 år yngre än kvinnorna. Totalt
minskade medelåldern med 0,4 år och var 2017 43,1 år.

Den genomsnittliga pensionsåldern inom Lunds
kommun är 64,7 år vilket är en ökning med 0,2 år jämfört
med föregående år (2016: 64,5 år). 211 medarbetare
lämnade kommunen för att gå i pension under året. Vid
årets slut kvarstod 199 månadsavlönade medarbetare i
tjänst som är över 65 år, jämfört med 252 medarbetare
över 65 år 2016.

Pensionsavgångar
Pensionsavgångar, tillsvidare, 67 år 2018–2028
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Andel

Kvinnor

39

49

108

137

152

155

164

160

188

163

171

21 %

Män

15

29

41

47

47

51

42

46

58

47

47

20 %

Totalt

54

78

149

184

199

206

206

206

246

210

218

21 %

Beräkningen baseras på en pensionsålder på 67 år. Med
tanke på att den genomsnittliga pensionsåldern är 64,7
år ska det beräknade antalet pensionsavgångar de två
närmaste åren ses med tillförsikt.
21 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna
beräknas ha gått i pension inom tio år.
Inom tre till sex år beräknas ett stort antal medarbetare gå i pension inom framför allt skolnämnderna.
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Ledarskap och
medarbetarskap
Mål

2015 fattades beslut om ett kommungemensamt
chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för chefer. De
bärande delarna är ”Jag som chef” och chefsmoduler.
Under 2017 har sex grupper med 94 chefer i kommunen
genomgått och avslutat ledarskapsprogrammet ”Jag som
chef”. Ytterligare 95 chefer var inne i programmet 2017.
Syftet med ”Jag som chef” är att implementera ledningsfilosofin som innebär att utvecklas tillsammans, att ta ett
ansvar som sträcker sig lite längre och att styra och leda
Lunds kommun ännu smartare och bättre. Programmet
genomförs i dialogformat och varje grupp leds av ett
internt team som består av en medarbetare och en
medlem från kommunens ledningsgrupp.
Sju chefsmoduler
• Lönebildning
• Rehabilitering
• Rekrytering
• Ledningsprocessen
• Ständiga förbättringar
• Kommunicera i förändring
• Medieträning
Modulerna syftar till att stärka chefskompetensen och
har genomförts löpande under 2017. Märkbara effekter
så här långt av chefs- och ledarskapsutvecklingen visar
på stort engagemang att jobba för helheten, agera som
en arbetsgivare och ett ökat samarbete tvärs inom
organisationen.
Jag som chef
Ett utvecklingsprogram i dialogform för chefer och
ledare. Varje grupp med 16 deltagare leds av en person
från kommunens ledningsgrupp tillsammans med en
utvald medarbetare. Varje grupp träffas tio gånger à
tre timmar på olika teman under ett års tid. Alla team
har fått utbildning i samtalsledning. ”Jag som chef” har
utvärderats och ett utvecklingsarbete har påbörjats

Arbetsmiljöutbildning
Den kommungemensamma grundläggande arbetsmiljöutbildningen vänder sig till chefer och skyddsombud
och bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet med
koppling till verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen
är speciellt anpassad för kommunsektorn och har tagits
fram av Suntarbetsliv tillsammans med de fackliga
organisationerna. Utbildningen genomförs av chefer, HR
och fackliga företrädare.

Mångfald berikar
Mål

Lunds kommun ska vara en arbetsplats där
varje medarbetares kompetens, erfaren
heter och olikheter tas tillvara.
Att vara en inkluderande arbetsgivare handlar om att
vidga perspektiven och ifrågasätta invanda tankesätt när
man rekryterar och planerar verksamheten. I tider när
det är stor konkurrens om arbetskraften är det särskilt
viktigt. För att främja en större mångfald och ta tillvara
kompetens hos personer som har svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden, har kommunkontoret beviljats medel
från Lunds Samordningsförbund (FINSAM) för att
finansiera en koordinatortjänst på heltid i tre år. Tjänsten
är tillsatt och uppdraget är att samordna, kommunicera
och implementera insatser för att underlätta för nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller
praktik i Lunds kommuns organisation. Arbetet bedrivs
i projektform i samarbete med Arbetsförmedlingen och
Lunds Fontänhus.
Under året har drygt 60 nyanlända fått anställning
i kommunen genom så kallade extratjänster i framför
allt förskoleverksamheten, men under året har allt
fler förvaltningar anställt personal på extratjänster.
Anställningen varar i ett till två år och medarbetaren ska
utföra arbetsuppgifter som kompletterar vad ordinarie
medarbetare har i uppdrag att utföra.
Totalt var 178 personer anställda i Lunds kommun i december 2017 inom ramen för något slags
arbetsmarknadsåtgärd.

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017

43

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Lunds kommun ska ha medskapande
medarbetare och chefer som företräder
kommunen, leder och utvecklar sig själva,
arbetslag och verksamhet baserat på
kommunens värdegrund med uppdrag
och brukaren i fokus.

under 2017 i och med att den nya visionen ska genomsyra utbildningsprogrammet.

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2016

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid – kvinnor

8,7

8,7

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid – män

4,8

4,7

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid – total

7,7

7,7

Trots att ett aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
bedrivs på olika nivåer i kommunen, minskade inte
sjukfrånvaron. De senaste årens ökning bromsades dock
in och den totala sjukfrånvaron är samma 2016 som för
2017, med 7,7 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var
8,8 procent och 4,8 procent för män.
Sjukfrånvaron varierade mellan nämnderna i Lunds
kommun. Statistiken i tabellen kan skilja något från
nämndernas årsanalyser beroende på eventuella sena
justeringar i statistikunderlaget.
Sjukfrånvaron varierar betydligt mellan kommunens
nämnder. 2017 hade miljönämnden lägst sjukfrånvaro.
Näst lägst sjukfrånvaro hade byggnadsnämnden tätt
följd av kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden
hade den högsta andelen sjukfrånvaro följt av socialnämnden, barn och skolnämnden Lunds stad, barn- och
skolnämnden Lund öster samt renhållningsstyrelsen.
Sjukfrånvaron minskade inom vård- och omsorgsnämnden med 0,4 procentenheter. När man analyserar
sjukfrånvaron bör man dock ha i åtanke att enstaka medarbetares långtidssjukfrånvaro får ett stort genomslag på

den totala sjukfrånvaron i de mindre nämnderna, räknat
till antalet medarbetare.
Fyra av de större yrkesgrupperna – barnskötare,
förskollärare, undersköterska inom hemvård/hemsjukvård samt undersköterska inom äldreomsorg – är alla
kontaktyrken inom vård, skola och omsorg, där man
arbetar med människor. Dessa yrkesgrupper har en
sjukfrånvaro som ligger betydligt högre än genomsnittet
för kommunen.
Analysen av varför sjukfrånvaron ökar visar på en
komplex bild som belysts på många olika sätt i forskningen och identifierats inom kommunen. De olika
faktorerna, som är såväl arbetsrelaterade som privata,
ingår ofta i komplexa problembilder.
Kommungemensamt har det under året genomförts chefsutbildning i rehabilitering i samarbete
med Försäkringskassan och Företagshälsovården.
Kommunens rehabiliteringsrutiner har förbättrats för
att få en effektivare rehabilitering med fokus på tidiga
insatser. En kommungemensam omställningsgrupp
har inrättats för att skapa struktur och en enhetlig
hantering av rehabiliteringsärenden i Lunds kommun.
Inom nämnderna pågår även ett aktivt arbetsmiljöarbete.
Alla dessa åtgärder som vidtas behöver följas upp och
utvärderas. Lunds kommun måste ständigt arbeta aktivt
i det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i
organisationen för att vända den negativa trenden i
hälsotalen. God och attraktiv arbetsmiljö är en strategiskt viktig förutsättning för att säkra den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
I november 2016 startade kommunens nya grundläggande arbetsmiljöutbildning, som ersätter tidigare
BAM-utbildning. Utbildningen bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad

Hög sjukfrånvaro inom vissa yrkesgrupper
2016
Yrkesgrupp

2017

Kvinnor

Män

Totalt

Antal

Kvinnor

Män

Totalt

Antal

Varav långtidssjukfrånvaro %

Undersköterska,
hemvård

14,6

7,3

13,6

854

14,1

6,1

13

888

40

Undersköterska,
äldreomsorg

13,2

14,4

13,4

665

11,7

11,6

11,7

714

39,3

Barnskötare i
förskola/barnomsorg

11,8

6,9

11,2

689

11,3

6,2

10,7

837

37,8

Socialpedagog,
behandlingsassistent

11,1

4,7

8,6

510

13,4

5,5

10,4

454

37,7

Förskollärare

10,2

3,8

9,9

787

9,5

6,1

9,4

781

39,7
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för kommunsektorn och framtagen av Suntarbetsliv
tillsammans med de fackliga organisationerna. Under
2017 har fyra utbildningsomgångar genomförts och
80 personer deltog vid alla tre tillfällen, varav ungefär
hälften är chefer.
Det finns totalt 36 arbetsplatser som är ”Utmärkt
hälsofrämjande arbetsplatser”. Syftet med utmärkelsen
är att ge kommunens arbetsplatser kriterier och en
målbild för att på egen hand arbeta med hälsa och vara
en hälsofrämjande arbetsplats.

Sjukfrånvaro åldersuppdelad
2016
Åldersintervall
SKL

K

M

K

M

–29

8,6 %

4,7 %

8,8 %

5,5 %

30–49

9,0 %

4,5 %

8,6 %

4,5 %

50 –

8,4 %

4,8 %

8,9 %

4,7 %

Totalt

8,7 %

4,6 %

8,7 %

4,6 %

Totalt 7,7 %

Utfall 2017

Utfall 2016

42

42,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
i procent av total sjukfrånvaro
– män

27,3

29,1

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
i procent av total sjukfrånvaro
– total

39,5

40,1

Sjukfrånvaro 60 dagar
eller mer i procent av total
sjukfrånvaro- kvinnor

Andelen sjukfrånvaro som utgör långtidssjukskrivningar
(60 dagar eller mer) har minskat jämfört med föregående
år, 39,5 procent i förhållande till 40 procent 2016. Lunds
kommun följer därmed rikstrenden.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid,
senaste 12 månaderna
¢ Kvinnor

¢ Män

¢ Totalt

12
10
8
6
4

Totalt 7,7 %

Det kan konstateras att sjukfrånvaron ökar i åldersgrupperna, ”29 år eller yngre” och ”50 år eller äldre” och såväl
för kvinnor som för män, med undantag för män i åldern
50 år eller äldre. Kvinnor i åldern 50 år eller äldre har
högst sjukfrånvaro 8,9 procent.
Den största minskningen i sjukfrånvaron är bland
kvinnor 30–49 år, från 9,0 procent till 8,6 procent. Det är
också den åldersgruppen med störst population.

Arbetsskador och tillbud
Antalet rapporterade tillbud och skador under 2017 har
ökat jämfört med perioden 2016. En förklaring är att det
är underrapporterat under 2016 och att rapporteringen
har förbättrats under 2017. Systemstödet LISA har
ändrats för att förenkla rapporteringsprocessen. Under
hösten har LISA uppdaterats i funktionen. Exempelvis
har rapporteringsunderlagen kortats ner för medarbetaren och notifiering på ny anmäld skada/tillbud skickas
till ansvarig chef.
Antal

2016

2017

Tillbud

399

551

Skada utan frånvaro

724

1 191

Skada med frånvaro

178

105

2
0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Långtidssjukfrånvaron minskar samtidigt som korttidssjukfrånvaron ökar. Det är främst i februari som
sjukfrånvaron når upp till de högsta nivåerna under året.
Denna månad visar även på höga nivåer tidigare år, men
2017 är nivåerna högre än tidigare för både kvinnor och
för män.

Företagshälsovård
Alla nämnder använder sig av kommunens egen
företagshälsovård men har möjlighet att komplettera
med externa tjänster. Under år 2017 använde nämnderna
totalt 11 580 timmar hos Företagshälsovården, vilket
innebär 1,3 timmar per medarbetare (tillsvidare- och
visstidsanställda).
I samband med medarbetares besök hos företagsläkarna på Företagshälsovården registreras diagnoser. Mer
än hälften av besöken, 63 procent, gällde under år 2017
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal

2017
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diagnoser inom psykisk ohälsa inklusive beteendestörningar. Detta är en ökning jämfört med föregående år
då motsvarande siffra var 56 procent. Sex procent gällde
skelettets och rörelseapparatens sjukdomar. Övriga
diagnoser utgjorde 23 procent.
Företagshälsovården utför även kartläggningar arbete–
hälsa och medicinska kontroller i arbetslivet. Dessa stod
för åtta procent av besöken. De medicinska kontrollerna
gäller huvudsakligen nattarbete, arbete med vibrationsexponering, arbete med härdplast, körkort, alkohol- och
drogtester samt nyanställning.
2016

2017

Avtalade timmar

–

–

Använda timmar

11 728

11 580

Lönekartläggning har genomförts under året och i
resultatet har det kunnat konstateras att inga osakliga
löneskillnader förekommer. För att ge möjlighet till en
förbättrad analys och uppföljning har en handlingsplan tagits fram för att vidareutveckla strukturen för
lönekartläggning.

Attraktiva anställningsvillkor
Mål
Kommunens anställningsvillkor ska göra det möjligt att
rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.
Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera
till medskapande, utveckling, goda arbetsprestationer
och bästa möjliga service till invånarna.
Under våren genomfördes en fördjupad analys med
lönekartläggningen som utgångspunkt. Analysen
mynnade ut i en handlingsplan som beskriver hur
Lunds kommun ska arbeta med jämställd lönebildning.
Flera av aktiviteterna i handlingsplanen påbörjades
under hösten, bland annat arbete med att ta fram
kommungemensamma lönekriterier samt en översyn av
lönesättningsprocessen.
Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsarbete har fortsatt under 2017. Några exempel på
åtgärder är en förbättrad kommungemensam analys
och planering av lönebildningsarbetet, centrala överläggningar med de fackliga organisationerna samt ett
fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion.
Chefsutbildningen i lönebildning har genomförts vid två
tillfällen under året och cirka 35 chefer har närvarat.

2016
Kön

Foto: Thobias Ligneman

2017

Förändring
2016/2017

10 -percentil

Median

90 -percentil

10 -percentil

Median

90 -percentil

K

21 485

26 800

36 500

21 500

27 130

37 736

330

M

20 720

27 000

38 300

20 514

27 210

39 415

210

Total

21 280

26 834

37 000

21 182

27 150

38 030

316
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Miljö
• Engagera flera
• Hållbar konsumtion
• Minskad kemikaliebelastning
• Minskad klimatpåverkan
• Klimatanpassning
• Hållbar stadsutveckling
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
• Friskt vatten och frisk luft
Vidare har kommunens alla förvaltningar och bolag
ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet är ett
viktigt verktyg i arbetet med åtgärder för att uppnå mål
och delmål i LundaEko II. Förutom miljöledningssystemet har kommunen flera planer och program som bidrar
till att mål och delmål i LundaEko II uppnås, däribland
en energiplan, avfallsplan, grönprogram, LundaMaTs III,
Lunds Vatten, kostpolicy, cykelstrategi, åtgärdsprogram
mot buller, utbyggnads- och boendestrategi, riktlinjer för
upphandling, samt en handlingsplan för fossilbränslefri
kommun 2020 med fordonsriktlinjer.
Den 26 oktober 2017 antog kommunfullmäktige en
aktualisering av LundaEko II. Aktualiseringen innebär
att inaktuella delmål har tagits bort eller har omarbetats och nya delmål om exempelvis mikroplaster och
konsumtionens klimatpåverkan har tillkommit.
Uppföljning och bedömning av målen i LundaEko
II görs årligen. Nedan redovisas en sammanfattning av
resultatet för 2017. För fullständig redovisning av mål
och resultat, se Miljöredovisning för Lunds kommun 2017.
Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom
miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket tydligt speglas av de
priser och utmärkelser som kommunen har tagit emot
under året. Under 2017 tog kommunen emot priset
som årets avfallskommun och återvinningskommun,
pris som Sveriges bästa ”svekologiska” kommun med 45
procent svenskproducerade ekologiska livsmedel, samt
en andraplats på svenska ekomatsligan med 74 procent
inköp av ekologiska livsmedel. Lund blev för andra året i

följd vald till årets cykelfrämjarkommun, samt för tredje
gången på fyra år utnämnd som bäst i Sverige på hållbara
transporter. Sammantaget blev Lunds kommun rankad
som Sveriges fjärde bästa miljökommun i tidningen
Aktuell Hållbarhets kommunranking. Dessa priser ska
alla som bor och verkar i kommunen vara stolta över
och priserna kan användas som en inspirerande kraft till
ytterligare förändring och utveckling.
De direkta utsläppen av koldioxid inom kommunens
gränser minskar stadigt. Enligt den senast tillgängliga
statistiken från SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
hade utsläppen 2015 minskat 41 procent jämfört med
1990. Kraftringen Energi AB:s arbete för fossilbränslefri
fjärrvärmeproduktion har starkt bidragit till minskningen. Trots ett mycket framgångsrikt klimatarbete,
kan Lunds kommun göra mer. Till exempel kan
kommunen arbeta mer med att minska direkta utsläpp
från transporter, men även de indirekta utsläppen som
uppstår på grund av vår konsumtion. Under de senaste
tjugo åren har andelen utsläpp som sker i andra länder,
men som orsakats av vår svenska konsumtion, ökat med
nästan femtio procent.
För att lösa dessa utmaningar krävs såväl kunskap och
engagemang, men även innovationer och teknisk utveckling och inte minst att många aktörer samverkar på ett
effektivt sätt. Under 2017 anordnades flera olika arrangemang med målet att engagera fler och samarbeta. Bland
annat realiserades för första gången ett Climathon i
Lund, vilket är ett globalt 24-timmars-klimatförändrings-
hackathon som genomfördes samtidigt i över 100 städer
runt om i världen. Utmaningen för deltagarna i Lund var
att hitta innovativa lösningar som bidrar till att Lund blir
den svenska kommun som producerar mest solenergi.
Kommunen genomförde arrangemanget i samarbete
med Lunds universitet och Kraftringen Energi AB.
Hållbara transporter och mobilitetsfrågor är prioriterade i Lunds kommun, och inom ramen för LundaMaTs
III, som står för ”Lunds strategi för ett hållbart transportsystem”, pågår ett omfattande arbete som bidrar till
att minska utsläppen och få en hållbar stadsutveckling.
Statistik visar att biltrafiken i kommunen minskar,
samtidigt som resandet med kollektivtrafik och cykel
ökar. Den senaste tydligaste satsningen inom hållbara
transporter i Lunds stadsmiljö är spårvägslinjen mellan
Lund C och utvecklingsområdet Brunnshög. Parallellt
med spårvägsprojektet planeras stora förändringar
av Lunds centralstation, med nytt resecentrum, flera
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LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt
hållbar utveckling 2014–2020, är kommunens miljöprogram och det övergripande styrdokumentet för politiker
och tjänstemän i arbetet för en hållbar utveckling.
Programmet bygger på de nationella miljömålen, och har
brutits ner till åtta prioriterade områden:
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cykelgarage och nya terminaler för både stadsbussar och
regionbussar.
Lunds kommun har under 2017 emitterat sin första
gröna obligation, med en volym om 750 miljoner kronor.
Gröna obligationer är ett sätt att finansiera investeringar
vars syfte är att främja omställningen till en koldioxid
snål och hållbar utveckling. Projekten som finansieras
ska ha tydlig inriktning på miljö- och hållbarhet, som
exempelvis förnybar energi, energieffektivisering eller
hållbara transporter.
Under året har mycket nationellt och internationellt
fokus varit på plast och mikroplastföroreningar i
vattendrag, sjöar och hav. Bland annat visar en stor
global studie att 83 procent av världens dricksvatten är
förorenat med mikroplaster. Arbetet med att minska
läckage av mikroplaster i Lunds kommun har påbörjats
under året, bland annat från konstgräsplaner, men
mycket mer behöver göras. Under året har en kemikalieplan, LundaKem, tagits fram för att systematisera arbetet
med miljö- och hälsofarliga ämnen samt mikroplaster i
kommunen.
Enligt Länsstyrelsen i Skåne är förlusten av biologisk
mångfald för snabb för att kunna hejdas med det
arbetssätt och arbetstakt som gäller nu. Värdefulla
habitat minskar, många arter är hotade och främmande
arter fortsätter att spridas i Skåne, så även i Lund. Denna

Foto: Jean-Maxime Pelletier
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negativa bild av läget behöver tas på allvar, samtidigt
som många positiva åtgärder genomförs. Intresset för
friluftsliv och natur är högt i kommunen. Detta kan
man bland annat se på det ökade antalet resenärer med
naturbussen och att invånarna enligt årets medborgarundersökning är nöjda med utbud och skötsel av gröna
miljöer och parker. Under året har en förstudie för
Biosfärområde Vombsänkan tagits fram och arbetet har
påbörjats med att inrätta naturreservatet ”Kaninlandet”
vid Torna Hällestad.
Vattenrelaterade delmål är till stor del kopplade till det
samlade arbete som pågår inom ramen för Lunds vatten,
som är ett projekt där kommunen, VA SYD (huvudman
för dricksvattenförsörjningen), Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höje ås och Kävlingeåns vattenråd tar
ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Helhetsgreppet
om vattenfrågorna är mycket positivt, men i dagsläget är
det oklart om de planer som ingår i projektet kommer att
leda till att vi hinner nå målen om god ekologisk, kemisk
och kvantitativ status i våra yt- och grundvatten till år
2020.
Enligt uppföljningen av LundaEko kan det konstateras att trots ett mycket framgångsrikt arbete under året,
så behöver takten och resurserna öka för att kunna nå de
högt satta miljömålen.
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Elever från gymnasieskolan Spyken lär sig om översiktsplanering och tycker till om Lunds framtidsplaner. Foto: Lunds kommun

Intern kontroll
Den samlade bedömningen är att nämnderna arbetar
systematiskt med den interna kontrollen och att den i
allt väsentligt fungerar väl.
Den kommungemensamma kontrollaktiviteten kring
handläggningstider, visar att kommunen bör bli tydligare
om vilken handläggningstid medborgarna kan förvänta
sig i alla olika typer av ärende. Nämnderna bör se över
vad de anger för handläggningstider och undvika svepande formuleringar som ”skyndsamt” och ”snarast”. Det
är viktigt att löpande följa upp faktiska handläggningstider, så man därmed har ett underlag för att kontinuerligt
kunna bli bättre och på så vis ge medborgarna en god
service.
Under 2017 har IT-stöd implementerats för att chefer
ska informeras om upprepad korttidssjukfrånvaro
genom ett snabbt och enkelt verktyg. Systemstödet
kommer också att bli ännu bättre med HR-lyftet. Ingen
ytterligare åtgärd föreslås därför inom området.
För att tillbudsrapporteringen ska kunna hjälpa till
att identifiera och minska risken för arbetsskador, måste
de förbättringsförslag som finns genomföras. Sådana
förbättringsförslag är till exempel att fortsätta satsa på

information, utbildning och tekniska förbättringar av
programmet.
Arbetet med intern kontroll kan utvecklas på flera
områden. Till exempel på systemnivå för att göra det
enklare för fler att använda verktyget IT-ledningsstöd.
Dessutom kan arbetsprocesserna som handlar om
riskanalys, kontroller och uppföljning knytas ihop mer.
Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagen,
Lunds kommuns reglemente för intern kontroll (2005)
samt av anvisningar inom området. I anvisningarna som
Lunds kommuns arbete styrs av, är utgångspunkten det
internationella och vedertagna ramverket, COSO. Detta
bygger på de fem komponenterna kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation
samt utvärdering. När Lunds kommuns reglemente
togs fram, var inte COSO -ramverket utvecklat för den
kommunala sektorn. Kommunens arbete med med
den interna kontrollen behöver utvecklas och stärkas
som en dela av ledning och styrning. Arbetet med den
interna kontrollen behöver också kunna anpassas till
ledningsprocessen över tid. Av dessa anledningar bör
kommunens reglemente upphöra att gälla.
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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Framtid och
utveckling
Visionen som vägvisare
Lunds vision ”Lund skapar framtiden – genom kunskap,
innovation och öppenhet” visar vägen för hur kommunen ska utvecklas.
Med ”Ett Lund” som bas, visionen i fokus och förhållningssätten som verktyg, ska vår utveckling ge positiva
effekter för både medarbetare och medborgare i Lunds
kommun. Arbetet ska bidra till att ge organisationen en
tydlig riktning och ännu mer engagerade medarbetare.
Resan är på detta sätt också målet.
Visionen och förhållningssätten behöver också ta plats
i styrdokument och processer. Kommunövergripande
styrdokument ska uppdateras för att gå i linje med
visionen och förhållningssätten och våra övergripande
processer ska ses över.
För att vi ska få nytta av visionen krävs en del jobb,
tid och engagemang för att förstå, lära känna, gilla och
kunna leva vår vision.
Vår vision ska skapa en attraktivare, effektivare, mer
lönsam, hållbar och mera framtidsförberedd kommun.
Uppföljning av arbetet med visionen ska vara en del av
vår årliga uppföljning.
Färre ska försörja fler
Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0–19 år
och 65 år och äldre, där efterfrågan på kommunal service
är som störst, än i åldersgruppen 20–64 år, där det största
skatteunderlaget finns. Ett annat sätt att beskriva det
på är att ”färre ska försörja fler”, vilket är i linje med att
den så kallade försörjningskvoten ökar i hela riket. Den
demografiska förändringen kommer att fortsätta under
lång tid framöver. Procentuellt är det gruppen kommuninvånare över 80 år som ökar mest och på en 10-årsperiod
förväntas gruppen öka med cirka 70 procent. Antalet
personer som är över 100 år fördubblas. Det är en stor
utmaning för kommunens verksamheter att möta behoven som befolkningsförändringen medför, samtidigt som
inkomsterna i form av skatteintäkter, stadsbidrag och
utjämning inte förväntas öka i samma takt.
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Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av kommunens största
utmaningar inför de kommande åren. Utmaningarna
består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer
att vara större än tillgången och personalrörligheten kan
förväntas öka. Det är därför nödvändigt att behålla medarbetare genom att erbjuda dem kompetensutveckling
och möjligheter att utvecklas i arbetet samt attraktiva
anställningsvillkor. Det pågår arbeten i partsammansatta
grupper för att förnya och utveckla den modell för kompetensutveckling som redan finns. Tanken är en stege
av möjligheter som inkluderar allt från introduktion till
vidareutbildning på masternivå och doktorandstudier.
Allt för att erbjuda bästa möjliga yrkesutveckling och för
att kunna ge bästa möjliga tjänster till medborgarna.
Genom ett intensivt hälsofrämjande arbete är
förhoppningen att kunna se en positiv utveckling av
sjukfrånvaron de närmaste åren. Att arbeta med förebyggande och tidiga insatser vid tecken på ohälsa och att
motverka ohälsosam arbetsbelastning, är centrala delar i
det här arbetet.
Samhällsutveckling
Regeringen har bestämt att det civila försvaret ska byggas
upp igen. Kommunerna kommer att ha huvudansvaret
för att öka kunskapen om totalförsvaret, anordna
övningar tillsammans med det militära försvaret,
förstärka säkerhetsskyddet och öka robustheten i viktiga
samhällsfunktioner.
Malmö–Lund regionen är landets andra största
arbetsmarknad och Skåne växer. Fram till 2025 förväntas
vi bli 100 000 fler skåningar. Det är därför nödvändigt
att bygga ut kollektivtrafiken och knyta fler orter till det
regionala tågnätet för att nå ett hållbart transportsystem.
Planberedskapen för bostadsbyggande är god, men
planerna behöver kopplas till kapacitetsstark kollektivtrafik för att få näringslivet att investera. Spårvägen och
utvecklingen av Lund C blir viktiga pusselbitar i bygget
av det viktiga spårsystemet, som är en förutsättning
för god regional tillväxt. Glädjande är att staten bidrar
med satsningar som främjar bostadstillväxt och hållbar
stadsmiljöutveckling.
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Foto: Lunds kommun

Fler av de stora utbyggnadsområdena som är i uppstartsskede, exempelvis Västerbro och Ideon/Medicon,
ägs av andra aktörer än Lunds kommun. Detta ställer
krav på ett helt nytt arbetssätt där kommunen får en
roll som sammanhållande kraft för att planläggning och
utbyggnad ska kunna ske. Finansiellt innebär det bland
annat att kommunen måste förvärva mark för allmänna
anläggningar.

För att så långt det går bevara den goda åkermarken
kring Lund och tätorterna, kommer förtätningar bli det
viktigaste instrumentet för att kunna skapa nya bostäder
i kommunen.
Trafikverket driver flera stora infrastrukturprojekt
som berör Lunds kommun, bland annat nya trafikplatser
längs E22 (Ideon och Lund Södra), en ny järnvägsplan
utbyggnad till fyra spår Lund–Flackarp samt höghastighetståg på sträckan Hässleholm–Lund.
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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Kommunens
kvalitet i jämförelse
Lund deltar i SKL:s kvalitetsutvecklingsprojekt,
Kommunens kvalitet i korthet. Utveckling mäts med ett
fyrtiotal mått som ska speglar kommunens tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet, och kommunen
som samhällsutvecklare. 251 av landets kommuner
deltar och materialet är därför ett bra underlag för att
göra jämförelser.

Förklaring till färgmarkeringar
Lundsresultat är bland de 25 procent bästa kommunerna i
Sverige.
Lundsresultat är bland de 50 procent av kommunerna som
hamnar i mitten iSverige.
Lundsresultat är bland de 25 procent sämsta kommunerna
i Sverige.
Värde för aktuellt år finns inte tillgängligt

Tillgänglighet
Tillgängligheten till kommunens tjänster och service
är viktigt för att kommunen ska upplevas som en
attraktiv och kreativ plats. Lunds strategi för att bli mer
tillgängligt på e-post har lyckats väl, medan kommunens
tillgänglighet på telefon fortfarande är låg. Bibliotek,
simhall och återvinningscentraler har generösa
öppettider. Lunds kötid till särskilt boende har under
2017 ökat. Väntetiden för att få ekonomiskt bistånd
är lång i Lund, men tiden har minskat de senaste två
åren. Socialnämnden arbetar med att ytterligare korta
väntetiden för försörjningsstöd.
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Lund
2015

Lund
2016

Lund
2017

Andel som får svar på e-post
inom två dagar, (%)

90

96

98

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

29

31

37

83

83

Gott bemötande vid kontakt
med kommun, andel av maxpoäng (%)
Bibliotekets öppethållande
utöver 08–17 på vardagar,
timmar/vecka

34

24

41

Simhallens öppethållande
utöver 08–17 på vardagar,
timmar/vecka

41

42

41

Återvinningscentralens
öppethållande utöver 08–17
på vardagar, timmar/vecka

24

24

24

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

37

29

44

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

33

26

23

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Lund
2015
Nöjd Region-Index – Trygghet

Lund
2016

Lund
2017

66

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

16

16

14

Barn per årsarbetare i
förskolan, antal

5,0

5,2

(5,2) *

* preliminärt värde för 2017
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Delaktighet
Möjligheten till delaktighet för Lundaborna är god.
Informationsindex och delaktighetsindex är självskattningar som kommunen gör utifrån styrda frågor från
SKL. Nöjd-inflytandeindex är en del av medborgarundersökningen som genomförs vart annat år.
Valdeltagandet i Lund är högt, men det är stora skillnader mellan de olika valdistrikten – från 57 till 92 procent.
Lund
2015

Lund
2016

Lund
2017

Informationsindex för kommunens webbplats – Totalt

87

86

87

Delaktighetsindex, andel (%) av
maxpoäng

72

72

72

Nöjd Inflytande-Index
– Helheten
Valdeltagande i senaste
kommunvalet, (%)

Effektivitet
Effektivitetsindikatorerna visar en varierad bild för
Lund. Resultaten i skolan och socialtjänsten är goda,
men kostnaderna för hemtjänst, förskola och grundskola
är höga.
De höga kostnaderna för förskolan och grundskolan
förklaras av höga lokalkostnader. Kostnaderna exklusive
lokaler för dessa verksamheter ligger i snitt med riket.
En analys av lokalkostnaderna visar att kostnaden per
kvadratmeter är jämförbar med andra kommuner, men
Lund har däremot generösa ytor.
Grundskolan är effektiv räknat kostnad per betygspoäng (exklusive lokalkostnader).
Kostnad per elev i gymnasieskolan är låg i Lund. Tre
faktorer kan förklara detta – många elever på studieförberedande program, en hög fyllnadsgrad på gymnasieskolorna och en effektiv organisation.
Brukarbedömningarna för särskilt boende och hemtjänst äldre, har minskat något, men skillnaderna är små.
Kostnaderna för hemtjänst för äldre och särskilt
boende äldre, är höga i Lund. Kostnadsökningen totalt
för äldreomsorg har varit lägre i Lund de senaste fem
åren 1 procent, jämfört med större städer där ökningen
varit 6 procent.
Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad
utredning ses generellt som ett resultatmått på goda
insatser från socialtjänsten. Lund har under flera år
legat på en mycket hög andel. 2016 förändrades bilden
och den förklarades med en förändrad inriktning på
arbetet. Barn- och ungdomsvård arbetade aktivt med
att familjer ska återkomma när nya behov uppstår. Ej
återaktualiserade ökade igen 2017 till samma nivå som
2015. Antal ärende ökade kraftigt under 2017, vilket
kan vara en orsak till den förändrade bilden. En fortsatt
analys av mätresultaten krävs för att förklara orsaken till
förändringen mellan åren.

43
84,7

84,7

84,7

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
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Trygghet
Personalkontinuiteten inom hemvården är en trygghetsfaktor där Lunds värde för första gången på fem år är
bättre än genomsnittet i riket och gruppen större städer.
Barn per årsarbetare i tabellen för förskolan, avser
även fristående förskolor för 2015 och 2016. Skolverket
presenterar de gemensamma resultaten i april. För 2017
redovisar barn- och skolnämnderna ett preliminärt
resultat på 5,2 barn per årsarbetare för de kommunala
förskolorna, det vill säga samma värde som för 2016.
Antal barn per årsarbetare har de senaste tio åren ökat
med 1,2 barn och är nu i nivå med övriga kommuner i
landet.

Lund 2015

Lund 2016

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

149 363

152 969

Kostnad för grundskola (hemkommun), kr/ elev

104 302

110 254

89,3

87,8

87,6

81

79

78

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

93,3

95,2

93,4

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng,
exklusive lokalkostnad

323

331

94 704

94 641

77,0

76,6

80,9

83

83

83

821 362

867 017

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

80

81

78

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av
maxpoäng

67

67

67

320 311

338 806

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

90

89

88

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng

84

80

84

Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning
eller insats, andel (%)

84

71

82

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämne (som eleven läser),
hemkommun, andel (%)
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Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

Lund 2017

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Samhällsutvecklare
Lund som samhällsutvecklare har goda
resultat. Det finns färre förvärvsarbetande
i Lund jämfört med riket. Det stora antalet
studerande i åldersgruppen upp till 34 år
är förklaringen till detta. Åldersgruppen 35
till 59 år har en förvärvsfrekvens runt 84
procent som är nära genomsnittet i riket.
Andelen invånare med ekonomiskt
bistånd är låg i Lund med en liten variation
mellan åren. 2016 var andelen på samma
nivå som 2010 och 2011.
Högkonjunkturen bidrar till att hålla
antalet personer som har kortvarigt försörjningsstöd på en låg nivå, men andelen med
långvarigt försörjningsstöd kommer fortsatt
vara högt i Lund. Socialnämnden har riktade
insatser mot denna grupp och många har
kommit i annan försörjning. Många nya personer tillkommer dock i denna personkrets,
som främst består av personer med ohälsa/
funktionsnedsättning eller personer som är
nyanlända och som står utan sysselsättning.
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Lund
2015

Lund
2016

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år,
andel (%)

68,1

68,8

Invånare som någon gång under året
erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)

3,1

3,1

Nyregistrerade företag helårsprognos
utifrån första halvåret, antal/1000 invånare

6,4

7,8

6,7

73

74 *

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI

Lund
2017

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad
försäkrad

7,0

7,4

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling,
andel (%)

52

47

53,0

60,8

63,6

56

66

68

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar
enl MFS, %
Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%)
Nöjd Region-Index – Helheten
* preliminärt värde för 2017
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
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Verksamhets
redovisning
Kommunstyrelsen
Årets händelser av väsentlig betydelse

VERKSAMHETSREDOVISNING

• En ny vision och nya förhållningssätt beslutades för
Lunds kommun och kommunstyrelsen har uppdraget att införa dessa i hela kommunorganisationen.
• Till kommunens e-tjänstportal tillkom under året
Min sida som ger medborgare möjlighet att se alla
sina pågående e-tjänsteärenden i en gemensam yta.
• Detaljplaneprocesserna för Brunnshög är i full gång.
• Ett avtal om höghastighetsjärnväg HässleholmLund, med Lund C som en station godkändes av
kommunfullmäktige.

• En upphandling av ett nytt HR-system genomfördes
och implementeringen av systemet fortsätter under
2018. Det nya systemet är en del av HR- lyftet som
pågår, och som är en satsning på att utveckla gemensamma arbetssätt och enhetliga HR-processer.
• Ett omfattande förändringsarbete inleddes för att
förbättra företagsklimatet
• Lund Tourist Center flyttade tillsammans med
Biljettbyrån från Stortorget till Lund C för att bereda
plats för Stadshallens framtida utveckling

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning av målet

Inflytande, delaktighet och service

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och
inflytande på kommunens verksamheter och beslut

l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet

Lunds kommun ska ha en stark ekonomi

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på

Ekologisk hållbarhet

Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra
företagsklimat

l Klarar målet
l Klarar målet
l Klarar målet
l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett
gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens
verksamheter

u Delvis uppnått

Kommunkontoret leder och utvecklar kommunens verksamhet så att
effektiviteten förstärks

l Klarar målet

Kommunkontoret är en arbetsplats där medarbetare trivs och får
utvecklas

Går ej att bedöma
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Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn
och inflytande på kommunens verksamheter och beslut:
En gemensam ingång för Medborgarcenter har inneburit
ett stort arbete för att utveckla kommunens telefoni.
Under året har vi dessutom utvecklat möjligheten för
medborgare att lämna e-förslag (Lundaförslaget) och vi
har infört ett  öppet nät för alla verksamheter som har
trådlöst nätverk. Genom Lundaförslagets e-tjänst kan
medborgare i kommunen lämna förslag på utveckling
eller förändring som andra medborgare sedan kan
gå in och rösta på. Om minst 100 personer röstar på
förslaget inom en viss tid lämnas det till berörd nämnd
för att bedömas och handläggas. Dialogprojektet Fokus
Genarp har startat arbetsgrupper med förvaltningar och
Genarpsborna för att ta fram konkreta åtgärder som på
kort och lång sikt utvecklar orten.
I slutet av året lanserades Min sida, som är en del i
arbetet med att utveckla servicen till medborgarna med
hjälp av e-tjänster. På Min sida kan medborgaren få en
tydlig överblick över sina ärenden med kommunen.
Medborgaren loggar in i ytan med e-legitimation, till
exempel sitt mobila bank-ID.

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på:
Lund placerade sig på sjätte plats av landets 290 kommuner i tidskriften Fokus rakning -Här är det bäst att bo.
Fritt wifi i centrum är en prioriterad fråga och nu finns
det 190 platser i Lund med gratis wifi.
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt
minska:
Utsläppen av växthusgaser har minskat med 41 procent
jämfört med 1990.
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra
företagsklimat:
Kommunen har påbörjat ett omfattande förändringsarbete för att förbättra företagsklimatet. Bland åtgärderna
finns dialogmöten med företagare, bättre information
på webben, synliggörande av kommunens processer,
lotsfunktion för enkla ärenden, utveckling av e-tjänster
och en gemensam hantering av komplexa ärenden.
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de
får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med
kommunens verksamheter:
Telefontillgängligheten på telefon har förbättrats något
jämfört med 2016. Det är dock långt kvar till att nå målet
om att 75 procent av de enkla telefonfrågorna ska få svar

Kommunkontoret leder och utvecklar kommunens verksamhet
så att effektiviteten förstärks:
För att leda och utveckla kommunens verksamhet har
kommunkontoret till exempel
• Utvecklat ledningsprocessen, HR-lyftet och
inköpsprocessen.
• Gjort en kartläggning av kommungemensamma
processer för att identifiera möjligheter till ökad
digitalisering och effektivisering.
• Införskaffat ett verktyg för att dokumentera
processer och genomfört utbildningar i att kartlägga
processer. Systemet håller på att implementeras.
Prioriterat är processer inom HR-området eftersom
de är en viktig förutsättning för att införa nytt
HR-system.
• Genomfört ett arbete för att förbättra lokalinvesteringsprocessen. Det här arbetet kommer att leda
till en bättre samordning av kommunövergripande
strategiska frågor, till exempel stadsplanering i
förhållande till befolkningsutveckling, verksamhetsbehov och lokalbehov.
Kommunkontoret är en arbetsplats där medarbetare trivs och
får utvecklas:
Målet går ej att bedöma.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till drygt 17 miljoner
kronor. Överskottet beror främst på medel som kommunstyrelsen fått för kommungemensamma särskilda
satsningar som tagit längre tid att sätta i gång än vad
som hade beräknats. En del beror också på att vakanta
tjänster inom kommunstyrelsen har tillsatts först under
hösten.

Framtid och utveckling
Beslutet om den nya visionen innebär att det behöver
göras en översyn och revidering av befintliga styrdokument och principer så de går i linje med visionen.
Kommunikationsplattformen behöver utvecklas dels
för att göra det enklare att arbeta som Ett Lund, dels för
att bidra till att ge våra målgrupper en tydligare bild
av Lunds kommun som överensstämmer med den nya
visionen. Arbetet med att utveckla kommunens visuella
identitet och profil är viktigt det kommande året.
Kommunstyrelsen kommer fortsätta arbeta mot att
tydligare leda kommunen och ytterligare utveckla former för uppsiktsplikt och styrning. Tydlig styrning samt
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Lunds kommun ska ha en stark ekonomi:
Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2017 och
klarar de finansiella målen.

inom en minut. Bemötandet vid telefonkontakt är gott,
men en försämring kan ses från tidigare år.

ordning och reda behövs för att kunna hantera snabba
förändringar och behov av allt större flexibilitet. För att
klara uppdraget med ett förväntat minskat ekonomiskt
utrymme framöver behöver kostnadskontrollen, och
fokus på medborgarperspektivet stärkas.
Digitaliseringen av serviceprocesser ska göra det smidigare för våra olika externa målgrupper att utföra sina
ärenden med kommunen. Digitaliseringen ska dessutom
vara ett led i att effektivisera verksamhetens processer.
Ett första steg var att lansera Min sida i slutet på 2017,
där användarna kan lista sina favoriter bland e-tjänsterna
och följa sina ärenden. Arbetet fortsätter under 2018
med fler funktioner och inkopplade e-tjänster.
Medborgarkommunikationen kommer fortsätta
utvecklas i olika kanaler för att stärka medborgarens
insyn i och förtroende för verksamheten. I arbetet ingår
att förbättra den interna och externa kommunikationen
om viktiga strategiska frågor och beslut för kommunen.
På så vis ökar öppenheten och insynen och därigenom
stärks demokratin.

2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR och en
ny svensk dataskyddslag i kraft. Det innebär bland annat
hårdare krav på hur vi hanterar personuppgifter. Därför
behöver vi nya och förbättrade rutiner och processer, så
vi kan hantera information och personuppgifter inom
kommunen på ett säkert och lagligt sätt.
Ett nytt HR-system kommer att implementeras. Att
genomföra detta kommer att kräva omfattande insatser
från olika delar av organisationen.
Arbetet med att förbättra företagsklimatet och en
kommungemensam företagslots kommer kommunkontoret att prioritera.

Politisk ledning
I begreppet politisk ledning ingår Valnämnden,
Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen och vad
gäller den ekonomiska redovisningen även kostnader
för den politiska delen inom kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Mål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning av målet

Social hållbarhet

90% av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 3 dagar.
(Överförmyndarnämnden)

u Delvis uppnått

Social hållbarhet

100 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 7 dagar
(Överförmyndarnämnden)

u Delvis uppnått

Social hållbarhet

85% av ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60
dagar. (Överförmyndarnämnden)

n Klarar ej målet

Social hållbarhet

95% av årsräkningarna ska ha granskats före den 30/11
(Överförmyndarnämnden)

l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service

Överförmyndarnämnden ska ta tillvara på ställföreträdarnas
kompetens och erfarenhet i förändrings- och förbättringsarbete.
(Överförmyndarnämnden)

l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service

Överförmyndarnämnden ska höja kvaliteten i inlämnade årsräkningar
(Överförmyndarnämnden)

u Delvis uppnått

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på
(Habostyrelsen)

l Klarar målet

Ekonomi
Årets resultat för politisk ledning uppgår till plus 1
miljon kronor. Det är främst kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och revisionen som redovisar ett
positivt resultat, medan Överförmyndarnämnden och
Habostyrelsen redovisar ett negativt resultat.
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Servicenämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Under året har ett antal stora byggprojekt avslutats till
exempel
• ett nytt gruppboende för yngre personer med psyk
iska funktionsnedsättningar på Klosterängsvägen
• ett nytt bussgarage till Markentreprenads
verksamhet på Ljusåret
• Prästängshallen i Stångby
• en ombyggnad och renovering av Hubertusgården
• en F–6 skola på Nöbbelöv
Andra byggprojekt som genomförts är
• en omfattande om och tillbyggnad gjorts av gamla
Östervångskolan för kommunens internationella
skola
• en ombyggnad av Stadsbiblioteket
• en nya matsal för gymnasieskolan Spyken/Källby
Dessutom har en detaljplan beställts för Lunds nya
gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, och en
upphandling är påbörjad.

Arbetet med det nord-sydliga cykelstråket genom centrala Lund är genomfört. Lertäckning av Rögle deponi är
påbörjat och kommer fortsätta under 2018.
Fastigheten Borgen 10, tidigare brandstation i Genarp
har sålts eftersom kommunens verksamheter inte
behövde lokalen.
Under 2017 skulle Lunds kommun se till att 421
nyanlända som anvisades från Migrationsverket bereddes bostad i kommunen. Av dessa, lyckades man bereda
bostad åt de flesta under året, återstående personer har
beretts bostad i januari 2018. Majoriteten av nyanlända
som anvisades till Lunds kommun, förändrades under
året från att tidigare ha bestått av ensamhushåll till att
nästan enbart vara familjer. Detta medförde att bostadsbehovet förändrades radikalt. Mot slutet av året rådde
framförallt brist på större lägenheter.
Servicenämnden är en av aktörerna i integrationsprojektet Livskonceptet, som startat upp med finansiering
från Länsstyrelsen. Nämnden har samarbetat med EOS
Cares om en funktion som heter Bostadslots. Den har
funktionen har uppdraget att hitta bostadslösningar för
nyanlända i privatbostäder.
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Toni Blomdahl på Lundafastigheters lokalvård, som testar
ny utrustning för fönstertvätt med avjoniserat vatten.
En metod som kommer att spara både tid, pengar och miljö.
Foto: Thobias Ligneman

Nämndens utvecklingsmål

Framtid och utveckling
Kommande större projekt är bland annat att bygga

Fokusområde

Nämndens
utvecklingsmål

Bedömning av
målet

Lund, en attraktiv och
kreativ plats
Inflytande, delaktighet
och service

Skapa hållbara
värden för
kommunen

l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet
Långsiktig
kompetensförsörjning

Effektivare
förvaltning

u Delvis uppnått

• Idalaskolan
• Påskagängets skola
• Brunnshögsskolan
• Hedda Anderssonhallarna
• Södra Råbylund förskola, skola och idrottshall
• Lerbäcksskolans idrottshall
Kommande större om- och tillbyggnadsprojekt är

VERKSAMHETSREDOVISNING

Skapa hållbara värden för kommunen:
Nämnden ska skapa hållbara värden för kommunen
genom att delta i olika utvecklingsprojekt. De viktigaste
projekten redovisas under rubriken “Händelser av
väsentlig betydelse”.
Effektivare förvaltning:
Nämndens mål om att skapa en effektivare förvaltning
mäts med tre indikatorer vad gäller ordning och reda
i fastighetssystemet. Nämnden arbetar också med att
vidareutveckla ekonomistyrning samt process- och
systemkartläggning.

Ekonomi
Nämnden redovisar ett resultat på 79 miljoner kronor.
Det är 4 miljoner kronor lägre än resultatkravet.
Underskottet beror främst på högre kostnad för planerat
underhåll, inköp av livsmedel samt avskrivningar.
Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 74
miljoner kronor inom egen investeringsram. Avvikelsen
beror främst på senareläggning av planerade komponentutbyten på grund av svårigheter med evakuering,
ändring i verksamhetsbeställningar och ändrade
lösningar som kräver nya bygglov. Vidare är förvärv av
bostadsrätter lägre än budgeterat på grund av låg tillgång
till lämpliga objekt.
Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om
106 miljoner kronor avseende byggnationer. Största
enskilda avvikelsen avser projekt Södra Råbylund, som
har pausats med anledning av förändringar i projektet
och ytterligare utredning fordras. Projekt Fäladsgården
är pausat, medan projekt Brunnshög är senarelagt och
flyttat till 2018.
Investeringsnivån 2017 har varit 53 mnkr högre
jämfört med nivån för 2016 och beror främst på färdigställande av Internationella skolan samt investeringar i
energibesparandeåtgärder om 15 mnkr.
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• Vipeholm/Komvux
• Nyvångskolan med tillhörande utemiljö
• Bytaregatan
• Svaleboskolan med tillhörande utemiljö
Dessutom kommer anpassningarna av Folkparken och
den kringliggande utemiljön vara ett speciellt och positivt utmanande uppdrag. Vidare planeras upprustning av
Katedralskolans utemiljö inklusive byte av VA-ledning,
återställning och upprustning av delar av Tunaskolans
utemiljö.
Nämnden ser en ökning av saneringsbehov vid såväl
renovering som ny- och ombyggnation. Detta gäller både
PCB, asbest och markföroreningar.
Att rekrytera personal med rätt kompetens är en utmaning särskilt vad gäller bygg- och anläggningsmarknaden.
Nämndens fokus på effektivisering har gett resultat
och det är därför fortsatt prioriterat att förbättra och
kvalitetssäkra nämndens processer även under kommande år.
Lunds kommun har även fortsättningsvis en stor
utmaning med att skapa bostadslösningar åt de nyanlända personer och familjer som efter beviljat uppehållstillstånd anvisas till Lund.
Nämnden utreder möjligheterna att erbjuda förvaltningar i Lunds kommun att leverera post digitalt.
Förvaltningen levererar all post fysiskt idag men ser att
allt fler önskar att man ska kunna hantera och lagra post
digitalt.

Byggnadsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Måluppfyllelsen under året har varit god. Antalet
etableringsmöjligheter för näringslivet har ökat i både
tätorten och de östra kommundelarna. Under 2017
antogs detaljplaner som möjliggör 1360 nya bostäder,
vilket överstiger det uppsatta målet om 1200 nya
bostäder. Antalet inkomna planärenden har varit det
högsta på tio år. Arbetet med att nå hållbarhetsmålen har
fortsatt med bland annat spjutspetsprojekt i Brunnshög
och i Västerbro. Det senare sker inom City Lab Action
i kombination med att dra lärdom av erfarenheter i
Brunnshögsprojektet.

Efterfrågan på nämndens tjänster har varit mycket högt
under 2017. Det har inneburit hård press på framförallt
bygglovsavdelningen som påbörjade en större förändringsprocess för att utveckla nya arbetssätt och kunna
erbjuda digital ansökan under 2018.
Nämndens arbete med att utveckla rutiner och
processer för att nå en effektiv ekonomistyrning, ökad
måluppfyllelse och hög kvalitet har gett utdelning. Med
ett högt tryck i organisationen är medarbetarnas engagemang och välmående viktigt. Frisktalen har fortsatt varit
på en bra nivå under året, vilket visar på att arbetsplatsen
kan kombinera ökad effektivitet och en sund arbetsplats.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Foto: Benjamin Walfridzon Eriksson
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Nämndens utvecklingsmål

Ekonomi

Fokusområde

Nämndens
utvecklingsmål

Bedömning av
målet

Lund, en attraktiv
och kreativ plats
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet

Fler etableringsmöjligheter skapas
för näringslivet i
kommunen

l Klarar målet

Lund, en attraktiv
och kreativ plats
Inflytande, delaktighet och service
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet

Stadsutvecklingen
ska vara innovativ
och antalet bostäder
i planer ska öka

l

Lund, en attraktiv
och kreativ plats
Inflytande, delaktighet och service
Ekologisk hållbarhet
Social hållbarhet

Stadsutvecklingen
ska vara inkluderande, motståndskraftig och hållbar

l Klarar målet

Framtid och utveckling
Klarar målet

Fler etableringsmöjligheter skapas för näringslivet
i kommunen:
Ett stort antal etableringsmöjligheter har skapats
för näringslivet, som exempel Lökadal i Veberöd,
Hasslanda II, Hasslanda IV, Nanolab på Science Village,
Ideontorget, kv Forskaren, kv Dirigenten (del av
Medicon Village), Lund C och kv Spoletorp. I nya planer
med blandad stadsbebyggelse ingår ofta mindre eller
större etableringsmöjligheter för näringslivet. Tydliga
exempel under 2017 är detaljplanerna för centrala
Brunnshög, Stångby Öster II, Södra Råbylund III,
Västerbro och Söderport.
Stadsutvecklingen ska vara innovativ och antalet bostäder
i planen ska öka:
Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med andra
förvaltningar i plan- och exploateringsprocesser för att
understödja innovativa lösningar, i exempelvis markanvisningstävlingar och parallella uppdrag. Kommunens
innovationsplattform Future by Lund har bland annat i
Ideonområdet bidragit till innovativa projekt i samverkan med marknadens aktörer, som till exempel Medicon
Village.
Stadsutvecklingen ska vara inkluderande, motståndskraftig
och hållbar:
Det miljöstrategiska arbetet med ett hållbarhetsprogram
på Västerbro utifrån CityLabs modell, har genomförts
under året.
En jämställdhetsanalys har genomförts i arbetet med
översiktsplanen.
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Nämndens resultat för året uppgår till nästan
1 miljon kronor. Överskottet beror främst på lägre
personalkostnader som i sin tur beror på vakanser
och föräldraledighet.
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Framtidens samhällsutmaningar går tvärs över nämndernas ansvarsområden. Det innebär att ett bygglov eller en
detaljplan kan beröra alla kommunens nämnder i olika
omfattning. Det gör att en betydande del i nämndens
effektivitet ligger i hur väl nämnder samverkar samt
hur politiska direktiv ges och beslut fattas. Lunds vision
“Lund skapar framtiden – genom kunskap, innovation
och öppenhet” förutsätter effektiva interna processer
för att externa parter ska kunna bidra. Lunds kommun
har goda förutsättningar att bli ledande i en koordinerad
utvecklingsprocess.
Eftersom byggnadsnämnden till största del är
finansierad av externa intäkter skulle en förändring av
konjunkturen innebära minskad produktionskapacitet
och minskat driv i gemensamma utvecklingsfrågor. Det
ställer krav på ett proaktivt arbete som ger kunskap om
hur handläggares tid bäst används för att säkra kvalitet
och effektivitet och vilken typ av projekt och planer som
ger störst samhällsnytta sett till kommunen som helhet.
Medborgar- och kundfokus är fortsatt en viktig
beståndsdel i arbetet för att nå målen och särskilt viktigt
är fortsatt delaktighet i utvecklingen där varje medarbetares resurser och kunskaper används och tas till vara på
bästa sätt.
Under tidig höst 2018 kommer alla bygglovsökande
erbjudas en helt digital handläggning. Målet är att
underlätta för sökande, skapa effektiva processer och
skapa tid för värdeskapande arbete.

Tekniska nämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse

jämfört med 2011 har bilanvändandet per invånare minskat med tio procent. Cykeltrafiken ökade något, i princip
på samma nivå som befolkningstillväxten. Resandet med
kollektivtrafiken ökade med tre procent under året och
är det vinnande trafikslaget.
Upphandlingen av nytt färdtjänstavtal överklagades
och för att säkerställa de färdtjänstlegitimerades
möjlighet att resa gjordes en direktupphandling med
SverigeTaxi. Trots att åtgärder har vidtagits har dessvärre
SverigeTaxi fortsatt haft brister i utförandet av transporterna och detta har resulterat i att betydande belopp i
viten utkrävts.
Många åtgärder har genomförsts för att skapa ett
attraktivt stadsliv. Körbanan mellan Saluhallen och
Mårtenstorget har höjts upp och tiderna för torghandeln
förlängts till klockan 16. Genomförandet av projektet
Lightning Metropolis har bland annat omfattat belysningsprojekt i Kattesund. Runt Lund C har belysningen
förstärkts. I anslutning till aktiviteterna i stadskärnan
arbetar nämnden med så kallade pop ups, det vill säga,
tillfälliga installationer, bland annat med lekutrustning
och sköna soffor.

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra miljöer i en
tät stadskärna

l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Ekologisk hållbarhet

Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet

l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Social hållbarhet

Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i Lunds kommun

l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Ekologisk hållbarhet

Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl bebyggda
miljöer som i naturen

u Delvis uppnått
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I februari togs det första spadtaget i spårvägsprojektet
och arbetet är nu i full gång längs den 5,5 kilometer
långa sträckan. I de centrala delarna av Lund var det stort
fokus på att få trafiken att fungera under byggtiden och
samtidigt skapa en säker miljö för alla trafikanter och för
dem som arbetar.
Många andra stora projekt pågår parallellt eller är
under uppstart, till exempel att utveckla Lund C och
att bygga om Bantorget och Clemenstorget, Västerbro,
Ideonområdet och Stångby.
Under året har närmre 1000 bostäder påbörjats och
av dessa är 75 procent hyresrätter. Nära 900 bostäder
färdigställdes under året, vilket är det största antalet
under tio år. Flera markanvisningstävlingar för bostäder
har genomförts på Brunnshög, men även inom Södra
Råbylund.
Kommunen arbetar med olika lösningar för att skapa
bostäder till nyanlända. LKF, som kommunen samarbetar med, har bland annat påbörjat byggnation av cirka
100 tillfälliga modulbostäder för att klara behovet.
Arbetet med hållbara transporter ger resultat.
Biltrafiken minskade på det kommunala gatunätet och
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Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra
miljöer i en tät stadskärna:
Renhållningen i stadskärnan har förstärkts och under
våren har Centrumpatrullen fokuserat på att måla, byta
skyltar och laga möbler som varit slitna. Firandet av siste
april i Stadsparken fortlöpte väl. Plantering av 200.000
lökar förstärkte den årstidsrelaterade utsmyckningen.
Längs Nygatan har i samverkan med fastighetsägare projektet Blomstergatan genomförts. Antalet uteserveringar
i stadskärnan har ökat medan antalet fotgängare som går
till och från stadskärnan har minskat.
Genomförandet av projektet Lightning Metropolis
startades under hösten, bland annat med belysningsprojektet i Kattesund. Runt centralstationen har belysningen förstärkts.
I mitten av september genomfördes den europeiska trafikantveckan där Klostergatan och Stora
Gråbrödersgatan stängdes av för biltrafik. I stället bjöds
handlare och föreningar in för att använda gaturummet.
I samband med Kulturnatten arrangerades en marschallvandring i Stadsparken och veckan därpå genomfördes
skördefesten, med fler besökare än någonsin. Även
julbelysningen har fortsatt utvecklas, bland annat längs
Skomakaregatan. Omgestaltningen av Bantorget befinner sig mitt i genomförandet, ett utmanande byggprojekt
mitt i Lund med stor komplexitet avseende trafik och
kulturmiljö.
Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet
och trygghet:
Cykelfrämjandet har utnämnt Lund till årets cykelfrämjarkommun och bäst på hållbara transporter. Andra
etappen av nordsydliga cykelstråket genom stadskärnan
har genomförts samtidigt som planering och detaljprojektering pågår för flera andra cykelvägar. Cykelresandet
ökar i absoluta tal men inte per invånare och detta
gör att cyklandet inte kommer upp i nivå med målet.
Cykelöverfarter har fortsatt anlagts. Under april genomfördes cykeldagen. I samband med spårvägsbygget har
utvecklingsprojektet Mobility Management genomförts
för att främja ett hållbart resande, projektet omfattade
bland annat lån av elcyklar. I samverkan med Röda
Korset har cykelskola för vuxna arrangerats. Det kan
konstateras att antalet kvadratmeter belagd cykelbaneyta
har överträffat målsättningen med god marginal.
Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i
Lunds kommun:
Av de påbörjade bostäderna 2017 är 75 procent eller 738
hyresrätter. Av dem är 441 studentbostäder.
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Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl
bebyggda miljöer som i naturen:
Dagvattenanläggningen i kvarteret Vapenkroken har
färdigställts under hösten. Arbetet har omfattat en
innovativ och kreativ samverkan med bland andra VA
Syd, för att utveckla ett effektivare och mer miljöanpassat sätt att ta om hand dagvattnet. En så kallad end of
pipe-lösning vid Värpinge har påbörjats. På Galgevången
har ett underjordiskt dagvattenmagasin byggts och på
Norreholm i Södra Sandby har en fotbollsplan som ska
klara stora regnmängder vid skyfall anlagts. I Stångby
stadsdelspark, i Nobelparken och Kunskapsparken planeras för att omhändertagande av dagvatten. Dessutom
har flera driftåtgärder vidtagits för en effektivare
dagvattenhantering

Ekonomi
Tekniska nämndens ordinarie verksamhet redovisar ett
överskott om 2,4 miljoner kronor.
Överskottet beror främst på införande av komponentavskrivning med initialt lägre avskrivningar. Prövning
av driftsramen gjordes inte i budgeten med hänsyn till
denna förändring och avskrivningarna är därför lägre än
budgeterat. Ökade parkeringsintäkter, utkrävda viten
till följd av brister i färdtjänstentreprenaden samt lägre
kostnader för snöröjning har bidragit till verksamhetens
överskott. Fria resor med seniorkort, 75+ samt resor för
färdtjänstlegitimerade överstiger budgeterade kostnader
och minskar därmed verksamhet överskott.
Tekniska nämndens verksamhet för infrastruktur och
exploatering redovisar ett överskott om 9,6 miljoner
kronor. Främsta anledningen är att någon prövning
av driftramen inte gjordes våren 2016 och till följd av
ändrade redovisningsprinciper och senareläggning av
investeringsprojekt, exempelvis spårvägen, blev kapitalkostnaderna betydligt lägre.
Tekniska nämndens investeringar inklusive exploatering uppgår till 318 mkr att jämföra med budget om 376
miljoner kronor.
Det stora trycket på exploateringsverksamheten,
men också arbeten kopplade till spårvägen och andra
stora projekt har bidragit till att förvaltningens resurser
prioriterats till dessa. Det överskott som redovisas beror
främst på färre strategiska markförvärv än budgeterat
samt förseningar i stadsparksprojektet, toaletter i Genarp
och Södra Sandby samt projektet framtidsparken. För
investeringarna i spårväg uppgick budgeterad nettoutgift
för 2017 till 225 miljoner kronor, medan utfallet slutade
på 221,2 miljoner kronor.

Foto: Martin Olson

Många stora projekt har startat upp eller kommer att
påbörjas under planperioden, Spårväg Lund C – ESS,
Bantorget, Clemenstorget och Lund C för att nämna
några. Detta sker mitt i en högkonjunktur, vilket gör
det till en utmaning att hantera resursmässigt. Bristen
på konsulter och entreprenörer riskerar att påverka
kostnadsnivåerna och medföra längre leveranstider.
Malmö-Lund regionen är landets andra största arbetsmarknad och Skåne växer. Fram till 2025 förväntas vi bli
100.000 fler skåningar. Att bygga ut kollektivtrafiken och
knyta fler orter till det regionala tågnätet är nödvändigt
för att nå ett hållbart transportsystem. Planberedskapen
för bostadsbyggande är god, men planerna behöver
kopplas till kapacitetsstark kollektivtrafik för att få
näringslivet att investera.
Den pågående linjenätsöversynen av stadsbusstrafiken
tillsammans med Skånetrafiken inom Kollektivtrafik
vision 2020, är viktig för stadens utveckling. Trafik
förändringar föreslås med bland annat en flytt av
stadsbussarnas knutpunkt från Botulfsplatsen till Lund
C, samtidigt planeras för en elektrifiering av samtliga
stadsbussar. Resmönstren kommer också att påverkas
av nya förutsättningar, exempelvis av kraftigt stigande
andel elcyklar och nya lånecykelsystem.
I syfte att i möjligaste mån bevara den goda åkermarken kring Lund och tätorterna, kommer förtätningar
att bli det viktigaste instrumentet för att kunna skapa
nya bostäder i kommunen. Förtätning kan ske till
exempel genom att omvandla befintliga, centrala
verksamhetsområden. För att kommunen ska kunna
växa på ett hållbart sätt är det därför viktige att planera

in ny verksamhetsmark så att företagen som idag finns i
kommunen kan erbjudas en ny etablering. Det är fortsatt
viktigt att arbeta med dagvattenhanteringen
En attraktiv kommun behöver en attraktiv stadsmiljö
med miljöer där underhållet sköts på ett bra sätt. Fler
besökare och ett ökat slitage måste balanseras med ökade
underhållsinsatser. För att stadsmiljön ska vara vacker,
säker och trygg krävs också ett kontinuerligt förnyelsearbete. Det är angeläget att fortsätta satsa på stadskärnan
och dess mötesplatser, vilket kräver såväl engagemang
som arrangemang och fysiska förändringar. De populäraste platserna behöver avlastas genom fler intressanta
samlingsplatser i tätorterna.
En mycket viktig fråga för nämnden är att kunna
erbjuda en trygg och tillförlitlig färdtjänst. Ambitionen
var att nytt avtal skulle tecknats under hösten 2017. Men
till följd av en utdragen överklagandeprocess har ny
upphandling behövt göras och förhoppningen är att nytt
avtal ska kunna tecknas från juli 2018. Det är angeläget
att återskapa förtroendet att resa med färdtjänsten.
En allt större rörlighet på arbetsmarknaden gör att
nämnden står inför stora utmaningar vad gäller att
trygga kompetensförsörjningen. Många av nämndens
yrkesgrupper är attraktiva på arbetsmarknaden. Det
är en framgångsfaktor hur väl vi attraherar den yngre
generationens medarbetare. Olika utvecklingsprojekt
med andra kommuner och nära samverkan med bland
annat Lunds Universitet, SLU och LTH ger regelbundet
inspel till verksamheten och möjlighet till framtida
forskningsprojekt där våra utmaningar kan prövas och
lösningar hittas
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Framtid och utveckling

Miljönämnden

VERKSAMHETSREDOVISNING

Årets händelser av väsentlig betydelse
Tillsynsarbetet har haft sina utgångspunkter i de
miljömål som miljönämnden har valt att fokusera på,
nämligen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri
miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Grundvatten
av god kvalitet samt God bebyggd miljö. Dessutom har
en livsmedelskontroll genomförts.
Nämnden har under 2017 varit delaktig i de flesta
kommunala och regionala åtgärder och projekt som
syftar till att övervaka och förbättra miljön. Som
exempel kan nämnas Lunds kommuns miljöövervakningsprogram, LundaEko II, att ta fram en kemikalieplan för Lunds kommun – LundaKem, samt att
implementera vattendirektivet i det kommunala arbetet.
Implementeringen har bland annat gjorts genom att ta
fram planer i ”Lunds vatten”.
Miljönämnden har även medverkat i Miljösamverkan
Skånes projekt, ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner, Kommunförbundet Skåne, länsstyrelsen och Arbetsoch miljömedicin vid Region Skåne. Aktuella projekt har
bland annat varit dagvatten, utemiljö förskolor/skolor,
inomhusklimat, vattenförvaltning, giftfria förskolor/
skolor samt kommunala kemikalieplaner. I arbetet med
LundaKem ingår även frågorna kring mikroplast och
konstgräsplaner.
Inom området livsmedel har projekt kring att hantera
allergikost på skolor och förskolor samt aflatoxin i nötter
genomförts. Kommunen har under året haft återkommande incidenter med förorenat dricksvatten som blivit
kontaminerat med kokningsrekommendationer som
följd. Detta visar hur sårbart samhället är.
Inom området hälsoskydd har tillsyn på äldreboenden,
skolor och förskolor samt idrottslokaler utförts och alla
klagomål och anmälningar har följts upp. Förtätning
av staden gör att arbetet med förorenad mark tar stora
resurser i anspråk. Flera stora infrastrukturprojekt, till
exempel spårvägen, gör att många Lundabor upplever
störningar i form av buller, vibrationer och avgaser. Detta
leder till ett större antal klagomål än tidigare.

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god
service och känna förtroende för miljönämndens arbete:
Indikatorerna som mäter detta mål hänvisar till nöjdkund-index (NKI) i mätningen Insikt samt till resultat i
Servicemätning via telefon och e-post utifrån specifika
definierade områden. I mätningarna har nämnden
överlag fått goda resultat men tillgängligheten på telefon
och e-post är inte i nivå med målsättningen.
I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri
miljö samt God bebyggd miljö. Fokus ska ligga på en god
folkhälsa och en hållbar utveckling:
Nämnden deltar aktivt i alla kommunövergripande
arbetsgrupper som arbetar med dessa frågor.

Ekonomi
Miljönämndens överskott för 2017 uppgår till ca 0,2
miljoner kronor. Överskottet beror framför allt på att
intäkterna för miljötillsyn var högre än budgeterat och
på att personalen inte har utnyttjat medel för kurser och
konferenser som tänkt.

Framtid och utveckling
Planeringen är i full gång inför att gamla industriområden ska omvandlas till nya stadsdelar och för en framtida
flytt av Källby avloppsreningsverk. Därtill driver
Trafikverket flera stora infrastrukturprojekt som berör
Lunds kommun, bland annat nya trafikplatser längs E22
(Ideon och Lund Södra), en ny järnvägsplan utbyggnad
till fyra spår Lund–Flackarp samt höghastighetståg
sträckan Hässleholm–Lund.
Miljönämndens uppdrag och arbete under det
kommande året präglas av dessa övergripande projekt
och förutsättningar, samt olika kommunala, regionala
och nationella projekt och åtgärder som syftar till att
övervaka och förbättra miljön. Nämnden har ett särskilt
fokus på kemikalier och på att ta fram en kemikalieplan.

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Inflytande, delaktighet och service

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och
känna förtroende för miljönämndens arbete

u Delvis uppnått

Ekologisk hållbarhet

I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt
God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar
utveckling

l Klarar målet
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Foto: Kristina Strand Larsson

Tillsynen av förorenad mark kommer att vara fortsatt
omfattande eftersom samhällena förtätas och man
ofta bygger på mark där det tidigare har *bedrivits
verksamheter.
De kemikalieintensiva verksamheterna på Ideon
och Medical Village kommer fortsätta behöva mycket
rådgivning och information några år framöver.
Händelserna med kontaminerat dricksvatten under
2017 visar hur sårbart vårt samhälle. Miljönämnden
kommer att ägna området särskilt intresse vad gäller
kontroll och åtgärder.
Sist men inte minst ska också nämnas att 2018 är ett
karnevalsår. Redan nu medverkar miljöförvaltningen i
den planeringsgrupp som har för avsikt att bidra till att
Lundakarnevalen 2018 blir ”den allra bästa”.
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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Kultur- och fritidsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Verksamhetsåret 2017 har för kultur- och fritidsnämnden bland annat inneburit att:
• den öppna ungdomsverksamheten har etablerat nya
arbetssätt
• lundaborna är mer nöjda med Lunds kulturutbud
• fler förskolebibliotek har startats upp
• kommunfullmäktige har fattat beslut om detaljplan
för ett nytt ridhus
• Lunds konsthall har uppnått besöksrekord
• en ny biblioteksplan har antagits av
kommunfullmäktige

VERKSAMHETSREDOVISNING

• förslag till två nya politiska program – ett ungdoms
politiskt och ett kulturpolitiskt – har arbetats fram
och skickats ut på remiss
• en ny handlingsplan till det idrottspolitiska programmet har tagits fram
Genom medel från Länsstyrelsen Skåne har en inkluderingskoordinator arbetat med att samordna verksamheter som ska underlätta social inkludering och etablering
av nyanlända. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har också bidragit till lovsatsningen “Lov
i Lund” som har gett barn och unga i Lund möjlighet
att välja mellan mer än 400 avgiftsfria aktiviteter under
sommaren.

Platser för möten: I Lunds kommun ska alla ha tillgång till
attraktiva platser som främjar möten och upplevelser:
12 procent av barn och unga i åldersgruppen 6–19 år
har tillgång till Kulturskolans verksamhet, vilket är i
linje med målsättningen. Antal besök per invånare på
Högevallsbadet är 3,2 och, detta är lägre än målsättningen. Biblioteken arbetar med “pop-up”- bibliotek,
som har ökat med 25 procent. Kulturverksamhetens
behov av ändamålsenliga lokaler har tryggats under året.
Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska alla ha
möjlighet att påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten genom delaktighet och dialog:
Detta mål mäts med nämndens egen medborgarundersökning. Resultatet når inte den satta målsättningen,
men i och med coachning för ungdomar och att
workshops har genomförts, bedömer nämnden att
målet ändå nås. På Stenkrossen hölls det under året
40 workshops och den öppna ungdomsverksamheten
coachade ungdomar som till exempel skulle söka
föreningsbidrag.
Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska lokaler för
biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten nyttjas på
ett effektivt sätt:
Bibliotekens lokaler är tillgängliga för allmänheten 35
procent av dygnets timmar, vilket är i nivå med målsättningen. Stadsteatern har visat 124 föreställningar under
året och detta är fler än målsättningen.

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Platser för möten: I Lunds kommun ska alla ha tillgång till attraktiva
platser som främjar möten och upplevelser.

l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service

Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska alla ha möjlighet att
påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten genom
delaktighet och dialog.

l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet

Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska lokaler för biblioteks-,
fritids-, idrotts- och kulturverksamheten nyttjas på ett effektivt sätt.

l Klarar målet

Social hållbarhet

Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha lika möjligheter att ta del av
biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten.

l Klarar målet
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Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha lika
möjligheter att ta del av biblioteks-, fritids-, idrotts- och
kulturverksamheten:
Lundabor med behov av anpassade böcker och talböcker
har laddat ner 999 talböcker i Legimus.
Andel deltagartillfällen för flickor i idrottsverksamhet
har ökat.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till nästan 4 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på lägre
personalkostnader, som i sin tur beror på vakanser och
på att bidrag inte har sökts i den utsträckning som det
budgeterades för.

Framtid och utveckling

Foto: El-Tayeb Bayomi
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Ambitionen är att nya ungdoms- och kulturpolitiska
program ska antas av kommunfullmäktige under 2018
och att en treårig handlingsplaner därefter ska tas fram.
Utvärderingen av ändamålsenligheten hos kultur- och
fritidsnämndens bidragsformer som ska genomföras
under 2018, kommer att kunna visa på eventuella behov
av framtida förändringar. Samtidigt förväntas digitaliseringen av bidragshanteringen och lokalbokningen leda
till en mer effektiv och likvärdig handläggningsprocess,
vilket gynnar föreningar och andra aktörer.
Med utgångspunkt i den nulägesanalys som har
genomförts av kultur- och fritidsförvaltningens
inkluderingskoordinator, ska kommunövergripande
riktlinjer för arbetet med att främja social inkludering
och nyanländas inkludering tas fram under 2018.
Under 2018 ska också en ny kultur- och fritidsvaneundersökning genomföras.

Utredningen av en evenemangsstrategi för Lunds
kommun pågår.
De ökande barnkullarna inom Kulturskolans
åldersgrupper medför en utmaning för att målen ska
uppnås om hur många barn som ska kunna ta del av
Kulturskolans undervisning.
Ett stort fokus kommer att ligga på att implementera
den nya biblioteksplanen och arbete enligt den tillhörande handlingsplanen för 2018–2020. Utökningen av
förskolebiblioteken fortsätter med det långsiktiga målet
att alla kommunala förskolor ska ha förskolebibliotek.
Förberedelser kommer att göras för att inrätta ett digitalt
lärcenter på Stadsbiblioteket. Dessutom ska fler digitala
bibliotekstjänster utvecklas.
Det ska göras en utvärdering av den öppna ungdoms
verksamheten för att säkerställa att verksamheten
utvecklas i linje med uppdragets intentioner.
Ungas kompetenser och erfarenheter ska synliggöras
genom validering enligt metoden ELD (Experience
– Learning – Description) samt genom coachning vid
bidragsansökningar. Arbetssättet för de mobila fritids
ledarna ska fortsätta att utvecklas för att de på bästa sätt
ska kunna möta ungdomar där de befinner sig.
Idrottsverksamheten ska arbeta visionärt och strategiskt med underhåll och skötsel av befintliga och nya
anläggningar som skapar trygga och attraktiva miljöer
för fysisk aktivitet. Anläggningarnas tillgänglighet ska
öka för alla åldrar och målgrupper och visionen är att
anläggningarna alltid ska vara öppna.
Förbättrade former för uppföljning av värdegrundsarbetet inom idrottsverksamheten ska utvecklas.
Förberedelser ska också göras inför framtagandet av ett
nytt idrottspolitiskt program som ska gälla från och med
2020.

Socialnämnden

VERKSAMHETSREDOVISNING

Årets händelser av väsentlig betydelse
Flödet av anmälningar och ansökningar till socialnämnden ökade från 2016 till 2017 med 27 procent och har
ökat med 137 procent sedan år 2012. (Försörjningsstöd,
flyktingmottagande och familjerätt är inte inräknat.)
Det större inflödet skapar en hög arbetsbelastning
inom framför allt barn- och ungdomsvårdens myndighetsdelar. Trots detta har förbättringar gjorts för att öka
tillgängligheten och servicen. Det handlar bland annat
om förbättrade handläggningstider för utredningar som
rör barn.
I samarbete med andra berörda förvaltningar har det
inom flyktingverksamheten för mottagande av vuxna
och familjer, skett ett intensivt arbete för att ta emot
och möjliggöra boende för 390 personer. Sett till antal
personer har Lunds kommun haft det största mottagandet i Skåne län , men i slutet av året fanns lösningar
för de flesta som anvisats till kommunen. Under 2017
redovisades en åtgärdsplan för socialnämnden vad
gäller omställningsarbetet inom verksamheten för
ensamkommande barn och unga, och utifrån den har en
mängd insatser genomförts i syfte att stärka kvaliteten
och minska kostnaderna. Handlingsplanen för utökat
flyktingmottagande och deltagande i det av EU:S
socialfond finansierade projektet BOSS (bred operativ
och strategisk samverkan), visar på en hög ambition för
att möjliggöra en god start i Lund.
Antalet hushåll som får försörjningsstöd har minskat
med över 50 hushåll per månad och andelen som söker
försörjningsstöd i kommunen har sjunkit. Arbetet med
försörjningsstöd har fortsatt fokus på de hushåll där
det finns ohälsa som skäl för arbetshinder. Samverkan
med bland annat sjukvården har utvecklats genom att
systematiskt använda Samordnad individuell plan (SIP).
Missbruksvården har utvecklats genom ett flertal aktiviteter och nya metoder. Utvecklingen har gjorts för att
stärka kvalitet och effektivitet i enlighet med den analys
som gjordes under 2016. En enhet har också skapats
för integrerade mottagningar med regionen, och våra
dialogmöten för brukarmedverkan uppmärksammades.
Socialförvaltningen har under hösten 2017 genomfört
den nationella brukarenkätundersökningen för individoch familjeomsorgen. Resultatet är inte helt färdig
analyserat, men det visar att de flesta brukare upplevde
det som enkelt att komma i kontakt med socialförvaltningen, att de fick förståelse för sina problem samt att
de fick berätta och blev lyssnade på om det som de ville
ha hjälp med. I jämförelse med riket har Lund ett bra
resultat i de allra flesta indikatorerna.
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Metoden Individual Placement and Support (IPS)
används inom socialpsykiatrin för att stödja personer
med psykisk funktionsnedsättning till att arbeta
eller studera. Kvaliteten på arbetet i Lund är hög och
framhålls som en av de främsta i landet. Socialpsykiatrin
har med hög grad av brukarmedverkan arbetat metodiskt
för att utveckla metoder och förhållningssätt för ett
återhämtningsinriktat arbetssätt.
Digitalisering står på agendan och under året finns
flera exempel på digitalisering inom olika verksamheter,
bland annat missbruksvården. Inom försörjningsstödet
går det att följa sitt ärende digitalt och under 2018
kommer tjänsten att kompletteras med flera språk.
En milstolpe i utvecklingen av samverkan med ideell
sektor har skett genom sex nya överenskommelser om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) och en som har
förnyats.

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens
utvecklingsmål

Bedömning av målet

Social
hållbarhet

Personer med
missbruk ska i Lund
få ett lokalt anpassat
stöd i enlighet med
Nationella riktlinjer
för vård och stöd vid
missbruk och beroende

u Delvis uppnått

Social
hållbarhet

Fler hushåll blir självförsörjande och tiden
med försörjningsstöd
minskar genom att alla
som söker försörjningsstöd får rätt
insats i rätt tid utifrån
individuellt behov.

l Klarar målet

Social
hållbarhet

Socialnämndens
del i kommunens
flyktingmottagande för
anvisade och ensamkommande nyanlända
ska bidra till att stärka
den enskildes förmåga
att leva ett självständigt liv.

u Delvis uppnått

Personer med missbruk ska i Lund få ett lokalt anpassat stöd
i enlighet med Nationella riktlinjer för vård och stöd vid
missbruk och beroende.
Andelen uppfyllda kvalitetsindikatorer har ökat genom
att nya rutiner har tagits fram. Antalet personer som

inte har återfallit i missbruk ett år efter att ha avslutat
sin utredning har ökat från 57 procent år 2016 till 74
procent år 2017.

Skyddsbehövande (flyktingar) personers erfarenheter och
kompetens ska tillvaratas i Lund.
En överenskommelse med ideell sektor har upprättats
och det finns ett stort engagemang. Färre föräldrar
erbjöds föräldrastödsprogrammet Barn i start eftersom
antalet barnfamiljer varit mycket fler under 2017 och
resurserna för att utöka verksamheten inte fanns.
95 procent av personkretsen har erbjudits samhälls
orientering, och alla har erbjudits en stadigvarande
bostad eller stödboende. (Detta gällde dem som uppfyller
kriterierna.)

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till minus 48 miljoner
kronor. Underskottet är fördelat på kommunfinansierade verksamheter, minus 7 miljoner kronor, och
nämndens resultatenheter, minus 41 miljoner kronor.
Inom den kommunfinansierade verksamheten är
det externt köpt vård som står för hela underskottet.
Underskottet finns främst i gruppen vuxna och beror
på högre kostnader för externt köpt vård (–17 miljoner
kronor). När det gäller barn och unga är underskottet
6 miljoner kronor och beror på kostnadssamma
institutionsplaceringar och även här externt köpt vård.
Kostnaderna för försörjningsstöd uppgår under året
till 104 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor
lägre än vad som budgeterats. Utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd har de senaste åren varit
positiv. Arbetsmarknaden har precis som 2016 varit

• Ensamkommande barn, – 45 mnkr
• Vuxna med familjer, + 4 mnkr
• Tolkförmedling och tillståndsenheten, + 1 mnkr.

Framtid och utveckling
Det pågår flera utredningar på regeringens uppdrag som
kan påverka nämndens verksamhet som förändringar
i arbetsmarknadsuppdraget och mottagning av nya
flyktingar. Det är därför särskilt viktigt för nämnden att
arbeta med omvärldsbevakning.
Utifrån Lunds kommuns vision och förhållningssätt
samt fokusområden och basuppdrag har fem målbilder
med utblick på 2022 arbetats fram. Dessa syftar till att
vara vägledande för nämndens utveckling.
• Värna helhetssynen – Varje brukare har sitt eget
universum av förutsättningar och nätverk. Vi utgår från
det när vi tillsammans med våra brukare formar det mest
lämpade stödet.
• Stöd ska ges i Lund – Människor i behov av stöd i sin
vardag får det i sin närmiljö.
• Hög tillgänglighet – Vi utvecklar samhällsservice i nya
former och förbättrar vår egen tillgänglighet för de som
har störst behov.
• Här vill alla arbeta – Vi vill bidra till ett samhälle som
är hållbart för framtida generationer. Våra medarbetare
gör det möjligt. Som arbetsgivare utvecklas vi genom den
kunskap och erfarenhet våra medarbetare tillför oss. Våra
medarbetare utvecklas, trivs och mår bra.
• God ekonomisk hushållning – Vi gör smarta och
aktiva val så att resurserna kommer till störst nytta för
medborgarna.
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Fler hushåll blir självförsörjande och tiden med försörjningsstöd minskar genom att alla som söker försörjningsstöd får
rätt insats i rätt tid utifrån individuellt.
Under året minskade det totala antalet hushåll som har
försörjningsstöd. Minskningen beror till stor del på en
god arbetsmarknad. Däremot ökade antalet bidragshushåll som har försörjningsstöd mer än 10 månader.
Ett omfattande samarbete med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och primärvården, har gjort det
möjligt för fler med ohälsa att ha fått rätt insats och rätt
typ av ersättning. Att gruppen med behov av långvarigt
försörjningsstöd ökade, beror därför på att det tillkom
fler personer med ohälsa som har långvariga behov, och
på att det totala antalet med försörjningsstöd minskade.
Det har samtidigt bedrivits ett aktivt arbete riktat mot
de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det
har även satsats på att utveckla kvaliteten i arbetet med
personer med ohälsa eller sjukdom för att identifiera
problemen tidigare.

fortsatt stark, vilket har bidragit till en lägre arbetslöshet
och lägre kostnad för försörjningsstöd.
Inom nämndens resultatenheter, flykting-, tolk- och
tillståndsenheterna, uppgår underskottet till 41 miljoner
kronor och där står flyktingenheten för underskottet.
Resultat per delverksamhet:

Vård- och omsorgsnämnden

VERKSAMHETSREDOVISNING

Årets händelser av väsentlig betydelse
För vård- och omsorgsnämnden står individens behov av
stöd, service och omvårdnad i fokus, liksom de individuella målen och måluppfyllelse.
För de individuella insatserna konstateras en ökning
av antalet insatser enligt socialtjänstlagen och ökade
vårdnivåer i utförandet av insatserna. Antalet brukare
med service- och omvårdnadsinsatser inom hemvården,
har ökat något. Ökningen av hemtjänsttimmar och
hemsjukvårdsinsatser har dock varit omfattande.
I början av året ändrades de vägledande riktlinjerna för
beslut och genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen. Förändringen gällde insatser för rekreation och
fritid (ledsagning) och känsla av trygghet (tillsyn med
besök och tillsyn med tekniska hjälpmedel) samt insatsen
hemleverans av varor och tjänster. Detta har inneburit en
omställning för berörda brukare och nya arbetssätt inom
hemvården.
För brukarna har införandet av IBIC, Individens behov
i centrum, inneburit att de nu är mer delaktiga i sina
egna mål, att det har blivit tydligare för dem när målen
uppfylls och att brukarna vet vad de kan förvänta sig
Brukarna är med och upprättar genomförandeplanen
och har möjlighet att påverka hur stödet ska utföras.
IBIC synliggör brukarens egna förmågor och hur
insatsen ska anpassas för att bibehålla dessa.
Införandet av IBIC har, enligt medarbetarna, inneburit
att de kan arbeta mer rättssäkert och kvalitativt med
brukarna och ge dem stöd utifrån behov, i stället för att
leverera insatser utan att veta varför brukaren behöver
stödet. Kontaktmannen har fått ett större ansvar.
Individuppföljningar enligt IBIC har genomförts
enligt planering, förutom inom särskilt boende SoL.
I början av året infördes ett nytt resursfördelningssystem inom hemvården som innebär att ersättningen
premierar måluppfyllelse utifrån IBIC.
Vård- och omsorgsnämnden har arbetat tillsammans
med Region Skåne för att utveckla samverkansformer i
enlighet med utvecklingsavtalet för hälso- och sjukvård.
Den nya vårdformen ska skapa ett bättre omhändertagande av de mest svårt sjuka äldre. Vårt mål är att öka
tillgången till hembesök av läkare från primärvården i
samverkan med sjuksköterska från kommunala hemsjukvård samt att målgruppen får möjlighet att läggas in
direkt på sjukhus utan att behöva söka vård via lasarettets akutmottagning. Den nya vårdformen beräknas
beröra ungefär 1500 patienter.
Verksamheten på Ärtan och Nibblegården övergick i
kommunal regi den 1 oktober när avtalet med Vardaga
äldreomsorg AB löpte ut. Träffpunktsverksamheten
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och en restaurang på Nibblegården övergick då också i
kommunens regi.
Under hösten har två särskilda boenden för äldre
färdigställts på Brunnsgatan. Vardaga AB ansvarar för
driften av verksamheten.
En ny enhet med tio servicelägenheter har startat på
Iduns plats.
I och med krav på effektivisering inom daglig
verksamhet, har verksamheten på Örnvägen avvecklats.
Brukare och medarbetare har beretts plats på andra
dagliga verksamheter inom kommunen. Flytten bedöms
ha blivit bra för både brukare och personal.
En ny gemensam bemanningsenhet har startats.
Denna riktar sig till hela vård- och omsorgsförvaltningens interna regiverksamhet för rekrytering och
bemanning av timanställda till alla verksamheter,
för yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden,
stödassistenter och stödbiträden. Under året har
bemanningsenheten rekryterat cirka 200 timanställda.
Bemanningsenheten har även hanterat ytterligare ungefär 350 timanställda som enheterna själva har anställt.
Personal- och kompetensförsörjningen har fortsatt
varit den stora utmaningen för förvaltningen och
rekryteringssituationen för sjuksköterskor är svår.

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens
utvecklingsmål

Bedömning av målet

Inflytande,
delaktighet och
service

Utveckling inom
området välfärdsteknologi för ökad
tillgänglighet,
självständighet
och trygghet för
brukaren och ökad
effektivitet för
verksamheten.

l Klarar målet

Inflytande,
delaktighet och
service

Brukarens individuella behov, mål och
måluppfyllelse ska stå
i centrum.

u Delvis uppnått

Inflytande,
delaktighet och
service

Utveckla former för
medborgardialog
och information
kring förebyggande
åtgärder.

l Klarar målet

Utveckling inom området välfärdsteknologi för ökad tillgänglighet, självständighet och trygghet för brukaren och ökad
effektivitet för verksamheten:
En strategi för välfärdsteknologi togs fram under 2016.
Exempel på utvecklade lösningar är trygghetskamera,
ett komplement till traditionell tillsyn efter överenskommelse. I november 2017 fanns 21 användare inom
hemvården och ungefär 40 tillsynsbesök per natt utförs i
stället via webbkamera.
Digital teknik för dokumentation har utvecklats.
Brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse ska stå
i centrum:
96 procent av brukarna har dokumenterade individuella
mål i akter. Detta är en liten försämring jämfört med
2016. 74 procent av brukarna har individuella mål
dokumenterade i genomförandeplaner, vilket är en
förbättring jämfört med 2016. Målet på 90 procent nås
dock inte.

Ekonomi
Nämndens resultat uppgår till 52 miljoner kronor, varav
SoL-verksamheten redovisar minus 0,2 mnkr, LSSverksamheten plus 46,4 mnkr och gemensamt för vård
och omsorg redovisar plus 5,9 mnkr. Överskottet inom
LSS-verksamheten beror på att volymen har varit lägre
än vad som budgeterats för.

Framtid och utveckling
Vård- och omsorgsnämnden står både på kort och lång
sikt inför stora volymökningar, förändrade och ökande
vårdbehov och ökade kvalitetskrav som måste mötas.
Procentuellt är det gruppen kommuninvånare över 80
år som ökar mest. På en tioårsperiod förväntas gruppen
80 år och äldre öka med cirka 70 procent och antalet
personer som är över 100 år fördubblas. Verksamheten
måste anpassas efter dessa förutsättningar. Detta innebär
att behovet av hemvård ökar och så även behovet av
att göra en utbyggnad av särskilt boende för äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Insatser för att effektivisera verksamheten och säkra
den ekonomiska långsiktigheten har pågått under 2017.
Detta har även effekter och ett mer långsiktigt fokus

Foto: Kennet Ruona
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Utveckla former för medborgardialog och information kring
förebyggande åtgärder:
Dialogmöten med nämnden har utvecklats. Två
fokusgrupper med brukare och anhöriga har arrangerats.
Informationen på kommunens webbplats har förbättrats bland annat genom en karta som exempelvis visar
äldreboenden och träffpunkter.

mot 2018–2020. Uppdrag med effektiviseringar och
kvalitetsförbättringar är stora utmaningar.
Överenskommelser, gemensam planering och införandet av det hälso- och sjukvårdsavtal som har tecknats
med Region Skåne, kommer att ställa stora krav på
samverkan och gemensam planering med Region Skåne.
I januari 2018 trädde en ny Lag om samverkan
vid utskrivningfrån sluten hälso- och sjukvård i kraft.
Lagändringen innebär att kraven ökar på att snabbare
omhänderta multisjuka – såväl äldre som yngre personer
– efter att de har vistats på sjukhus, för att säkra en trygg
och effektiv utskrivning.
Kompetensförsörjning är en av förvaltningens största
utmaningar inför de kommande åren. Utmaningarna
består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer
att vara större än tillgången och personalrörligheten kan
förväntas öka.
Det finns en rad nationella faktorer så som statliga
utredningar och föreslagna lagändringar som kan
komma att påverka framtid och utveckling för nämndens verksamhet. Några förändringar nationellt som
annonserats är det pågående arbetet med Nationell
kvalitetsplan, Hjälpmedelsutredningen, Översyn av
socialtjänstlagen och Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Internationella skolan, renovering och nybyggda lokaler med matsal och idrottshall. Foto: Thobias Ligneman

Utbildningsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Årets antagning till gymnasieskolan visar att söktrycket
fortsätter att vara högt.
Utbildningsnämnden har fattat beslut om att starta
Hedda Andessongymnasiet hösten 2018.
Vuxenutbildningens obligatoriska del har blivit större
och tar emot ett stort antal nyanlända inom Sfi, Svenska
för invandrare. En ny rättighetslagstiftning om att läsa
upp betyg för att få behörighet till högskolan, har inneburit att vuxenutbildningens obligatoriska del har blivit
större. Konsekvensen är att personer som redan har en
gymnasieutbildning inte kan erbjudas en ny utbildning
för att byta inriktning genom Komvux.
Modersmålscentrum har utarbetat former för ämnesintegrerad värdegrundsundervisning. Innehållet bygger
på de ingångar i värdegrundsfrågor som finns i kurs- och
ämnesplaner från årskurs 1 i grundskolan till sista året i
gymnasiet.
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Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning
av målet

Lund, en
attraktiv och
kreativ plats

Fullgöra det nationella uppdraget med goda och förbättrade
resultat, hög kvalitet och hög
effektivitet.

u

Ekologisk
hållbarhet

Stärka miljömedvetande,
engagemang och handlingsberedskap hos elever/studerande
och anställda.

l

Ekonomisk
hållbarhet

Verksamheten ska ha en god
ekonomisk hushållning.

l

Social
hållbarhet

Stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål, genom
att ta hänsyn till varje elevs
behov och förutsättningar
samt främja hälsa och
förebygga ohälsa.

u

Social
hållbarhet

Utveckla ändamålsenliga
fysiska lärmiljöer som
främjar elevernas lärande och
utveckling.

l

Långsiktig
kompetensförsörjning

Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt
kompetens samt förebygga
ohälsa och främja en god
arbetsmiljö.

l

Delvis
uppnått

Klarar
målet

Klarar
målet

Delvis
uppnått

Klarar
målet

Klarar
målet

Fullgöra det nationella uppdraget med goda och förbättrade
resultat, hög kvalitet och hög effektivitet:
Andelen elever på gymnasieskolans yrkesprogram som
når examen är ökande, men är inte i nivå med riks
genomsnittet. På de högskoleförberedande programmen
ligger såväl andel elever som når examen som den
genomsnittliga betygspoängen över riksgenomsnittet.
Andel elever som uppnår målen för motsvarande
årskurs nio på ISLK (International School of Lund
Katedralskolan) samt andelen som får lägst godkänt i
modersmålsundervisningen, förändras inte mycket över
tid och resultaten är generellt goda.
Stärka miljömedvetande, engagemang och handlings
beredskap hos elever/studerande och anställda:
Nämndens bedömning är att målet klaras utifrån arbetet
som görs enligt LundaEko ll. Bland annat är sex skolor
miljöcertifierade.

Utveckla och förstärka arbetet för hållbar utveckling:
Elevernas självskattade hälsa har sjunkit något sedan
2015 och elever som går språkintroduktion upplever sin
hälsa som sämre än elever i årskurs 2 på nationella program. Det är stor skillnad mellan hur pojkar och flickor
skattar sin hälsa. Flickor mår sämre än pojkar inom alla
gymnasieskolans program.
Andelen elever som är stressade i skolan har ökat
någon sedan 2015 och andelen som är stressade av
skolarbete efter skolan har sjunkit något.
Utveckla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som främjar
elevernas lärande och utveckling:
Målet bedöms klaras.
Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens samt förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö:
Av nämndens 736 lärare har 72 procent lärarlegitimation
år 2017. En stor andel yrkeslärare och lärare i modersmål, har inte lärarlegitimation och verkar under en
undantagsregel. På gymnasieskolorna med högskoleförberedande program har 88 procent av 352 lärare
legitimation.

Nämndens resultat för året uppgår till nästan 11
miljoner kronor. Det är främst inom verksamhetsområdena gymnasieskolan, vuxenutbildning och modersmål
som visar positivt resultat medan verksamhetsområde
grundskola visar negativt resultat.

Framtid och utveckling
Från 1 juli 2018 gäller reviderade styrdokument för alla
skolformer vad gäller skolans digitalisering. Detta kommer att innebära ett visst kompetensutvecklingsbehov
och en ny strategi för digitalisering.
Utbildningsplikt för nyanlända från 1 januari 2018
innebär att alla nyanlända som tar del av Arbets
förmedlingens etableringsinsatser och som bedöms vara
i behov av utbildning för att kunna komma i arbete,
kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan
ersättningen dras in. Detta innebär att fler kommer att
läsa svenska och fler kommer att bli anvisade till reguljär
utbildning i kommunen.
Söktrycket på gymnasieutbildningarna förväntas vara
fortsatt högt.
Skolinspektionen kommer att lämna sin rapport av
granskningen av Lunds kommun under våren 2018.
Arkitekt och entreprenad för Hedda
Andersongymnasiet upphandlas under våren
Om- och nybyggnad av Gymnasieskolan Vipan samt
nya lokaler för vuxenutbildningen projekteras.
Matsalarna på Polhemskolan och Katedralskolan kommer att byggas om och Katedralskolan får tillagningskök.
Att uppnå målet om fossilfri organisation kommer ge
en verksamhetsmässig och ekonomisk påverkan.
Att rekrytera och behålla medarbetare är en utmaning,
särskilt i bristyrken. Löneläget drivs upp i samband med
att personalomsättningen ökar.
Den nya gymnasieskolan kommer att medföra ett
stort rekryteringsbehov. Detta kan bli en utmaning både
personellt och ekonomiskt, med tanke på lärarbristen i
landet.
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Verksamheten ska ha en god ekonomisk hushållning:
Utbildningsnämndens mål för fokusområdet är en
ekonomi i balans. Det ekonomiska resultatet för 2017
blev ett överskott på 10,7 mnkr.

Ekonomi

Barn- och skolnämnd Lunds stad

VERKSAMHETSREDOVISNING

Årets händelser av väsentlig betydelse
Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter var
mycket hög. Meritvärdena har ökat från 247 till 260
under en femårsperiod. De tydliga satsningarna på
pedagogisk utveckling genom bland annat Bedömning för
lärande i skola och förskola samt digitaliseringen, har enligt
nämndens bedömning haft stor betydelse.
I arbetet med nämndens tre utvecklingsmål kring
stress, motivation och likvärdig betygssättning, har
störst fokus varit på målet kring stress. Bland annat har
en vetenskaplig studie gjorts tillsammans med Lunds
universitet. Studien kommer att redovisas under 2018.
Stora utvecklingsområden med digitalisering och
bedömning för lärande, har varit högt prioriterat.
Utöver de månatliga samtalsgrupperna på alla enheter,
gemensam fortbildning med mera, har tjugo pedagoger
och ett antal skolledare påbörjat forskningscirklar inom
bedömning för lärande.
Tre innovationsprojekt har utvecklats under året.
En app för kommunikation mellan skola, hem och
transportbolag i samband med elevernas transporter till
särskolan, ett nytt grepp för rekryteringsmingel samt ett
digitalt torg där skolledare och pedagoger kan utveckla
samarbetslärandet.
Mycket fokus läggs på att hitta vägar för att minska
sjukfrånvaron och med syfte att främja hälsa och en god
arbetsmiljö. I ett partsgemensamt arbete har en ny rutin
för hur lärare ska prioritera sina arbetsuppgifter tagits
fram i samarbete med Arbetsmiljöverket.
En ny metod för medarbetare som riskerar att hamna i
långtidssjukskrivning har arbetats fram av förvaltningen
tillsammans med Företagshälsovården.
Målet som sattes upp att skolledare ska ha max
30 medarbetare, har uppfyllts under 2017.

Minska elevernas upplevelse av negativ stress:
Jämfört med 2016 upplever elever i årskurs fem m
 indre
stress år 2017 och elever i årskurs åtta mer stress.
Skolorna gör en uppföljning av detta genom kvalitets
dialoger som är en del av det stressförebyggande arbetet.
Nämnden kan inte bedöma om målet uppnås.
Motivation för lärande ska öka hos barn och elever:
Flera frågor i elevenkäten är knutna till faktorer som
har betydelse för motivationen i skolarbetet. En av
dessa är hur eleverna trivs i skolan. Elever i årskurs fem
har tidigare genomgående upplevt en högre trivsel än
elever i årskurs åtta, men 2017 anger elever i årskurs åtta
samma höga trivsel. En stor del av eleverna upplever att
de får återkoppling från lärarna, 90 procent av eleverna i
årskurs åtta och 84 procent i årskurs fem. Nämnden kan
inte bedöma om målet uppnås.
Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning:
Betygspoängen i enskilda ämnen och betygspoängen
på de nationella proven i årskurs nio, stämmer sämre
överens jämfört med 2016. 25 procent av eleverna får
högre slutbetyg än vad de får på de nationella proven i
matematik och tolv procent högre betyg i engelska.
Elever i Lunds kommunala skolor har högre merit
värde än rikssnittet även om hänsyn tas till föräldrarnas
utbildningsnivå. Elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning, har 18,2 meritpoäng högre än rikssnittet,
medan elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning har 19,1 meritpoäng högre än riksgenomsnittet.
Skillnaden mellan grupperna är dock större i Lund än i
riket. Nämnden kan inte bedöma om målet uppnås.

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Minska elevernas upplevelse av negativ stress

Går ej att bedöma

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Motivation för lärande ska öka hos barn och elever.

Går ej att bedöma

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning.

Går ej att bedöma
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Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till minus 9 miljoner
kronor. Faktorer som har bidragit till det negativa
resultatet är främst volymförändringar inom för- och
grundskolan.

Framtid och utveckling
Nationella förändringar som påverkar nämndens
verksamhet är bland annat
• digitalisering i skolans läroplan och kursplan.
• stadieindelad timplan inom grundskolan.
• obligatorisk lovskola samt reviderad läroplan för
förskolan.
Olika utvecklingsområden har identifierats inom det systematiska kvalitetsarbetet, SKA, till exempel att förstärka
arbetet kring diskriminering och kränkande behandling.
Det långsiktiga arbetet med BFL, det vill säga bedömning

för lärande, fortsätter. Till exempel innebär det här
arbetet bland annat kollegialt lärande, vetenskaplighet
och systematik i arbetet. Elevhälsans insatser kommer
också att följas upp och analyseras.
Inom förskolan, förskoleklass och fritidshem ska
rutiner tas fram för att följa upp måluppfyllelsen, och
förskolebiblioteken ska byggas ut.
Inom grundskolan behöver insatser göras för att Lund
ska kunna leva upp till det kompensatoriska uppdraget.
I Lund är skillnaderna stora mellan elevers medelmerit
värde beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund.
”Det finns även stora skillnader mellan pojkars och
flickors medelmeritvärden.”
Det är centralt att minska personalens sjukfrånvaro
genom att dels fortsätta förebygga och sätta in tidiga
insatser vid tecken på ohälsa, dels motverka en ohälsosam arbetsbelastning.
Kompetensförsörjningen bedöms även fortsättningsvis vara en av de viktigaste personalstrategiska
utmaningarna.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Foto: Kennet Ruona
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Barn- och skolnämnd Lund öster

VERKSAMHETSREDOVISNING

Årets händelser av väsentlig betydelse
Barn- och skolnämnd Lund Öster har en hög måluppfyllelse i årskurs nio när det gäller kunskapsmålen, behörighet och meritvärde. Skolorna har högre andel behöriga
lärare än rikets kommunala skolor. En klar majoritet
av eleverna i årskurs tre når godtagbara kunskaper och
elever i årskurs sex och nio når kunskapskraven i alla
ämnen. Även om alla elever inte har nått målen fullt
ut, har flertalet, utifrån sina förutsättningar, ändå gjort
framsteg och utvecklats både kunskapsmässigt och
socialt.
En klar majoritet av eleverna i årskurs fem och åtta
upplever att de inte har blivit utsatta för kränkningar
enligt Lunds ungdomsenkät (LUNK). Antalet anmälda
kränkningar som gjorts till nämnden har emellertid ökat
jämfört med år 2016. Den upplevda stressen på grund av
skoluppgifter efter skoltid har ökat något jämfört med
föregående år.
Från och med hösten 2017 är ett par förskolor och en
skola med i projektet Övningsförskolor, som genomförs
tillsammans med Malmö universitet, tidigare Malmö

högskola. De som är med i projektet är alla förskolor i
Södra Sandby och Revinge, Möllebackens och Nyvångs
förskola i Dalby samt Genarps skola F–9. Ungefär ett
femtiotal ur den pedagogiska personalen har gått en
handledarutbildning vid Malmö universitet. Genom
att ha gått handledarutbildningen kan de på bästa sätt
vara handledare i övningsförskolor och skolor för den
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.
Förskolans projekt kring flerspråkighet har utvärderats och kommer att ligga till grund för alla språk
framöver. Arabiska, engelska, polska, spanska och tyska
ingick i pilotprojektet.
Under 2017 har antalet anställda blivit fler jämfört
med tidigare år, och huvudsakligen har det blivit fler
visstidsanställningar. Detta visar hur svårt det är att
rekrytera legitimerade medarbetare för att undervisa i
förskola och skola, eftersom yrkeslegitimation för lärare
nu är ett krav för att få en tillsvidareanställning enligt
skollagen. Personalomsättningen har ökat och framför
allt är det förskollärare och lärare som på egen begäran
lämnar sin anställning.

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Social hållbarhet

Våra barn och elever i ett 1 –16 års perspektiv erbjuds en likvärdig
utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller
ekonomisk bakgrund.

u Delvis uppnått

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Personalen har kunskap och kompetens som rör nyanlända barn och
elevers lärande

Går ej att bedöma

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Våra barn och elever i ett 1 –16 års perspektiv erbjuds likvärdiga lokaler
av hög kvalitet. Framtagandet av lokalprogram ska främja arbetet med
att få likvärdiga lokaler

u Delvis uppnått

Ekonomisk hållbarhet

Utnyttja befintliga lokaler effektivt och sträva efter hög fyllnadsgrad
före nybyggnation. Utnyttja och samutnyttja lokaler och lärmiljöer
mellan förskola, grundskola och fritidshem.

l Klarar målet

Långsiktig kompetensförsörjning

Att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare samt väcka
intresse för yrken inom vår organisation

Går ej att bedöma
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Våra barn och elever i ett 1–16 års perspektiv, erbjuds en
likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort,
kön och social eller ekonomisk bakgrund:
Elever med högutbildade föräldrar har i genomsnitt
högre betyg än elever som har lågutbildade föräldrar. I
Lunds kommunala skolor är skillnaderna mellan dess
två grupper något större än jämfört med övriga rikets
kommunala skolor.
Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden
i årskurs nio har ökat jämfört med 2016. 95 procent
av eleverna når kunskapsmålet i alla ämnen, vilket är
samma nivå som 2016. Andelen förskolepersonal som har
en pedagogisk högskoleexamen är på samma nivå som
tidigare med 51 procent, medan andelen på fritidshem
har ökat till 55 procent.
Betygsresultaten visar att flickor generellt har högre
betyg än pojkar. Det finns även skillnader i elevernas
genomsnittliga meritvärde beroende på om deras föräldrar har en förgymnasial utbildning/gymnasieutbildning
eller en eftergymnasial utbildning.

Våra barn och elever i ett 1–16 års perspektiv, erbjuds likvärdiga lokaler av hög kvalitet. Att ta fram ett lokalprogram ska
främja arbetet med att få likvärdiga lokaler:
Ett förslag på ett standardlokalprogram har arbetats
fram. Utformningen av nya skolor styrs av programmet,
som beskriver vilka lokaler som behövs utifrån såväl
antal elever som krav utifrån läroplanen.
Utnyttja befintliga lokaler effektivt och sträva efter hög
fyllnadsgrad före nybyggnation. Utnyttja och samutnyttja
lokaler och lärmiljöer mellan förskola, grundskola och
fritidshem:
100 procent av lokalerna utnyttjas effektivt.
Att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare samt
väcka intresse för yrken inom vår organisation:
Personalomsättningen har ökat, men nämnden kan inte
bedöma målet.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till 0,5 miljoner
kronor, vilket är i nivå med budgeten. En orsak till
överskottet är främst vakanser inom skolkontoret.

Regeringen beslutade våren 2017 att skolans uppdrag att
stärka elevernas digitala kompetens, behövde förtydligas
och förstärkas. Förändringarna handlar bland annat om
rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och
undervisningen i enskilda ämnen.
En så kallad stadieindelad timplan ska införas i
grundskolan. Dessutom ska regeringen reglera undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadiet i stället
för nuvarande ordning där skolorna relativt fritt kan
bestämma hur undervisningstimmarna ska fördelas
mellan årskurserna. Syftet med förändringen är att öka
likvärdigheten mellan skolorna. Den nya timplanen
gäller från 1 juli 2018.
Regeringen har bestämt att Skolverket ska revidera
förskolans läroplan.
Ett helhetstänk ska skapas för det systematiska
kvalitetsarbetet (SKA). Den nya barn- och skolnämnden
behöver synkronisera processer i enlighet med skollagen
4 kapitel § § 3–6. Varje huvudman inom skolväsendet
ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen,
som anges i 3 §, ska genomföras även på förskole- och
skolenhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet ska
dokumenteras.
Utbildningar i att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling ska hållas, i enlighet
med skollagen 6 kap § § 6–10. Lagkraven behöver
förtydligas för förskolechefer och rektorer, vad gäller
det målinriktade arbetet, skyldigheten att förebygga och
förhindra kränkande behandling, planen mot kränkande
behandling, förbudet mot kränkande behandling samt
skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling.
Bedömning för lärande (BFL) i Lund innebär
• ett kollegialt lärande
• vetenskaplighet
• systematik i arbetet
• medverkan av barn och elever
• att barns och elevers lärande samt att lärares undervisning formas efter barnets/elevens behov, enligt de
fem nyckelstrategierna.
Bedömning för lärande innebär att bredda och fördjupa
sina kunskaper. Både lärare och skolledare ska få ett
ännu mer vetenskapligt förhållningssätt. På så vis
vidareutvecklar vi undervisningen och fortsätter att
professionalisera yrkeskårerna inom skolan.
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Personalen har kunskap och kompetens som rör nyanlända
barn och elevers lärande:
Nämnden kan inte bedöma målet.

Framtid och utveckling

Renhållningsstyrelsen

VERKSAMHETSREDOVISNING

Årets händelser av väsentlig betydelse
Branschorganisationen Avfall Sverige utnämnde 2017
Lund till bästa avfallskommun. Underlaget är en sammanställning av inrapporterade uppgifter om återvinningsresultat, brukarundersökningar, ekonomiuppgifter
med mera. Lunds kommun är även uppmärksammat för
att alla transporter sker fossilfritt.
En eldriven sopmaskin har upphandlats för att
levereras under 2018 och solpaneler har beställts för att
uppföras på en av renhållningsverkets byggnader.
Indelningen av facken i fyrfackskärlen har börjat
förändras för att passa förändringarna i hushållens avfall.
Orsaken är att tidningarna blir färre och plastförpackningar blir fler.
Ett system för insamling av matolja ska testas liksom
nivåvakter för fyllnadsgraden i containrar och komprimerande papperskorgar.
Under hösten har en utredning gjorts som undersöker
förutsättningarna för att minska återvinningscentralernas grovavfall. En rapport kommer att publiceras under
första kvartalet 2018.
Projektet FixaTill på Linero har utvärderats efter två
år. Genom återbruk sparar verksamheten i genomsnitt
tio ton koldioxid per månad.

Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda
miljön:
Mängden brännbart grovavfall från återvinningscentraler, har minskat med fyra procent. Två fastigheter har
infört fastighetsnära insamling av textilavfall.
Ekonomi ska vara i balans. Renhållningsstyrelsen ska
bibehålla sitt eget kapital och ha en god likviditet:
Det ekonomiska resultatet 2017 uppgick till 3,0 miljoner
kronor och ekonomin bedöms vara i balans.
Lundaborna ska ha ett stort förtroende för att renhållningsstyrelsen utvecklar verksamheten och avfallshanteringen:
80 procent av Lundaborna har stort förtroende för
hur renhållningsstyrelsen utvecklar verksamheten och
avfallshantering.
Renhållningsverket ska vara en attraktiv arbetsplats och
sträva efter en god arbetsmiljö:
Sjukfrånvaron har ökat under året till sju procent.
Förvaltningen är aktiv med rehabiliteringsåtgärder och
har ett gott samarbete med Företagshälsovården.

Nämndens utvecklingsmål
Fokusområde

Nämndens utvecklingsmål

Bedömning av målet

Ekologisk hållbarhet

Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön

u Delvis uppnått

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt egna
kapital och ha en god likviditet.

l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service

Lundaborna skall ha ett stort förtroende för att Renhållningsstyrelsen
utvecklar verksamheten och avfallshanteringen.

l Klarar målet

Långsiktig kompetensförsörjning

Renhållningsverket ska vara en attraktiv arbetsplats och sträva efter en
god arbetsmiljö

n Klarar ej målet
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Ekonomi
Styrelsen redovisar ett resultat på tre miljoner kronor,
vilket överstiger budgeten med 2,5 miljoner kronor.
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader.
Under slutet av året har det varit färre tillfällen med
extra snöröjning, vilket har påverkat övertidskostnaden
positivt. Under andra halvåret har även förvaltningen
haft en lägre bemanning än tidigare år och detta beror på
att det har varit svårare att rekrytera personal.

Framtid och utveckling

VERKSAMHETSREDOVISNING

Utvecklingsmålen ska fortsätta fokusera på ”Hållbar
konsumtion för minskade avfallsmängder”, ”Ökad
återvinning och återanvändning” och en ”Ren och giftfri
miljö”. Detta i enlighet med Lunds kommuns avfallsplan
som antog av kommunfullmäktige 2016. Att minska
avfallsmängderna totalt sett, är något som måste omfatta
alla invånarnas engagemang långt innan avfall uppstår.
Fleråriga verksamhetsplaner ska tas fram och samverkan
ska intensifieras med både organisationer, kommunens
nämnder och andra bolag och kommuner inom avfallsoch återvinningsbranschen.
Det behövs en fortsatt utveckling av fordon och drivmedel, till exempel elfordon, förbättrade biogasfordon
och nya miljövänliga drivmedel. Renhållningsverkets
byggnader är lämpliga för solceller och en första etapp
med sådana på verkstadens tak kommer att utföras 2018.
Detta beräknas ge 25 procent av renhållningsstyrelsens
energiförbrukning.
Inom landet sker utvecklings- och försöksprojekt för
att bland annat avfallsbranschen ska kunna möta den
omställning som EU önskar till en cirkulär ekonomi. I
omställningen behövs dels ett förändrat konsumtionsmönster från medborgarna, dels en ökad livslängd på
produkter och ett ökat återbruk.
Totalt sett arbetar även avfallsbranschen mer med
beteendepåverkan för att medverka till hållbara
konsumtionsmönster.

Foto: Lena Wallin
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Resultaträkning och
kassaflödesanalys
Resultaträkning
miljoner kronor

not

Kommunen

Koncernen*

Budget
2017

2017

2016

2017

2016

Verksamhetens intäkter

1

1 622

1 873

1 788

5 147

4 896

Verksamhetens kostnader

2

–7 305

–7 451

–7 108

–9 760

–9 323

–300

–348

–341

–787

–782

2

–35

–4

10

–5 983

–5 924

–5 696

–5 405

–5 199

Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

5 591

5 578

5 311

5 578

5 311

Generella statsbidrag och utjämning

5

401

422

383

422

383

Finansiella intäkter

6

123

115

114

10

14

Finansiella kostnader

7

–64

–42

–40

–146

–152

Finansiella, jämförelsestörande poster

3

15

31

15

21

Resultat efter finansiella poster

8

164

103

474

378

–91

–13

–5

–2

68

Skatt

FINANSIELLA RAPPORTER

Minoritetsandel
Resultat före extraordinära poster

68

164

103

379

363

68

164

103

379

363

0

–2

–4

68

162

99

Extraordinära poster
Årets resultat
Avräkning mot balanskravet
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
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Kassaflödesanalys
miljoner kronor

not

Kommunen

Koncernen

Budget
2017

2017

2016

2017

2016

68

164

103

474

378

331

396

377

856

778

–22

–19

–25

–21

–16

–15

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

9

Minskning av avsättning på grund av utbetalningar
Betald skatt
Medel från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning lager, exploateringsverksamhet

399

538

461

1 289

1 140

–35

1

–48

7

–76

–21

–137

–114

8

94

78

252

91

407

521

519

1 357

1 124

3

–20

15

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

Investering i materiella anläggningstillgångar

11

–1
–1 385

Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag

–872

–662

–1 907

–1 657

2

4

4

163

56

68

56

68

Förvärv aktier i dotterföretag

–56

Försäljning av dotterföretag

217

Förändring av finansiella anläggningstillgångar

12

4

–1 385

–815

–590

–1 851

–1 281

971

–201

127

–375

–18

800

100

–3

31

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning/amortering långfristiga skulder

21

Upplåning kortfristiga lån / amortering

23

800

100

Fordran avseende förmedlade lån

23

–300

–200

Långfristiga fordringar

13

–131

–38

Nyemission

8

Ökning kortfristiga placeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

971

12

–17

7

–30

180

–28

437

83

–1

0

–1

0

–114

–99

–58

–75

170

269

436

511

56

170

378

436

UTBETALN ING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

–7
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Kassaflöde från investeringsverksamhet

–7

Balansräkning
miljoner kronor

Not

Kommunen

Koncernen*

2017

2016

2017

2016

10

7

9

213

247

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

11

6 215

5 684

16 777

15 651

Maskiner och inventarier

11

307

315

423

431

Aktier, andelar, bostadsrätter

12

1 950

1 978

239

260

Långfristiga fordringar

13

2 579

2 448

146

139

Bidrag till statlig infrastruktur

14

18

17

18

17

11 076

10 452

17 816

16 746

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsområden

15

281

246

330

282

Kortfristiga fordringar

16

1 743

1 368

1 303

1 166

Korfristiga placeringar

17

143

155

178

186

56

170

378

436

2 223

1 939

2 189

2 070

13 299

12 391

20 005

18 816

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

FINANSIELLA RAPPORTER

SUMMA TILLGÅNGAR
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miljoner kronor

Not

Kommunen

Koncernen*

2017

2016

2017

2016

Årets resultat

164

103

379

363

Resultatutjämningsreserv

317

275

317

275

4 134

4 074

5 885

5 566

4 615

4 451

6 581

6 204

14

2

530

493

695

636

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

18

Minoritetsintressen
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

19

491

454

Uppskjuten skatt
Andra avsättningar

20

61

61

66

78

552

515

1 291

1 207

4 456

4 643

6 746

7 065

2 538

2 406

3 676

2 782

5 373

4 337

varav lån för annans räkning

1 150

850

Summa skulder

8 132

7 425

12 119

11 402

13 299

12 391

20 005

18 816

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

21,22

varav lån för annans räkning
Kortfristiga skulder

22,23

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna

24

2 253

2 297

2 253

2 298

Borgensåtagande

25

1 521

1 519

825

835

Andra förpliktelser

26

444

443

Leasingåtagande

27

1 912

1 722

1 959

1 761

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 28.
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Ansvarsförbindelser

Redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper

FINANSIELLA RAPPORTER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annan
anges. Därutöver följs det av regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som
innefattas i begreppet god redovisningssed.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde om inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts
post-för-post till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärdet.

Anläggningstillgång

Antal
komponenter

Avskrivningstid

Byggnader

9

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

Publika fastigheter
(gator, väger och parker)

3

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

Avskrivningstiden för maskiner och inventarier har
avskrivningstider mellan 3–15 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
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.

Jämförelsestörande poster

Övriga intäkter

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.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas
upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över
den beräknade nyttjandeperioden baserat på anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde.
Avskrivning beräknas och bokförs när tillgången
tas i bruk. Inventarier som anskaffas löpande skrivs av
praktiska skäl av från efterföljande årsskifte.
Komponentavskrivning tillämpas för byggnader och
tekniska anläggningar som är anskaffade 2015 eller
senare med avskrivningar enligt nedan.
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Klassificering av finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
finansiell omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel
är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och
marknadsvärdet. En minskning av aktievärdet bokförs
under posten nedskrivningar. En ökning av aktievärdet
på balansdagen återförs upp till anskaffningsvärdet.
I båda fallen avräknas det bokförda beloppet vid avstämning mot balanskravet.

Gränsdragning mellan kostnad och
investering
Inventarieanskaffningar med ett värde över 20 000
kronor och en nyttjandetid över tre år redovisas som
anläggningstillgång.

Bidrag till statlig infrastruktur

Redovisning av renhållningsverksamheten

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

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.

Exploateringsredovisning
Investeringar i gator och parker redovisas som anläggnings
tillgångar och avskrivning påbörjas när de tas i bruk.
Av tomtlikviderna för exploateringsområdena redovisas en del som gatukostnadsersättning. Kommunen
använder en schablonmetod där redovisningen
grundas på antagandet att tomtlikviden i första hand
täcker anläggningsutgiften för gata och park, och då
som gatukostnadsersättning, och i andra hand täcker
den markanläggningarna. Gatukostnadsersättningen
periodiseras över avskrivningstiden under samma period
som den investering i gata och park som den avser att
finansiera.
Ej sålda tomter redovisas som omsättningstillgång.
Överföring från markreserv till omsättningstillgång vid
exploatering sker när detaljplan fastställts och vunnit
laga kraft.
Intäkter från exploateringsområden redovisas löpande
i samband med försäljningen och kostnader för sålda
tomter matchas mot intäkterna.

Avsättningar

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS17.
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.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning. Syftet är
att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala
företagens verksamhet och ekonomiska ställning.
Den sammanställda redovisningen 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.
Bakgrunden är att ägarandelen kan komma att överstiga
20 procent om något år.
Enligt RKR 8.2 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 2 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Den sammanlagda kommunala andelen av
omsättningen/omslutningen hos de företag som undantas, får dock inte överstiga 5 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Detta innebär att Fastighets
AB Arenan och Lund Science Village AB inte ingår i den
sammanställda redovisningen trots att Lund kommuns
ägarandel överstiger 20 % i bolagen.
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 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
LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017
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Avsättning har skett för återstående markarbeten
inom exploateringsområden där markintäkter har
influtit. Avsättning har skett för återställningsarbete
vid paviljongbyggnader till skolor och förskolor.
Beloppsgränsen för att bokföra en avsättning är satt vid
tre miljoner kronor.

Sammanställd redovisning

FINANSIELLA RAPPORTER

lyder under samma normering som kommuner och
landsting.
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 (78 procent), dels som
uppskjuten skatt (22 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.
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Noter
Alla belopp i miljoner kronor
Not 1 Verksamhetens intäkter
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Försäljning verksamhet och tjänster

626,6

583,9

1 139,2

991,8

Taxor och avgifter

422,3

410,3

2 346,2

2 339,1

Försäljningsintäkter och hyror

245,5

227,3

1 057,4

992,9

Bidrag

578,7

566,7

592,8

572,4

Övriga intäkter

11,6
1 873,1

1 788,2

5 147,2

4 896,2

Not 2 Verksamhetens kostnader
Kommunen

Lönekostnader
Pensionskostnader

Koncernen

2017

2016

2017

2016

–4 294,4

–4 028,8

–4 802,1

–4 511,3

–367,7

–343,6

–413,9

–357,6

–930,9

–953,4

Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution
–352,0

–344,9

–742,5

–658,1

Lämnade bidrag

–255,5

–261,1

–255,5

–261,1

–1 233,3

–1 204,8

–1 235,6

–1 208,7

Tjänster, avgifter

–377,3

–357,2

–719,3

–862,0

Lokalkostnader

–567,6

–564,2

–454,4

–451,8

Fastighetsskatt

–3,0

–3,8

–32,0

–26,6

–174,0

–32,9

–9 760,2

–9 323,5

Köp av huvudverksamhet

Övriga kostnader
–7 450,8

–7 108,4
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Material, varor, inventarier

Not 3 Jämförelsestörande poster
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Vinst vid försäljning anläggningstillgångar

1,2

2,7

1,2

2,7

Vinster/förluster från exploateringsområden

4,4

–6,7

4,4

–6,7

Verksamhetens intäkter och kostnader

Avsättning för återställande av Rögle deponi
Nedskrivning/återföring materiella anläggningstillgångar

–24,0
–3,6

–7,2

–24,0
–10,0

Försäljning av dotterföretag

–181,8
219,9

2,0

–35,2

–4,4

10,1

14,7

20,6

14,7

20,6

14,7

20,6

Finansiella intäkter och kostnader
Vinst vid försäljning av värdepapper
Extra aktieutdelning från Lunds kommuns Fastighets AB

10,0
14,7

30,6

Not 4 Skatteintäkter
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

5 595,6

5 330,3

5 595,6

5 330,3

Justerad slutavräkning för föregående år

6,2

4,9

6,2

4,9

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret

–24,1

–24,0

–24,1

–24,0

5 577,7

5 311,1

5 577,7

5 311,1

47 286

45 682

47 286

45 682

Justerad slutavräkning för föregående år

52

42

52

42

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret

–204

–206

–204

–206

47 134

45 518

47 134

45 518

Preliminär skatteinbetalning
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Kronor per invånare
Preliminär skatteinbetalning
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Inkomstutjämningsbidrag

718,3

680,1

718,3

680,1

Kostnadsutjämningsavgift

–535,8

–566,7

–535,8

–566,7

Regleringsbidrag/-avgift

–1,1

–4,0

–1,1

–4,0

Införandebidrag

22,7

53,1

22,7

53,1

Utjämningsavgift LSS

–5,9

0,0

–5,9

0,0

183,9

175,4

183,9

175,4

Engångsmedel för flyktingverksamheten

19,3

22,0

19,3

22,0

Byggbonus

21,2

22,9

21,2

22,9

422,6

382,9

422,6

382,9

Inkomstutjämningsbidrag

6 070

5 829

6 070

5 829

Kostnadsutjämningsavgift

–4 528

–4 857

–4 528

–4 857

–9

–34

–9

–34

Införandebidrag

192

455

192

455

Utjämningsavgift LSS

–50

0

–50

1 554

1 506

1 554

1 506

3 229

2 899

3 229

2 899

116 682

118 334

116 682

Kommunal fastighetsavgift

Kronor per invånare

Regleringsbidrag

Kommunal fastighetsavgift

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

118 334
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Not 6 Finansiella intäkter
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Ränteintäkter

23,3

28,2

6,2

8,8

– varav ränta från kommunägda bolag

23,2

27,4

Aktieutdelning

84,6

87,4

1,3

2,0

– varav Kraftringen AB

83,2

75,8

1,3

11,5

14,7

20,6

14,7

20,6

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

1,3

2,0

1,3

2,6

Borgensavgifter

5,1

6,5

Övriga finansiella intäkter

0,7

0,3

1,3

0,9

129,7

145,0

24,8

34,9

–14,7

–30,6

–14,7

–20,6

115,0

114,4

10,1

14,3

– varav andra kommunala bolag
Vinst vid försäljning av värdepapper

Avgår, jämförelsestörande poster enligt not 3

Not 7 Finansiella kostnader
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Räntekostnader

–27,0

–32,2

–119,0

–136,2

Ränta på pensionsavsättning

–12,7

–4,9

–13,1

–5,1

–1,8

–0,6
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Valutakursförluster
Nedskrivning placerade medel/finansiell anläggningstillgång

–0,5

–1,2

–6,6

–4,8

Övriga finansiella kostnader

–2,1

–1,8

–5,3

–5,2

–42,3

–40,1

–145,8

–151,9

Not 8 Resultat efter finansiella poster
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

163,8

103,0

163,8

103,0

Kraftringen AB (82,4%)

254,0

229,5

Lunds Kommuns Fastighets AB

127,0

121,6

Lunds Kommuns Parkerings AB

7,8

7,8

Räddningstjänsten Syd (22,3%)

0,1

0,0

VA Syd

0,0

0,0

–78,3

–84,3

474,4

377,6

Kommunen

avgår resultat inom kommunkoncernen
163,8
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103,0

Not 9 Justering för ej likvidpåverkande poster
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Av- och nedskrivningar

351,8

349,2

797,5

965,8

Upplösning investeringsbidrag, gatukostnadsersättning

–14,3

–13,5

–14,3

–13,5

59,5

47,1

49,5

63,5

–0,9

2,2

6,8

5,7

7,3

–20,8

Förändring avsättningar
Orealiserade valutakursdifferenser
Utdelning och resultatandel i intresse-/dotterföretag
Reavinst/reaförlust

–1,3

–22,4

Rearesultat vid försäljning av dotterföretag

–219,9

Nedskrivning/återföring av omsättningstillgångar
Övrigt

11,5

–4,0

0,7

–2,1

–1,9

–1,3

396,4

358,3

855,5

777,7

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Bokfört värde vid årets början

9,4

12,1

247,4

196,3

Investeringar

1,0

0,3

1,1

54,0

Förvärv av dotterföretag

0,8

Försäljning, utrangering

–4,6

Omklassificeringar

–1,7

Årets valutakursdifferenser

Bokfört värde vid årets slut

17,2

–3,0

–3,0

–22,0

–19,2

7,4

9,4

212,9

247,4

27,6

41,8

167,0

180,8

12,4

14,5

5,9

10,3

212,9

247,4

Specifikation
Goodwill
Uttagsrättighet vattenkraft
Licensavgifter för IT- och telesystem

7,4

9,4

Övrigt
7,4

9,4
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Avskrivningar

–8,9

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

8 381

8 028

24 091

22 920

–3 015

–2 756

–9 214

–8 748

5 366

5 272

14 877

14 172

849

411

1 900

1 479

6 215

5 684

16 777

15 651

928

882

1 238

1 199

–621

–567

–815

–768

307

315

423

431

5 272,0

4 919,8

14 172,2

13 708,8

86,0

65,8

196,6

182,6

283,6

562,3

1 200,9

1 204,7

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Bokfört värde

Pågående investeringar
Anskaffningsvärde/bokfört värde

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Bokfört värde

Årets förändringar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående värde vid årets början
Investeringar under året
Överföring från/till annat slag av tillgång

FINANSIELLA RAPPORTER

Omklassificering till annan tillgång

–11,2

Inkomster

–7,2

Försäljning/ utrangering

–0,7

Nedskrivningar/återföring

–1,4

–7,2

–6,6

–41,5

–122,1

–5,5

25,9

–174,0

–267,0

–252,6

–669,7

–665,8

5 365,3

5 272,0

14 877,2

14 172,2

Ingående värde vid årets början

411,5

402,5

1 478,8

1 300,2

Investeringar under året

722,8

571,3

1 639,1

1 404,9

–285,2

–562,3

–1 218,2

–1 226,2

849,1

411,5

1 899,8

1 478,8

Avskrivningar
Bokfört värde vid årets slut

–6,6

44,7

Pågående investeringar

Överföring från/till annat slag av tillgång
Bokfört värde vid årets slut

Fortsätter på nästa sida Long-arrow-right
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

315,0

319,5

431,3

427,5

69,7

82,7

78,2

94,1

Maskiner och inventarier
Ingående värde vid årets början
Investeringar under året
Förvärv av dotterföretag
Överföring från/till annat slag av tillgång

0,2
3,0

17,9

19,2

Försäljning/ utrangering

–0,5

–1,6

–0,6

Nedskrivningar

–2,2

–1,8

–2,2

–1,8

Avskrivningar

–78,1

–85,4

–100,6

–107,2

Bokfört värde vid årets slut

306,9

315,0

422,9

431,3

FINANSIELLA RAPPORTER
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Not 12 Aktier, andelar, bostadsrätter
Kommunen

Ingående värde vid årets början

Koncernen

2017

2016

2017

2016

1 978,2

1 978,9

259,7

266,3

0,7

–0,7

0,7

–0,7

6,8

0,5

Investering under året
Nedskrivning/återföring av tidigare nedskrivet
Årets andel i intresseföretags resultat
Utdelning
Försäljning, omklassificering
Redovisat värde vid årets slut

–6,2
–28,8

–28,1

–0,1

239,2

259,7

1 950,2

1 978,2

1 648,6

1 648,6

Lunds Kommuns Fastighets AB, 120 000 st (100%)

90,4

90,4

Lunds Kommuns Parkerings AB, 50 400 st (100%)

29,4

29,4

1 768,4

1 768,4

–

–

75,0

75,0

75,0

75,0

Specifikation
Aktier som till största delen ägs av Lunds kommun
Kraftringen AB, 824 st (82,39%)

Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Fastighets AB Lund Arena

FINANSIELLA RAPPORTER

Nordrike 4 Fastighets AB

28,1

28,2

Science Village Scandinavia AB

9,7

9,7

9,7

9,7

Ideon AB

0,2

0,2

0,2

0,2

SYSAV, 846 st

0,8

0,8

0,8

0,8

57,0

57,0

57,0

57,0

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

4,8

4,8

4,8

4,8

Andelskapital i Kommuninvest

6,5

6,5

6,5

6,5

Skånska Energi AB

23,0

23,0

Andelar i intresseföretag

33,5

26,7

Andra aktier och andelar

1,0

0,2

AB Sydvatten, 569.516 st

Bostadsrätter, andelar

27,7

27,6

27,7

27,6

181,8

209,8

239,2

259,7

1 950,2

1 978,2

239,2

259,7

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.
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Not 13 Långfristiga fordringar
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

12,7

13,6

12,7

13,6

1 850,0

1 800,0

10,1

10,7

624,9

549,5

Fastighets AB Lund Arena

33,2

36,2

33,2

36,2

Science Village Scandinavia

30,0

20,0

30,0

20,0

Förlagslån Kommuninvest

18,3

18,3

18,3

18,3

Andra långfristiga fordringar

30,6

33,9

Uppskjuten skattefordran

20,9

17,3

145,7

139,3

Stöd till föreningar
Lunds Kommuns Fastighets AB
Kraftringens pensionsskuld
VA Syd

2 579,2

2 448,3

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunen

Skyttelbron till Kristallen
Väg 798 Genarp-Esarp-Kyrkheddinge

Koncernen

2017

2016

2017

2016

16,7

17,4

16,7

17,4

1,0

1,0

17,7

17,4

17,7

17,4

Not 15 Förråd, lager och exploateringsområden
Kommunen

Exploateringsområden

2017

2016

2017

2016

2,1

2,1

51,4

37,6

278,6

244,1

278,6

244,1

280,7

246,2

330,0

281,7

Exploateringsområdena avser osåld men bearbetad tomtmark.
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Förråd och lager

Koncernen

Not 16 Kortfristiga fordringar
Kommunen

Kundfordringar
Lunds Kommuns Fastighets AB, för förmedlade lån

2017

2016

2017

2016

151,6

111,4

336,9

322,4

1 150,0

850,0

155,1

175,1

18,3

12,9

Kraftringen Energi AB, för förmedlade lån

2,3

VA Syd, för förmedlade lån

1,5

Fordringar hos staten

Koncernen

145,3

168,1

Elcertifikat och utsläppsrätter
Andra kortfristiga fordringar

122,1

84,6

288,1

192,0

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

170,5

153,5

504,6

463,6

1 743,3

1 367,6

1 303,0

1 166,1

Not 17 Kortfristiga placeringar
Kommunen

Aktiefondandelar, aktieindexobligationer, obligationer

Koncernen

2017

2016

2017

2016

143,1

155,1

178,2

185,6

Marknadsvärdet uppgår vid årsskiftet till totalt 161 miljoner kronor, varav 148 för aktiefonder och 13 för strukturerade produkter.

Not 18 Eget kapital
Kommunen
2017

2016

2017

2016

4 451,4

4 348,5

6 204,4

5 820,6

163,8

103,0

378,6

362,9

Återföring uppskjuten skatteskuld

0,2

0,4

Nyemission

7,8

Ingående eget kapital
FINANSIELLA RAPPORTER

Koncernen

Årets resultat

Valutaomräkningsdifferens
Utgående eget kapital

4 615,2

4 451,4

–10,4

20,4

6 580,6

6 204,4

I respektive bolags förvaltningsberättelse föreslås en utdelning om 1,4 miljoner kronor i Lunds Kommuns Fastighets AB, 0,1 miljoner kronor i
Lunds kommuns Parkerings AB och 90,6 miljoner kronor för Lunds kommuns andel i Kraftringen AB.
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Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Särskild avtals- o visstidspension

1,6

1,6

1,6

1,6

Förmånsbestämd ålderspension

426,1

391,4

465,0

430,8

7,8

8,3

7,8

8,3

36,2

34,5

36,2

34,5

Särskild avtalspension

7,3

7,4

7,3

7,4

Pension till efterlevande

8,6

8,9

8,6

8,9

Livränta

1,2

0,5

1,2

0,5

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

1,9

1,2

1,9

1,2

490,7

453,8

529,6

493,2

Förtroendevalda

1

1

1

1

Tjänstemän

0

0

2

2

453,8

426,0

41,2

38,7

–18,1

–16,9

12,7

4,9

1,2

1,1

–0,1

0,0

Utgående avsättning

490,7

453,8

529,6

493,2

Aktualiseringsgrad

97,0 %

96,0 %

Pensioner och liknande förpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)

Pensionsbehållning *
Ålderspension

Summa
* Pension som intjänats 1998–99 och igångsatt 1999

Antal visstidsförordnanden

Pensionsavsättningar (alla belopp inklusive löneskatt)
Ingående avsättning
Nyintjänad pension
Pensionsutbetalningar

Pension till efterlevande
Övrigt
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Ränte- och basbeloppsuppräkningar

Not 20 Andra avsättningar
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Markavsättning,exploatering

17,5

14,8

17,5

14,8

Markåterställning efter tillfälliga paviljonger

21,2

22,2

21,2

22,2

Återställande av deponier

22,3

23,9

22,3

23,9

5,4

17,0

Övriga avsättningar
Utgående avsättning

61,0

60,9

66,4

77,9

60,9

41,6

77,9

42,5

4,0

26,2

9,0

43,7

–3,9

–4,6

–3,9

–5,1

–2,3

–16,6

–3,2

60,9

66,4

77,9

Förändringar under året
Ingående avsättning
Nya avsättningar under perioden
Belopp som tagits i anspråk under perioden
Outnyttjade belopp som återförts
Utgående avsättning

61,0

Not 21 Långfristiga skulder
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

0,0

0,0

71,3

116,5

Lån i bank och kreditinstitut

1 161,9

1 494,3

5 720,0

6 000,2

Lån för vidareutlåning (till kommunens bolag)

2 538,1

2 405,7

63,2

56,2

3 700,0

3 900,0

5 854,5

6 172,9

613,7

571,5

613,7

571,5

73,5

74,2

276,2

291,2

687,2

645,7

889,9

862,7

Skuld till VA Syd (för aktier i Sydvatten)

57,0

57,0

Skuld avseende Kraftringens pensioner

10,1

10,7

1,6

29,6

1,6

29,6

68,7

97,3

1,6

29,6

4 455,9

4 643,0

6 746,0

7 065,2

Lån i banker och kreditinstitut

FINANSIELLA RAPPORTER

Utnyttjad checkkredit, koncernkonto

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:
Gatukostnadsersättning
Investeringsbidrag

Övriga långfristiga skulder:

(motsvaras av fordran mot Kraftringen)
Övriga långfristiga skulder

Totalt långfristiga skulder

Kommunen gör upplåning för direkt vidareutlåning till framförallt VA Syd och Lunds kommuns Fastighets AB.
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Not 22 Uppgifter om bruttolåneskulden
Kommunen
2017

2016

Genomsnittlig ränta

0,26 %

0,44 %

Genomsnittlig bindningstid

1,70 år

2,03 år

–1 år

2 250

1 450

–1–3 år

2 400

2 550

–3–5 år

1 300

1 350

–5–6 år

0

0

5 950

5 350

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom:

Merparten av lånen 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 checkräknings
krediter uppgående till 3 300 mnkr.

Not 23 Kortfristiga skulder
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Leverantörsskulder

319,6

293,1

566,0

525,9

Lån genom certifikatsprogram

600,0

600,0

2 013,7

2 117,4

Lån genom kommuncertifikat för vidareutlåning

700,0

850,0

Obligationslån med kort löptid

500,0

Obligationslån med kort löptid för vidareutlåning

450,0

Övriga kortfristiga skulder

194,3

174,8

270,2

239,2

7,7

5,0

31,9

28,2

904,3

859,1

1 541,2

1 426,0

3 676,0

2 782,0

5 373,0

4 336,7

Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader

Kommunen har ett kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB.
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Förutbetalda avgifter, VA och renhållning

950,0

Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

2 288,9

2 382,6

2 289,5

2 383,1

66,9

33,2

66,9

33,2

–116,2

–112,0

–116,2

–112,0

Aktualisering

0,4

1,9

0,4

1,9

Övrigt

4,4

–16,8

4,6

–16,7

2 244,4

2 288,9

2 245,2

2 289,5

8,1

8,1

8,1

8,1

2 252,5

2 297,0

2 253,3

2 297,6

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

Utgående ansvarsförbindelse

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda
Visstidspension eller avgångsersättning

Kommunen har sex förtroendevalda som omfattas av det pensionsavtal som ger dem rätt till visstidspension eller avgångsersättning. Beräkning
har skett med utgångspunkt att alla tjänstgör mandatperioden ut. Samordning vid inkomst kommer att ske, men tas inte med i beräkningen om
den inte är känd.

Not 25 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

1 250

1 250

229

217

229

217

2

10

2

10

10

10

10

10

Föreningar

4

4

4

4

Ägare till småhus

0

1

0

1

564

577

Angivna borgensbelopp avser borgenstagarens skuld efter gjorda amorteringar.
Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet markeras med *.
1. Borgen för lån

FINANSIELLA RAPPORTER

Lunds Kommuns Fastighets AB*
Sydvatten AB
Studentbostadsföretag
Andra företag och stiftelser

Intresseföretag
1 495

1 493

810

820

2. Borgen för pensionsutfästelser

25

26

15

15

– varav Kraftringen AB*

10

11

1 521

1 519

825

835

Fortsätter på nästa sida Long-arrow-right
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Not 25 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser
Kommunen
2017

2016

miljoner
kronor

procent

1 260

83 %

229

15 %

31

2%

1 521

100 %

Riskbedömning av kommunens borgensansvar 2017–12–31:
Fördelning
Helägt bolag
Delägda aktiebolag
Övriga borgenstagare

Kommunen har träffat avtal om kommunal borgen med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). Enligt avtalet uppgår borgensramen till 7 000
miljoner kronor och inkluderar även bolagets utnyttjade kredit på koncernkontot samt kommunens vidareutlåning via certifikatprogrammet och via
obligationslån under 2017. 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 2017–12–31 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.

Not 26 Andra förpliktelser, regressrätter
Kommunen
2017

2016

Lunds Kommuns Fastighets AB*

175

175

Lunds Kommuns Parkerings AB*

100

100

Kraftringen AB*

120

120

395

395

49

48

444

443

Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet markeras med *.
Andra förpliktelser
Övre gränser för koncernkontokrediter

Lunds Kommuns Fastighets AB*
Övre gräns 5 MEUR – ingen kredit utnyttjas
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Övre gräns för valutakonto

Not 27 Leasingåtagande
Kommunen

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal som överstiger tre år och 20 000 kronor.
Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:
– inom 1 år

251

229

266

241

– mellan 1 och 5 år

684

639

710

660

– senare än fem år

977

854

983

860

1 912

1 722

1 959

1 761

Not 28 Koncerninterna förhållanden
Enhet

Ägd
andel

Försäljning
%

Intäkt

Kostnad

Intäkt

70

231

27

82,4

128

13

Lunds Kommuns Fastighets AB

100,0

155

127

Lunds Kommuns Parkerings AB

100,0

2

12

Räddningstjänsten Syd

22,3

14

3

VA Syd

19,8

35

18

Kommunen
Kraftringen AB

Enhet

Ägd
andel

Lån
%

FINANSIELLA RAPPORTER

Räntor och
borgensavgifter

Kommunen
Kraftringen Energi AB

Utdelning

Kostnad

83
17

9

Borgen
Mottaget

Givet

3 635

57

1 260

Mottaget

10

10

Lunds Kommuns Fastighets AB

100,0

3 000

1 250

Lunds Kommuns Parkerings AB

100,0
22,3

VA Syd

19,8
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57

625

1
0

Givet

Mottagen
84

82,4

Räddningstjänsten Syd

Given

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar Egendom (fastigheter, inventarier och finansiella anläggningstillgångar) som är avsedda
för stadigvarande bruk eller innehav.
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.

Certifikatsprogram Certifikaten är en kortfristig
upplåningsform, där upplåningen vanligtvis görs för
3–4 månader i taget.
Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter från
den löpande verksamheten. Den utgör en specifikation
till resultaträkningens rad för verksamhetens nettokostnader. I årsredovisningen redovisas den per nämnd.
Den kan också ta fram på fler nivåer, verksamheter och
kostnads- och intäktsslag.

Förvaltningsberättelse Regleras av den kommunala
redovisningslagen och ska bland annat innehålla
översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet,
upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga
för bedömningen av ekonomin, händelser av väsentlig
betydelse som inträffat under året eller efter dess slut
samt utvärdering av om målen för en god ekonomisk
hushållning har uppnåtts.
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 (RUR). 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).
Soliditet Hur stor andel av tillgångarna som finansierats
med eget kapital.

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.
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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).

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter
och kostnader.

Revisionsberättelse
för Lunds kommun
2017
2018–03–08
Till fullmäktige i Lunds kommun
Org. nr. 212000–1132

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
företag 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 riskoch väsentlighetsbedömning. Förutom granskningar
har verksamheten i styrelser och nämnder följts genom
presidiemöten och läsning av protokoll och andra
handlingar. Revisionsrapporter har löpande översänts till
kommunfullmäktige.
Utifrån granskningsresultatet under 2017 väljer vi att
lyfta fram följande iakttagelser:
Revisorerna granskade 2016 barn- och skolnämndernas arbete för att motverka kränkande behandling. Strax
efter granskningen framkom att ett särskilt allvarligt
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elevärende under längre tid pågått inom barn- och skolnämnds Lund stad ansvarsområde. Ett förhållande som
revisorerna inte informerats om under granskningen
föregående år. Vid en uppföljande granskning framkom
att det funnits omfattande brister i såväl informationsöverföring som åtgärder för att motverka kränkande
behandling och trakasserier. Avsaknad av kommunikation mellan nämnd och förvaltning, har resulterat i att
nämndens ledning och styrning varit bristfällig. Genom
en långtgående delegation har nämnden frånhänt sig
möjligheten att styra och leda verksamheten. Vi riktar
anmärkning mot barn- och skolnämnd Lunds stad för
bristande styrning, ledning och kontroll.
Efter genomförd granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll bedömer vi
att nämnden måste förstärka och tydliggöra den interna
kontrollen och dokumentationen av upphandlingar,
avtal och vid utbetalning av föreningsbidrag. Vi bedömer
att framförallt nämndens kontrollmiljö är svag och
otillräcklig. Den måste snarast stärkas och utvecklas. Vi
riktar anmärkning mot kultur- och fritidsnämnden för
bristande styrning, ledning och kontroll.
Vidare finns det anledning att rikta kritik mot
kommunstyrelsen, särskilt i två granskningar. Dessa är
dels granskningen av hantering av löner och arvoden,
dels granskningen avseende bemötande och tillgänglighet. Kritiken avser bristande samordning vid genomförande av kommunfullmäktiges mål gällande tillgänglighet
samt bristande styrning avseende utbetalandet av
arvoden och ersättningar.

Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts och de övriga
finansiella målen har uppnåtts för 2017. Verksamhets
målen som fullmäktige antagit visar en till övervägande
del god måluppfyllelse och med beaktande av måluppfyllelsen kring de finansiella målen och verksamhetsmålen bedömer vi att kommunen för 2017 uppvisar en
tillfredställande måluppfyllelse.
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande
bild av kommunens resultat och ställning. Årsredo
visningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet
med den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Redogörelse för revisorernas verksamhet 2017, se bilaga 1
Granskning av årsredovisning 2017, 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
Revisionsberättelse, Räddningstjänsten Syd
Revisionsberättelse, VA-Syd

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017
godkänns.
Vi riktar anmärkning mot barn- och skolnämnden
Lunds stad för bristande styrning, ledning och kontroll.
Vi riktar anmärkning mot kultur- och fritidsnämnden
för bristande styrning, ledning och kontroll.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelser och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa
organ.
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Bilaga 1
2018-03-08

Kommunrevisionen
Revisionsredogörelse för samfällda kommunrevisionen 2017
1 Inledning

Kommunrevisionen skall ge underlag till kommunfullmäktige inför dess beslut i den årliga
ansvarsprövningen.
De förtroendevalda kommunrevisorernas granskningsuppdrag uttrycks i kommunallagen
(1991:900) 9e kapitel. Där fastställs att revisorerna, i den omfattning som följer av god revisionssed, årligen skall granska all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs av nämnder och styrelser är tillräcklig.
Bland de förtroendevalda kommunrevisorerna utser fullmäktige lekmannarevisorer att
granska verksamheten i kommunala bolag och stiftelser.
Revisorernas årliga granskning kan indelas i områdena granskning av årsredovisning och delårsrapport, grundläggande granskning och fördjupade granskningar. Som en del i granskningen har revisorerna löpande tagit del av fullmäktiges, styrelsers och nämnders protokoll.
2 Granskning av årsredovisning och delårsrapport
2.1 Granskning av delårsrapport 2017

Utfallet per augusti 2017 uppgick till 30 mnkr vilket var ca 16 mnkr lägre än utfallet för
samma period 2016. Det prognostiserade resultatet uppgick till 28 mnkr. Jämfört med 2016
års utfall för helår, 103 mnkr, var det prognostiserade resultatet därmed väsentligt lägre än
föregående år.
Enligt rapporten förväntas skatteintäkterna öka 2017 med 4,9 % och nettokostnaderna med
5,7 %. I resultatet ingår endast 1 mnkr som jämförelsestörande, vilket innebär att nyckeltalet
5,7 % är rättvisande. Oavsett beräkningsgrund konstateras att kostnaderna förväntas öka i
högre takt än intäkterna. Utvecklingen är oroande.
För 2017 har fastställts 6 övergripande fokusområden. Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen i delårsbokslutet visar att flera av målen inte varit föremål för mätning i samband
med delårsbokslutet. Av de övergripande målen så bedöms i delårsrapporten två att uppnås
och fyra att delvis uppnås.
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2.2 Granskning av årsredovisning 2017

Vi skall årligen till fullmäktige lämna en bedömning av om kommunens årsredovisning är
upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed.
Efter granskning av räkenskaperna och årsredovisningen för 2017 bedömer vi att räkenskaperna är rättvisande samt att bokföring och årsredovisning, inklusive den sammanställda redovisningen, i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt
god redovisningssed. Räkenskaperna ger därför en rättvisande bild av kommunens resultat
och ställning.
Vi noterar att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts. Vidare har fullmäktiges bägge finansiella målsättningar uppnåtts för 2017. Dock framhävs i bedömningen att de finansiella målen
inte kan anses vara styrande då de redan i budgeten ej beräknas bli uppfyllda.
Fullmäktiges verksamhetsmål visar en till övervägande del god måluppfyllelse. Med beaktande av måluppfyllelsen av såväl finansiella som verksamhetsrelaterade mål bedömer vi att
kommunen för 2017 uppvisar en tillfredsställande måluppfyllelse.
3 Fördjupande revisionsprojekt

Under året har vår grundläggande granskning kompletterats med fördjupade granskningar, till
vilka sakkunniga biträden anlitats. Lunds kommuns revisorer har genomfört följande fördjupade granskningar:
 Granskning av överförmyndarnämnden
 Granskning av kommunens kontroll av externa utförare
 Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs upp
 Granskning av hanteringen av underskott i förhållande till budget
 Granskning av införandet av spårväg, del 2
 Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling
 Granskning av kultur- och fritidsnämnden styrning, uppföljning och kontroll
 Granskning av hantering av löner och arvoden
 Genomförd granskning av kommunens arbete med bemötande och tillgänglighet
Vi har erhållit svar från styrelser och nämnder avseende genomförda granskningar under
2017. Inkomna svar framgår av bilaga A.
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Granskning av överförmyndarnämnden

Granskningens syfte var att bedöma om överförmyndarnämnden bedrev tillräcklig styrning,
ledning och kontroll av verksamheten.
Vår sammanfattande bedömning var att överförmyndarnämnden bedrev tillräcklig styrning,
ledning och kontroll av överförmyndarverksamheten. Bedömningen grundade sig på att överförmyndarnämnden i stor utsträckning arbetade med analyser inför verksamhetsplanering och
internkontrollplanen samt att nämnden var involverad i framtagandet av analyser.
Av granskningen framgick det att det fanns en samsyn mellan nämnden och enheten kring
vilka utmaningar överförmyndarverksamheten står. Vidare fanns det även planer på hur
nämnden ska möta dessa kommande utmaningar, som exempelvis att tillgodose behovet av
ställföreträdare. Granskningen visade att en internkontrollplan är upprättad för nämnden.
Vi grundade även vår bedömning på att nämnden under hösten 2016 initierade en organisationsöversyn för att nå en mer effektiv verksamhet samt att nämnden följer upp verksamhetens handläggningstider kontinuerligt under året. Vid granskningen framgick det att denna
organisationsöversyn har bidragit till en mindre sårbar verksamhet och mer effektiva handläggningsprocesser.
Granskning av kommunens kontroll av externa utförare

Syftet med granskningen var att kontrollera om socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden hade ändamålsenliga rutiner och system för kontroll vid utbetalning av ersättning till externa utförare inom LSS och HVB. Inom båda nämndernas område handlade det om många
avtal som sammantaget resulterade i stora belopp.
Sammanfattningsvis gjorde vi bedömningen att det angående socialnämnden saknades tillräckliga rutiner och system för kontroller vid utbetalning av ersättning till externa utförare.
Bedömningen baserades på att det inte fanns några dokumenterade och gemensamma rutiner
och att en enskild medarbetare i vissa fall kunde genomföra flera steg i utbetalningskedjan.
Det framgick även av granskningen att det saknades dokumenterade rutiner och ansvarsfördelning när det gäller kommunens roll i uppföljning och kontroll av externa utförare inom
kommunförbundets ramavtal. Vidare fanns det externa utförare som anlitats utan upphandling.
Angående vård- och omsorgsnämnden var den sammanfattande bedömningen att det fanns
tillräckliga rutiner och system för kontroller vid utbetalning av ersättning till externa utförare.
Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs upp

Granskningens syfte var att följa upp om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut
verkställs och återrapporteras.
Den sammanfattande bedömningen var att ärendeberedningsprocessen till stor del fungerade
när det gäller verkställigheten, men att det fanns brister när det kom till återrapporteringen.
Vår bedömning grundade sig på att majoriteten av kommunfullmäktiges beslut var verkställda, samtidigt som en minoritet av dem hade återrapporteras. Det framgick emellertid vid
granskningen att det inte fanns några generella krav på att återrapportera uppdrag, om de inte
avsåg ekonomin eller uppdrag som tilldelats i samband med budgeten.
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Vid granskningen framkom det även att verkställighetsgraden för de beslut som ingick i
granskningen varierade beroende på beslutstyp. Uppdrag och särskilda EVP-uppdrag hade
såväl högre verkställighetsgrad som högre återrapporteringsgrad. Motsatt förhållande gällde
för motioner och medborgarförslag.
Slutligen visade granskningen att kommunkontoret år 2015 fick i uppdrag att se över omfattning och former för bevakning och återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till
nämnderna. Enligt granskningen ledde uppdraget till en processkartläggning av ärendeberedningsprocessen. Ett arbete som vid granskningen fortfarande var pågående.
Granskning av hanteringen av underskott i förhållande till budget

Syftet för granskningen var att granska nämndernas hantering av underskott i förhållande till
budget. De granskade nämnderna utgjordes av kommunstyrelsen, servicenämnden och socialnämnden.
Vår samlade bedömning var att det fanns brister i hur befarade underskott i förhållande till
budget har hanterats i servicenämnden och socialnämnden. Dessa brister kunde kopplas till en
otydlighet i vad som förväntades från nämndernas sida vid prognosticerade underskott. Av
granskningen framgick det att nämnderna hade tagit fram planer för att få en budget i balans.
Vid närmare granskning av förslagen visade det sig dessa hade fått liten effekt på konkreta
kostnadsbesparande åtgärder.
Vi såg allvarligt på att det i vissa fall saknades nödvändig samsyn mellan nämnd och kommunstyrelse när det gällde förutsättningarna för ekonomisk styrning. Det fanns exempelvis
brister i hur dialogen mellan nämnder och styrelser fungerade i grundläggande frågor rörande
nämndernas ekonomiska förutsättningar.
I granskningen framgick att det numera finns ett system med ekonomisk månadsrapportering
från nämnderna till kommunstyrelsens arbetsutskott. Vår bedömning var att det medför en
ökad insyn från kommunstyrelsens sida. Granskningen visade samtidigt att kommunikationen
var bristfällig, vilket begränsade möjligheterna till konstruktiva lösningar.
Granskning av införandet av spårväg, del 2

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun granskar löpande införandet av spårvägen.
2017 granskades om upphandlingen av spårvägen har skötts på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Vidare granskade vi om det förelåg några osäkerhetsfaktorer kring finansieringen av projektet samt om den ekonomiska uppföljningen var tillfredsställande.
Vi gjorde den sammanfattande bedömningen att upphandlingen av spårvägen i det stora hela
skötts på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Gällande finansieringen bedömde vi att
det förelåg osäkerhetsfaktorer, framförallt gällande finansiering från staten där ett politiskt
osäkert läge kan förändra förutsättningarna.
Vi bedömde att den ekonomiska uppföljningen av projektet i det stora hela var tillfredsställande. Både entreprenören och kommunens projektorganisation hade erfarenhet från projekthantering. Vi såg det dock som en brist att tekniska nämnden inte löpande följde upp det ekonomiska läget gällande spårvägsprojektet. Vi såg dessutom att det finns behov av att tydligare
strukturera upp beslutsrätten gällande ÄTA-arbeten.
Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska direktören att teckna avtal med Skanska för fas 2
där även sidoentreprenad ingår. Vi uttalade oss vid granskningstillfället enbart om upphand-

4

lingen av de 776 miljoner kronor som utgör den kostnadsram som kommunfullmäktige fattat
beslut om.
Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling

Revisorerna granskade 2016 barn- och skolnämndernas arbete för att motverka kränkande
behandling. Strax efter granskningen framkom att ett särskilt allvarligt elevärende under
längre tid pågått inom barn- och skolnämnds Lund stad ansvarsområde. Ett förhållande som
revisorerna inte informerats om under granskningen. Därför genomfördes en uppföljande
granskning av barn- och skolnämnd Lund stads arbete med att motverka kränkande behandling.
Vår sammanfattande bedömning var att det i det specifika kränkningsärendet funnits omfattande brister i såväl informationsöverföring som åtgärder för att motverka kränkande behandling och trakasserier. Det hade varit en avsaknad av kommunikation mellan nämnd och förvaltning, vilket resulterat i att nämndens ledning och styrning varit bristfällig. Det är oacceptabelt att nämnden inte anser sig informerad förrän media rapporterade om ärendet. Man har
därigenom frånhänt sig sitt ansvar och lagt detta i händerna på förvaltningen. Vidare har yttranden till Skolinspektionen, DO och Barn- och elevombudet delegerats till skoldirektören i
Lunds kommun. Revisionen ifrågasatte lämpligheten i detta och menade att yttranden borde
föredras i nämnden innan de skickas iväg. Det aktuella kränkningsärendet borde ha tagits upp
på nämndens dagordning, åtminstone senast oktober 2016, och behandlats i nämnden.
Revisionen finner det stötande att nämnden inte självmant informerade revisionen om ärendet
när nämnden granskades i just de här frågorna hösten 2016. Revisionen vill poängtera hur
allvarligt vi ser på ett sådant agerande.
Nämnden har sedan mars 2017 vidtagit åtgärder för att säkerställa att de har en tillräcklig
kännedom om enskilda kränkningsärenden. Det är emellertid inte möjligt för oss att bedöma
om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga, då de nyligen införts.
Revisionen var starkt kritisk till nämndens ledning och styrning, dess interna kontroll samt
uppföljning. Revisionen påtalade också att presidiet endast är en del av nämnden och att presidiet varken kan eller ska ersätta nämnden i dess helhet.
Granskning av kultur- och fritidsnämnden styrning, uppföljning och kontroll

Syftet var att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en ändamålsenlig och rättssäker styrning och ledning av kultur- och fritidsverksamheten i Lunds kommun.
Vår sammanfattande bedömning var att kultur- och fritidsnämnden på ett ändamålsenligt sätt
använde sig av investeringsprocessen utifrån sina förutsättningar. Vi bedömde även att det
fanns en koppling mellan beställning och ändrade kostnader.
Utifrån stickprovskontroll av upphandlingar bedömde vi dock att nämnden måste stärka sin
kontroll och uppföljning av upphandlingar och inköp. Främst avsåg detta bristen på dokumentation som tydligt redogör för att inköpen konkurrensutsatts i enlighet med lagen (LOU).
Nämnden ska se till att samtliga avtal är undertecknade, daterade och tidsbestämda.
Slutligen bedömde vi att nämnden måste stärka sin kontroll av att utbetalningar av föreningsbidrag genomförs i enlighet med fastställda regler. Det är allvarligt att nämnden utbetalat bidrag till föreningar utan att säkerställa att de levt upp till kommunens egna krav för utbetalning av föreningsbidrag.
Granskning av hantering av löner och arvoden
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Granskningens syfte var att bedöma om den interna kontrollen var ändamålsenlig och tillräcklig avseende löne- respektive arvodesutbetalningsprocesserna. Områdena bedömdes vara väsentliga eftersom felaktiga utbetalningar kan leda till förtroendeskada för Lunds kommun.
Vad gäller löneutbetalningsprocesserna var vår sammanfattande bedömning att det i huvudsak
fanns ändamålsenliga rutiner, men att graden av egenkontroll inte matchade de risker för felaktigheter som identifierades. Här såg vi behov av stärkt riskbedömning, analys och kontroll,
och att detta inbegriper hanteringen ute i verksamheterna, såväl som i hanteringen centralt.
Det fanns dokumenterade beskrivningar av löneutbetalningsprocesserna, men arbetssätten såg
väldigt olika ut då det fanns flera olika självservicessystem att ta hänsyn till, samt att en stor
del av personalens löneutbetalningar hanterades manuellt. Systemen rymde också automatiserade kontroller, av olika komplexitetsgrad och på olika nivåer. Vid löneenheten gjordes vissa
manuella stickprovskontroller där det fanns vetskap om att fel brukar uppstå.
Vi bedömde att hanteringen av arvoden till förtroendevalda hade tydliga brister som krävde
konkreta och direkta åtgärder. De risker och faktiska fel som vi identifierade krävde ett aktivt
arbete för att se över hanteringen, analysera och bedöma risker, skapa rutiner och skärpa den
interna kontrollen.
En stickprovsundersökning av arvoden och ersättningar indikerade en hög grad av felaktigheter och andra avvikelser. De identifierade felaktigheterna i hanteringen av arvodena har
enligt vår bedömning blivit möjliga i och med svagt utvecklad systematik och kontroll.
Det fanns tydliga bestämmelser avseende villkor för arvode och ersättningar till förtroendevalda. Arvodeshanteringen var dock i stor utsträckning manuell och hade en låg grad av enhetlighet. Det fanns inte heller någon systematisk egenkontroll. Befintliga förutsättningar,
rutiner och kontroller säkerställde inte en korrekt hantering av arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.
Enligt vad som framkommit fanns ingen genomförd dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys för löneutbetalnings- respektive arvodesprocesserna, men enligt uppgift pågick det ett arbete med att ta fram olika kontrollmål.
Genomförd granskning av kommunens arbete med bemötande och tillgänglighet

Granskningens syfte var att bedöma ändamålsenligheten i Lunds kommuns arbete med bemötande och tillgänglighet. Kommunfullmäktige har genom mål och uppdrag beslutat att detta är
ett prioriterat område. Med begreppet tillgänglighet avsågs i granskningen medborgarnas möjlighet att få kontakt med kommunen via till exempel telefon och e-post.
Granskningsresultatet visade att nämnder och kommunstyrelse inte har prioriterat frågan.
Vår sammanfattande bedömning var att det fanns stora brister i kommunstyrelsens övergripande samordning av arbetet med bemötande och tillgänglighet. Det har varit en utdragen
process mot ett gemensamt medborgarcenter och en samlad kontaktväg in till Lunds kommun.
Vi såg att variationen i utfallet mellan nämnderna, både utifrån stickprovsgranskningar och
utifrån de riktlinjer och rutiner som fanns, tydde på att det fanns ett behov av ett tydligare
gemensamt grepp om bemötande- och tillgänglighetsfrågorna i Lunds kommun.
Av resultatet av granskningen framgick vidare att det inte fanns några kommunövergripande
policys gällande bemötande och tillgänglighet, men i intervjuer framkom ett bedömt behov av
sådana. Inte heller de granskade nämnderna hade egna riktlinjer kring bemötande och till-
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gänglighet, däremot fanns goda exempel på hur enskilda avdelningar/enheter hanterar frågorna.
Inom ramen för granskningen ringdes samtal till växeln eller medborgarcenter med frågor att
besvara. Resultatet visade att i 44 procent av samtalen så fick granskarna inget svar på ställd
fråga. Stickprov gällande utlämnande av allmänna handlingar genomfördes också. Resultatet
visade att tiden från lämnad begäran till mottagen handling varierade stort mellan de olika
förvaltningarna.
4 Revision av kommunala bolag och stiftelser

Ur kretsen förtroendevalda revisorer i Lunds kommun väljs lekmannarevisorer för Kraftringen AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommuns Fastighets AB, Lunds kommuns Parkerings
AB, Fastighets AB Lund Arena och stiftelsen Arenan. Granskningen av de kommunalt ägda
bolagen pågår i vissa fall. Se bilagorna till revisionsberättelsen.
5 Genomförda sammanträden, studiebesök, utbildningstillfällen m.m.

Vi har på sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas protokoll, samt följt de
olika verksamheterna genom bland annat besök av nämndpresidier. Vi har överlämnat våra
revisionsrapporter till berörda nämnder, och till kommunstyrelsen, med begäran om återredovisning av åtgärder.
Vår processinriktade granskning och vårt resultatorienterade arbetssätt innebär att granskningen avslutas först sedan vidtagna och/eller planerade åtgärder har redovisats. Granskningsrapporterna överlämnas löpande till kommunledningskontoret för registrering på kommunens
hemsida.
Kommunrevisionen anordnade i april 2017 en egen utbildningsdag på Habo gård.
I november 2017 genomförde kommunrevisionen två planeringsdagar där 2017 års erfarenheter diskuterades och planeringen för 2018 påbörjades.
De förtroendevalda revisorerna har under 2017 deltagit på olika typer av utbildningsinsatser
som t.ex. den årliga nationella revisionskonferensen och EY:s utbildningsdagar för förtroendevalda revisorer.

För kommunrevisionen

Britt Svensson
Ordförande
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Bilaga A: Förteckning över upprättade granskningsrapporter revisionsåret 2017 samt
svarsdatum för granskade nämnder.
Granskning

Svar senast

Svar inkommit från

Svar inkom

Överförmyndarnämnden

2017-09-15

Överförmyndarnämnden

2017-08-17

Införandet av spårväg,
del 2

2017-11-23

Tekniska nämnden

2017-10-25

Kränkande behandling,
komplettering

2017-10-12

Barn- och skolnämnd Lund stad

2017-10-12

Kommunens kontroll
och uppföljning av privata utförare

2017-12-08

Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

2017-11-21
2017-12-06

Uppföljning av granskningen av verkställande
av KFs beslut

2017-12-08

Kommunstyrelsen

2017-12-18

Nämnders stora underskott

2017-12-08

Socialnämnden
Servicenämnden
Kommunstyrelsen

2017-11-21
2017-11-27
2017-12-18

Kommunens hantering
av löner och arvoden

2018-01-22

Kommunstyrelsen

2018-02-16

2018-01-22

Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och skolnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Renhållningsstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden

2018-01-02
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-22
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
2018-01-30
2018-01-30
2018-02-07
2018-02-08

2018-01-22

Kultur- och fritidsnämnden

2018-01-24

Bemötande och tillgänglighet

Kultur- och fritidsnämndens interna styrning och
kontroll
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1.

Inledning

På uppdrag av kommunrevisionen i Lunds kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut
och årsredovisning för 2017.
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om
den är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och i enlighet med god
redovisningssed.
Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt
med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat.
Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt
kommunallagen 9 a § granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål
och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

2.

Resultatutfall 2017

2.1

Utfall kommunen

Utfall HELÅR

Utfall

Utfall

Utfall

Förändring

Prognos Budget

2017Prognos

2016

2017

1 500
-6 619
-298
67

1 788
-7 108
-341
-35

1 873
-7 451
-348
2

1 671
-7 342
-350
-1

1 622
-7 305
-300
0

85
-343
-7
37

251
-146
-48
2

202
-109
2
3

-5 350

-5 696

-5 924

-6 022

-5 983

-228
0

59
0

98
0

5 413

5 694

6 000

5 973

5 992

306
0

8
0

27
0

Resultat efter skatteintäkter
(driftnetto)

63

-2

76

-49

9

Finansnetto
Jämförelsestörande poster

82
0

74
31

73
15

69
9

59
0

78
0
-1
-16

67
0
14
15

125
0
4
6

Årets resultat
Avräkning mot balanskravet
Årets resultat efter
balanskravs-justeringar

145
-30

103
-4

164
-2

28
0

68
0

61
2

96
-2

136
-2

115

99

162

28

68

63

94

134

Skatteintäkter/Generella
statsbidrag

2017

2017Budget

2015
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens
nettokostnader

2017

20172016

Årets resultat uppgår till 164 mnkr vilket är något högre än föregående års resultat om 103
mnkr. Den totala budgetavvikelsen före balanskravsjusteringar är positiv och uppgår till 96
mnkr. Avvikelsen mellan årets resultat efter balanskravsjusteringar och budget uppgår till
94 mnkr.
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Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr)

164
103

58
Utfall 2017

Budget 2017

28
Prognos delår

Utfall 2016

I förhållande till den prognos som avlämnads vid delårsbokslutet per 2017-08-31 är utfallet
på helår om 164 mnkr ca 136 mnkr (f å 148 mnkr) högre. Redan i samband med delårsrapporten fanns indikationer som tydde på att resultatet skulle bli bättre än lämnad prognos.
2012, 2013 och 2015 har kommunsektorns resultat påverkats positivt till följd av återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 20042008. För 2015 uppgick beloppet till 41 mnkr (2012: 90 mnkr, 2013: 86 mnkr). Någon
ytterligare återbetalning har ej erhållits 2016 eller 2017 och är ej heller att vänta framgent.
För att jämföra resultatet mellan åren så har en jämförelse gjort nedan som eliminerar olika
former av engångsposter, s.k. jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande posterna
framgår av not 3 i årsredovisningen.

Årets resultat
Realisationsvinster
Exploateringsunder/-överskott
Nedskrivning anläggningstillgångar
Avsättning deponi
Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, innan
finansnetto
Vinst vid försäljning av värdepapper
Extra utdelning från LKF
Justerat årets resultat

Utfall 2016
103 mnkr
-2,7 mnkr
6,7 mnkr
7,2 mnkr
24,0 mnkr

Utfall 2017
164 mnkr
-1,2 mnkr
-4,4 mnkr
+3,6 mnkr
-

138,2 mnkr

162,0 mnkr

-20,6 mnkr
-10,0 mnkr
107,6 mnkr

-14,7 mnkr
147,3 mnkr

Analysen har gjorts på två nivåer, innan respektive efter finansiella poster. Det konstateras
att de jämförelsestörande posterna beloppsmässigt är betydligt större under 2016 jämfört
med 2017. De jämförelsestörande posterna tar i princip ut varandra 2016. Föregående år
gjordes nedskrivningar på anläggningstillgångar om 7,2 msek i år uppgår dessa till 3,6 mnkr.
Avsättning gjordes föregående år för deponi 24 mnkr och motsvarande finns inte för 2017.
Exploateringsverksamheten 2017 redovisar ett överskott på netto 4,4 mnkr men redovisade
ett underskott 2016 på 6,7 mnkr. Totalt uppgår resultatet exklusive jämförelsestörande
poster till 147,3 mnkr för 2017 respektive 107,6 mnkr 2016.
Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
Verksamhetens nettokostnader uppgår till -5 924 mnkr vilket är 228 mnkr högre än föregående år. Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår därmed till ca 4,0%. Jämförelsestörande poster uppgår till 2,0 mnkr, föregående år uppgick dessa till 35 mnkr.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning uppgår till totalt 6 000 mnkr vilket
är cirka 306 mnkr högre än året dessförinnan då beloppet uppgick till 5 694 mnkr. Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan åren ca 5,3% vilket för 2017
är en högre ökningstakt än verksamhetens nettokostnader, oavsett beaktande av jämförelsestörande poster eller ej. I nedanstående tabell sammanfattas verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter för de senaste fem åren. Den gröna linjen avser verksamhetens
nettokostnader justerat för jämförelsestörande poster samt realisationsvinster.

Grafen visar förändringen avseende verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter och
generella statsbidrag för perioden 2012 till 2017 i miljoner kronor. Grön linje avser nettokostnader eliminerat för jämförelse-störande poster. Det konstateras att totalt sett under
perioden har skatteintäkterna överstigit verksamhetens nettokostnader.
Totalt för hela perioden har verksamhetens nettokostnader exkl. jämförelsestörande poster
ökat med 1 377 mnkr eller 28,8 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med ca
1 434 mnkr eller 30,4 % under samma period.
Som framgår av grafen ovan så har kommunens nettokostnader överstigit skatteintäkterna
för åren 2012, 2013 och 2014. För 2015 - 2017 överstiger inte nettokostnaderna kommunens skatteintäkter även om jämförelsestörande poster elimineras.
Ett annat sätt att se på det faktum att verksamheternas nettokostnader 2016 inte tar i anspråk mer än skatteintäkterna åskådliggörs i följande tabell:
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Verksamhetens nettokostnader

2017

2016

2015

Avv
16/17

Avv (%)

-5 924

-5 696

-5 350

-228

4,0%

-2

35

-67

-37

-

- 5 926

- 5 661

- 5 417

-265

4,7%

6 000

5 694

5 413

306

5,3%

74

33

-4

41

98,7 %

99,4 %

100,0 %

Avgår jämförelsestörande poster
Justerade nettokostnader
Skatteintäkter och gen. Statsbidrag
Justerat driftnetto
(resultat efter skatteintäkter)
Nettokostnader i relation till skatteintäkter

I tabellen har vi beaktat jämförelsestörande poster vid analysen. För 2017 så är jämförelsestörande poster endast 2,0. Detta innebär att nettokostnaderna för andra året i rad understiger skatteintäkterna.

Grafen visar den årliga procentuella förändringen av nettokostnader respektive skatteintäkter. För 2017 har skatteintäkterna ökat med 5,4 % och nettokostnaderna med 4,0 % inkluderat jämförelsestörande poster, 4,7 % eliminerat för dessa. Under hela den jämförda perioden kan konstateras att nettokostnaderna ökat i takt med intäkterna.
2.2

Driftredovisning

Verksamheternas totala avvikelser mot budget är positiv och uppgår till cirka 40 mnkr.
Avvikelsen förklaras av både positiva och negativa avvikelser där negativa avvikelser finns
för Socialnämnden (-48 mnkr), Barn- och skolnämnd Lunds stad (-9 mnkr) och Servicenämnden (-5 mnkr).
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De väsentligaste positiva avvikelserna uppvisar Vård- och omsorgsnämnden (+52 mnkr)
samt KS/kommunkontor (+17 mnkr). För kommentarer se följande.
Vård- och omsorgsnämnden +52 mnkr
Lägre volymökningar än budgeterat där en väsentlig del (+46 mnkr, f å 38 mnkr) avser LSSverksamhet. Övriga verksamheter uppvisar både över- och underskott:
SoL-verksamheten -0,2 mnkr
Hemvårdsverksamheten -4,4 mnkr
Särskilda boenden -2,5 mnkr
Korttidsboende/växelvård -2,5 mnkr
Äldreomsorgsverksamheter +8,8 mnkr
Gemensamt för vård och omsorg +5,9 mnkr
KS/kommunkontor +17 mnkr
Bland större avvikelser kan nämnas personalfrämjande åtgärder 5 mnkr, tillfälliga projekt
exempelvis HR lyftet, centrumlyftet och IT projekt 5 mnkr, IT licenser 3 mnkr och vakanta
tjänster 2 mnkr.
Socialnämnden -48 mnkr
Underskottet fördelas på kommunfinansierade verksamheter, -7 mnkr och nämndens resultatenheter, -41 mnkr.
Inom den kommunfinansierade verksamheter är det externt köpt vård som står för hela underskottet, -24 mnkr. Däremot är försörjningsstödet ca 10 mnkr lägre än budget och 4 mnkr
lägre än 2016.
Resultatenheter flykting-, tolk- och tillståndsenheterna, uppgår underskottet till -41 mnkr
där Tolkförmedlingen och Tillståndsenheten visar överskott medan verksamhetsområde
Flykting visar ett underskott.
Barn- och skolnämnd Lunds stad -9 mnkr
Underskottet avser volymförändringar inom förskolan (-18,3 mnkr) och grundskolan (+5,2
mnkr).
Skolpeng visar på volymavvikelse -13,1 mnkr, Extratjänster +2,9 mnkr och Resultatenheter
+1,5 mnkr.
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Servicenämnden -5 mnkr
Underskottet fördelas på Lundafastigheter -8 mnkr, Markentreprenad +4 mnkr och Måltidsservice -1 mnkr. 12 mnkr av underskottet hänförs till det planerade underhållet inom Lundafastigheter. Den positiva avvikelsen för markentreprenad beror främst på volymökningar
på anläggningssidan. Avvikelsen för måltidsservice härleds främst till ökad livsmedelskostnad, till följd av nya livsmedelsavtal som trädde i kraft i februari i 2017.
I förhållande till prognosen som avlämnades i samband med delårsbokslutet per 2017-0831 är verksamheternas budgetavvikelser totalt 84 (f å 98) mnkr bättre. De nämnderna med
störst förändring i förhållande till prognos är Teknisk nämnd (+12 mnkr), Servicenämnden
(+10 mnkr), Vård o omsorgsnämnden (+18 mnkr), Utbildningsnämnden (+14 mnkr) samt
Socialnämnd (+49 mnkr). Största förklaringarna till förbättringarna som anges är försiktighet i prognoserna, byggbonus, förbättrad skatteprognos.

Finansförvaltningen visar en avvikelse på 52 mnkr. Detta beror i första hand på erhållen
byggbonus 22 mnkr, reavinster på värdepapper 15 mnkr och högre skatteintäkter och generella statsbidrag 27 mnkr.

3.

Kommentarer till bokslut och årsredovisning

Väsentliga händelser i urval
Följande väsentliga händelser har vi noterat avseende räkenskapsåret 2017 och som omnämns i kommunens årsredovisning.
 En ny vision för Lunds kommun.
 Lunds befolkning har ökat med 2,3 procent och vi är nu 121 262 (prel) invånare
 Under år 2017 har det färdigställts 894. 987 bostäder har påbörjats.
 Spårvägsprojektet har påbörjats. Trafikstarten sker våren 2020.
 Lund är en av Sveriges främsta miljökommuner.
 Lunds kommun har gett ut en grön obligation för 750 miljoner kronor.
 Under våren uppstod problem med kvaliteten på vattnet i delar av centrala och
norra Lund. Utredningsarbete har pågått i samarbete med VA Syd för att dels utröna vad som hände, dels säkerställa att det inte ska hända igen.
 Lund har tagit emot ca 800 flyktingar under året.
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Ett nytt boende inom socialpsykiatrin på Utsättaregränd har öppnat, med plats för
8 brukare.
I början av året färdigställdes tio servicelägenheter inom LSS på Iduns plats.
En ny enhet för korttidstillsyn inom LSS har invigts på Örnvägen
Årets antagning till gymnasieskolan visar bibehållet söktryck till kommunens skolor.
Ombyggnationen av Bantorget i Lund har startat
Beslut om Lunds nya gymnasieskola: Hedda Anderssongymnasiet.
Västerbro ny stadsdel i Lund
Nya stadsdelen Brunnshög invigd
Uppgång för meritvärdena i Grundskolan och betygsresultaten för gymnasieskolan

Bokslutsprocessen
Inför upprättandet av årsbokslutet har ekonomiavdelningen, upprättat en bokslutsdokumentation baserat på dokumentationskrav och ansvarsfördelning. Bokslutet var väl förberett i samband med att granskningen påbörjades.
Regelverk för årsredovisning
Inga väsentliga förändringar av redovisningsregelverk har skett under året. Rek 17 Värdering och upplysning om pensionsförpliktelser har uppdaterats. Värdering av förmånsbestämda pensioner ska göras med tillämpning av RIPS 17. bedöms ej har medfört någon väsentlig skillnad.
Exploateringsverksamhet
Kommunen har pågående exploateringsprojekt till ett värde av 279 (f å 244) mnkr. Det enskilt största är Brunnshög med ett värde på 212 (f å 196) mnkr. Enligt den tillämpade principen används alltid inkomsterna till att i första hand täcka investeringen i gata/park som
gatukostnadsersättning. Återstående inkomst redovisas som intäkt i samband med försäljningen av marken. Slutsatsen från använd redovisningsprincip är att det är en försiktig redovisning eftersom intäkterna i första hand går mot investeringen och intäktsförs först i
takt med avskrivning påbörjas. Anledningen till att denna princip valts är svårigheten att
bedöma om erhållna inkomster avser gata/park eller mark.
Fordran Migrationsverket
Fordran på Migrationsverket 101,1 mnkr (113,9 mnkr). Av fordran avser ca 1,3 mnkr
2016. 29 mnkr av fordran avser tredje och fjärde kvartalet 2017 och har ännu ej återsökts. Migrationsverket har liksom föregående år gjort en preliminär utbetalning under december på ca 25 mnkr.
Reservering fordran på Migrationsverket hos Socialförvaltningen har liksom tidigare skett
med ca 5 mkr, vilket motsvarar 5 % av total fordran. Det finns viss osäkerhet i fordran på
Migrationsverket, trots reservering.
Statsbidrag
Ett generellt statsbidrag i form av byggbonus har erhållits med 22 mnkr. Redovisning har
skett i enlighet med RKR:s rekommendation som generellt statsbidrag, d.v.s. allt är intäktsfört i samband med att bidraget erhölls under 2017.
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Materiella anläggningstillgångar - komponentredovisning
Komponentavskrivning har införts även på tekniska förvaltningen där infrastrukturinvesteringar sker. Innebär i praktiken att de infrastrukturinvesteringar som har färdigställts under
2016 aktiveras med komponentindelning där avskrivning påbörjas den 1/1 2017.
Från 2016 finns även pågående projekt avseende infrastrukturinvesteringar, tidigare har
dessa aktiverats löpande i samband med bokslut oavsett om de varit avslutade eller inte. För
att kunna redovisa i enlighet med ”komponentmetoden” krävs att investering är avslutad
innan uppdelning kan ske i komponenter.
Pensioner och kapitalförvaltning
Lunds kommuns totala pensionsåtagande uppgår till 2743 mnkr fördelat på 490,7 mnkr redovisat som avsättning i balansräkningen och 2 252,5 mnkr som ansvarsförbindelse. Det
totala pensionsåtagandet har minskat med ca 7,8 mnkr framförallt hänförligt till ansvarsförbindelsen till följd av utbetalningar. I nedanstående tabell sammanfattas det totala pensionsåtagandet fördelat på ansvarsförbindelse och skuld respektive marknadsvärdet på kapitalförvaltningen.
3500
3000

2873

2815

2751

2743,2

2500

Avsättning pensioner

2000

Ansvarsförbindelse pensioner

1500

Totalt pensionsåtagande

1000
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Som framgår av grafen ovan täcker pensionsförvaltningen totalt 7,0% av det totala pensionsåtagandet. Detta är en ökning i förhållande till föregående år då motsvarande relation
uppgick till 6,4 %.
Det bokförda värdet för pensionsmedelsförvaltningen uppgår till 174 mnkr och är placerat i
aktiefonder, strukturerade produkter och depåkonto. Det totala övervärdet uppgår till 18
mnkr.
Resultatutjämningsreserv
Från och med 1 januari 2013 infördes möjligheten för kommuner och landsting att reservera
överskott till en s.k. resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med RUR är att kommuner och
landsting i sin balanskravsutredning ska få förbättrade möjligheter att utjämna resultatet
över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer. Ett annat syfte är att skapa större stabilitet för verksamheterna. Ingående resultatut-
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jämningsreserv uppgår till 317 mnkr. För 2017 föreslås i enlighet med kommunens fastställda regelverk att avsätta ytterligare 101 mnkr vilket innebär att det officiella balanskravsresultatet uppgår till 61 mnkr (se även kap 4.2). Resultatutjämningsreserven uppgår
efter årets avsättning till 418 mnkr.
Räkenskaper och ekonomi
Verksamhetens nettokostnader i förhållande till utfall redovisas i grafen nedan. Detta förklarar prognossäkerheten i delårsrapporten och utgör en uppföljning av utfallet.

Högre nettokostnader sista tertialet 2017 jämfört med 2013-2015 med men i paritet 2016.
I prognosen i delåret bedömdes kostnaderna i sista tertialet uppgå till 36,8%. Utfallet blev
således bättre än prognostiserat vilket indikerades i samband med delårsrapporten.
Detta innebär att nettokostnadsutvecklingen jämfört med prognos har varit bättre under
sista tertialet. Största förklaringarna till förbättringarna försiktighet i prognoserna.
Skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till utfall redovisas i grafen nedan.
Detta förklarar prognossäkerheten i delårsrapporten och utgör en uppföljning av utfallet.

Utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag i delåret periodiseras i
f h t kostnaderna. Motsvarande periodisering sker inte i budgeten varför en del av avvikelsen
utfall i delår mot budget kan förklaras med att lägre skatteintäkter ingår i utfallet än i budget.
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Nettoinvesteringar
Investeringar under året uppgår till 818 mnkr vilket är en genomförandegrad om cirka 56 %
i förhållande till den av kommunfullmäktige antagna investeringsbudgeten på 1454 mnkr.
I samband med delårsrapporten prognostiserades investeringar om 1 016 mnkr.
Det konstateras således att den av KF antagna investeringsbudgeten ej uppnåtts.
Soliditet
Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till totalt kapital, har vid jämförelse med senaste
årsbokslutet försämrats från 36% till 35%. Det konstateras att kommunens soliditet är väsentligt lägre än snittet i Skåne som 2016 låg på ca 50%.
Då kommunen använder sig av den s.k. blandmodellen för redovisningen av pensionsförpliktelser redovisas den största delen utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om
den delen som redovisas som en ansvarsförbindelse beaktas i soliditetsberäkningen uppgår
soliditeten till 18% vilket även det är en försämring. Med beaktande av att kommunen vidareutlånar till de kommunala bolagen, är soliditeten, inkl. pensionsåtagandet, istället 22%.
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4.

Måluppföljning

4.1

Inledning och målstruktur för kommunen

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige fastställa finansiella mål samt mål och inriktningar för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Detta görs i budgeten varefter uppföljning sker av målen i årsredovisningen.
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Allmänt kan de finansiella målen anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhetsmålen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som skall utföras.
4.2

Avstämning av balanskravet

I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2016. Efter
justeringar för realisationsvinster mm uppgår balanskravsresultat om 162 mnkr. Avsättning
föreslås med 101 mnkr till resultatutjämningsreserv varefter balanskravsresultatet uppgår
till 61 mnkr. Något negativt balanskravsresultat från tidigare års finns ej att reglera.
Vi kan således konstatera att balanskravet har uppfyllts för 2017.

Vi kan således konstatera att balanskravet har uppfyllts för 2017.

4.3

Finansiella mål

Av Lunds kommuns budget avseende 2017 framgår två finansiella mål, ett resultatmål och
ett skuldsättningsmål.
Kommunens finansiella målsättning är definierad som att under EVP-perioden (ekonomi- och
verksamhetsplan) 2017-2019 ska en upptrappning ske successivt av resultatnivån i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2017 är målet 1,5%. I EVP 20182020 så är målsättningen 2018 2% och 2019 2%.
Utfallet 2017 innebär att resultatet uppnår den finansiella målsättningen för året. De kommande två åren, d.v.s. 2018-2019, beräknas kommunen inte att uppnå målet.
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Nettolåneskulden ska 2018 uppgå till högst 60% av skatteintäkter och generella statsbidrag.
För 2017 uppgår nettolåneskulden till 37% beroende på att alla budgeterade investeringar
ej genomförts.
Analysen visar att med nuvarande investeringstakt så kommer nettolåneskulden att öka och
2019 beräknas nettoskulden överstiga målet om att nettolåneskulden ska uppgå till maximalt 60% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Av detta följer att för 2017 och 2018
kommer målet att klaras men ej 2019.
Investeringsramen anger ett absolut tak för investeringarna men i praktiken blir det förskjutningar i projekten och investeringar överförs till nästkommande år.
Utfallet för 2017 innebär att målet därmed är uppnått.
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Bedömning
Fullmäktiges finansiella målsättningar visar på att målen uppnåtts.
Av Lunds kommuns EVP avseende 2017 framgår följande finansiella målsättning för räkenskapsåret:
 Resultatmål - Årets resultat ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfall 2017: 2,7%
 Skuldsättningsmål - Nettolåneskulden ska år 2018 uppgå till högst 60% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfall 2017: 37%
Kommentar till bedömningen:
I samband med att EVP för 2017-2019 fastställdes kunde konstateras att inget av målen
kommer att uppnås. För 2017 har dock bägge målen uppnåtts, bl. a. pga. att alla budgeterade investeringar ej genomförs.
Enligt EVP för 2018-2020 så skall resultatmålen uppgå till 2% av skatteintäkter, generella
statsbidrag vilket inte beräknas uppnås, och skuldsättningsmålet skall uppgå till högst 60%
av skatteintäkterna vilket beräknas uppnås för 2017 och 2018 men inte 2019.
Enligt vår uppfattning innebär detta att de finansiella målen inte kan anses vara styrande
då de redan i budgeten ej beräknas bli uppfyllda.
4.4

Verksamhetsmål

Fr.o.m. 2016 gäller nya mål som skiljer på lagstadgade krav och annan målsättning. Fokusområden har införts som övergripande mål. Syftet är bl.a. att ha färre och mer mätbara
mål med tydliga indikatorer. Kommunfullmäktige har därför i EVP 2017-2019 fastställt 6
övergripande fullmäktigemål (varav ett avser finansiellt mål):







Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut – bedöms ej uppnått
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi – bedöms uppnått
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på – bedöms uppnått
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska – bedöms uppnått
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat – bedöms uppnått
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande
och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter – bedöms delvis
uppnått

Uppföljningen sammanfattas i grafen nedan.
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Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. Samtliga nämnder har formulerat mål som bidrar till ett eller flera fokusområden. För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige.
I årsredovisningen görs en sammanställning av måluppfyllelsen samt en redovisning av arbetet med målen.
Bedömning
Sammantaget görs i förvaltningsberättelsen bedömningen att kommunen har en god
måluppfyllelse och en god ekonomisk hushållning.

5.

Intern kontroll

Nämnderna utvärderar arbetet med intern kontroll i sina årsanalyser. Samtliga nämnder
bedömer den interna kontrollen som god.
Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med internkontroll fungerar
bra, men att förbättringsområden finns.
Kommentarer till vår bedömning av Intern Kontroll:






Revisionen har under året gjort fördjupade granskningar inom intern kontroll. Den
sammanfattande bedömningen från dessa är att det i huvudsak finns ändamålsenliga rutiner för styrning, uppföljning och kontroll. För detaljer hänvisar vi till separata granskningsrapporter.
Nämnderna utvärderar arbetet med intern kontroll i sina årsanalyser.
I årsredovisningen görs en samlad bedömning att nämnderna arbetar systematiskt
med den interna kontrollen och att den i allt väsentligt fungerar väl.
Utvecklingsområden har identifierats och är dels på systemnivå, det vill säga göra
det enkelt för fler att använda verktyget IT-ledningsstöd, dels på att ytterligare
knyta ihop de olika arbetsprocesserna som handlar om riskanalys, kontroller och
uppföljning.

Kommunfullmäktige beslutade om särskilda uppdrag till nämnderna i Ekonomi och verksamhetsplanen för 2017. Kommunfullmäktige beslutade om 6 särskilda uppdrag till styrelser och nämnder. I årsredovisningen görs en redovisning av dessa:
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6.

Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är vår sammanfattande bedömning följande:







Uppdaterad redovisningsprincip gällande värdering av pensioner har börjat gälla
och tillämpas under 2017. Kommunen tillämpar i övrigt oförändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år.
Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.
Fullmäktiges finansiella målsättningar visar att bägge de finansiella målen uppnåtts
för 2017.
Fullmäktiges verksamhetsmål visar en till övervägande del god måluppfyllelse.

Med beaktande av måluppfyllelsen kring de finansiella målen och verksamhetsmålen bedömer vi att kommunen för 2017 uppvisar en tillfredsställande måluppfyllelse. Enligt vår uppfattning kan de finansiella målen inte anses vara styrande då de redan i budgeten ej beräknas bli uppfyllda.
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.
Lund den 1 mars 2018

Magnus Helmfrid
Auktoriserad/
Certifierad revisor

Lars Starck
Auktoriserad revisor
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 72

Personalredovisning 2017

Dnr KS 2017/1217

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2010 medarbetarpolicyn för Lunds
kommun. Till medarbetarpolicyn hör riktlinjer för särskilda sakområden
samt årliga personalstrategiska handlingsplaner. Riktlinjerna och den
personalstrategiska handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. I
personalredovisningen beskrivs personalsituationen inom Lunds
kommun. Åtgärder utifrån den personalstrategiska handlingsplanen
genomförda under 2017 följs upp liksom åtgärder inom nämnderna och
kommungemensamt utifrån medarbetarpolicyns områden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-22.
Personalredovisning 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Ulf Nymark (MP)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att sista
stycket på sidan 39 i kartläggningen stryks.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna personalredovisning för 2017 samt
att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för kännedom.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 72/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77,
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare

Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 66-115

Plats och tid för justering

Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Paragrafer

§ 66-115

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-10

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07

Ang Personalredovisning 2017 (Dnr: KS 2017/1217)
Vi är fortsatt bekymrade över den höga sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron år 2017 är
densamma som året innan (2016) och hamnar på totalt 7,1 %. Sjukfrånvaron ligger emellertid
avsevärt högre för vissa yrkesgrupper. Till exempel har undersköterskor inom hemvården en
sjukfrånvaro på totalt 13 %. Ett annat iögonfallande exempel är förskollärare som ligger på
9,4 %. Gemensamt för hög sjukfrånvaro är att personalen ofta tillhör de så kallade ”mjuka”
verksamheterna. Inte nog med att sjukfrånvaro är negativt för den drabbade individen, det
innebär även stora kostnader för kommunen. På det här området finns det mycket kvar att
göra framöver.

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Kommunkontoret
HR-avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-02-22

KS 2017/1217

Kommunstyrelsen

Carin Hillåker
046-355012
carin.hillaker@lund.se

Personalredovisning 2017
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2010 medarbetarpolicyn för Lunds
kommun. Till medarbetarpolicyn hör riktlinjer för särskilda sakområden
samt årliga personalstrategiska handlingsplaner. Riktlinjerna och den
personalstrategiska handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. I
personalredovisningen beskrivs personalsituationen inom Lunds
kommun. Åtgärder utifrån den personalstrategiska handlingsplanen
genomförda under 2017 följs upp liksom åtgärder inom nämnderna och
kommungemensamt utifrån medarbetarpolicyns områden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-22
Personalredovisning 2017

Barnets bästa
Bedöms ej relevant för ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog år 2010 medarbetarpolicyn för Lunds
kommun. Till medarbetarpolicyn hör riktlinjer för särskilda sakområden
samt årliga personalstrategiska handlingsplaner. Riktlinjerna och den
personalstrategiska handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. I
personalredovisningen beskrivs personalsituationen inom Lunds
kommun. Åtgärder utifrån den personalstrategiska handlingsplanen
genomförda under 2017 följs upp liksom åtgärder inom nämnderna och
kommungemensamt utifrån medarbetarpolicyns områden.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har 2018-02-14 fått information
om personalredovisningen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-02-22

KS 2017/1217

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna personalredovisning för 2017 samt
att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för kännedom.

Carin Hillåker
Tf. Kommundirektör

Johanna Sjöstrand
HR-direktör
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Inledning
Lunds kommun är en av de största arbetsgivarna i Lund med drygt 10 000 medarbetare inom 138
olika yrkesgrupper. Medarbetarna ger Lundaborna service inom ett brett spektrum av områden, som
kultur, trafik, skola, barnomsorg, äldreomsorg, stadsplanering, miljö och socialt stöd. För att Lunds
kommun på bästa sätt ska möta framtidens behov behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska
därför ha attraktiva arbetsplatser ur hälsosynpunkt, attraktiva anställningsvillkor som stimulerar till
medskapande och utveckling samt arbetsplatser där vi tar tillvara på varandras olikheter, kompetens
och erfarenheter. Våra medarbetares kompetens och engagemang är en viktig förutsättning för att
göra det goda livet möjligt för medborgarna.
I tider med stor konkurrens om arbetskraft står även Lunds kommun inför stora utmaningar när det
gäller den framtida kompetensförsörjningen, Frågan har därför varit ett av sex fokusområden som
kommunen särskilt ska arbeta med. Under året har kommunstyrelsen antagit en strategi med
handlingsplan för kompetensförsörjningen som sträcker sig ett par år framåt och flera konkreta
insatser har genomförts inom verksamheterna.
Arbetet med att vara en mer inkluderande arbetsgivare har tagit ett kliv framåt under året i och med
att Lunds kommun beviljats medel från Lunds Samordningsförbund (FINSAM) för finansiering av en
tjänst med uppdrag att samordna, kommunicera och implementera insatser för att underlätta för
nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik i Lunds kommun. Syftet med
denna satsning är att vi som arbetsgivare ska bli bättre på att vidga perspektiven och ifrågasätta
invanda tankesätt vid rekrytering och planering av verksamheten men det blir också en viktig del i vår
kompetensförsörjningsstrategi.
Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsarbete har fortsatt under 2017. Förbättrad
kommungemensam analys och planering av lönebildningsarbetet, centrala överläggningar med de
fackliga organisationerna samt ett fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion är exempel på
åtgärder. Chefsutbildningen i lönebildning har genomförts vid två tillfällen under året.
Under 2017 har arbetet med chefs- och ledarskapsprogrammen pågått för fullt med stort
engagemang. Ett stort antal chefer har påbörjat programmet och arbetet för Ett Lund har tagit ett
kliv framåt. Under 2017 har den nya kommungemensamma grundläggande arbetsmiljöutbildning,
som ersätter tidigare BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljöutbildning) pågått för fullt. Chefer och
skyddsombud utvecklar och förbättrar det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till
verksamheten. Trots aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bedrivs på olika nivåer i
kommunen minskade inte sjukfrånvaron, vi ser samtidigt att de tidigare årens ökande sjukfrånvaro
nu bromsar in på bred front och 2017 låg sjukfrånvaron 7,7 procent av arbetstiden, vilket är samma
nivåer som 2016.
Under 2017 har utvecklingsarbetet inom personalområdet fortskridit i alla verksamheter. Denna
personalredovisning ska försöka spegla de större områden som vi jobbat med under året, men
självklart är det så mycket mer som pågår varje dag i våra verksamheter. Ett stort tack till alla er
medarbetare och chefer som i vardagen bidrar till att ge bästa möjliga service till medborgarna och
Lunds kommun är en av de största arbetsgivarna i Lund med drygt 10 000 medarbetare inom 138
olika yrkesgrupper. Medarbetarna ger Lundaborna service inom ett brett spektrum av områden, som
kultur, trafik, skola, barnomsorg, äldreomsorg, stadsplanering, miljö och socialt stöd. För att Lunds
kommun på bästa sätt ska möta framtidens behov behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska
därför ha attraktiva arbetsplatser ur hälsosynpunkt, attraktiva anställningsvillkor som stimulerar till
medskapande och utveckling samt arbetsplatser där vi tar tillvara på varandras olikheter, kompetens
och erfareneter. Våra medarbetares kompetens och engagemang är en viktig förutsättning för att
göra det goda livet möjligt för medborgarna.
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I tider med stor konkurrens om arbetskraft står även Lunds kommun inför stora utmaningar när det
gäller den framtida kompetensförsörjningen, Frågan har därför varit ett av sex fokusområden som
kommunen särskilt ska arbeta med. Under året har kommunstyrelsen antagit en strategi med
handlingsplan för kompetensförsörjningen som sträcker sig ett par år framåt och flera konkreta
insatser har genomförts inom verksamheterna.
Arbetet med att vara en mer inkluderande arbetsgivare har tagit ett kliv framåt under året i och med
att Lunds kommun beviljats medel från Lunds Samordningsförbund (FINSAM) för finansiering av en
tjänst med uppdrag att samordna, kommunicera och implementera insatser för att underlätta för
nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik i Lunds kommun. Syftet med
denna satsning är att vi som arbetsgivare ska bli bättre på att vidga perspektiven och ifrågasätta
invanda tankesätt vid rekrytering och planering av verksamheten men det blir också en viktig del i vår
kompetensförsörjningsstrategi.
Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsarbete har fortsatt under 2017. Förbättrad
kommungemensam analys och planering av lönebildningsarbetet, centrala överläggningar med de
fackliga organisationerna samt ett fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion är exempel på
åtgärder. Chefsutbildningen i lönebildning har genomförts vid två tillfällen under året.
Under 2017 har arbetet med chefs- och ledarskapsprogrammen pågått för fullt med stort
engagemang. Ett stort antal chefer har påbörjat programmet och arbetet för Ett Lund har tagit ett
kliv framåt. Under 2017 har den nya kommungemensamma grundläggande arbetsmiljöutbildning,
som ersätter tidigare BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljöutbildning) pågått för fullt. Chefer och
skyddsombud utvecklar och förbättrar det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till
verksamheten. Trots aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bedrivs på olika nivåer i
kommunen minskade inte sjukfrånvaron, vi ser samtidigt att de tidigare årens ökande sjukfrånvaro
nu bromsar in på bred front och 2017 låg sjukfrånvaron 7,7 procent av arbetstiden, vilket är samma
nivåer som 2016.
Under 2017 har utvecklingsarbetet inom personalområdet fortskridit i alla verksamheter. Denna
personalredovisning ska försöka spegla de större områden som vi jobbat med under året, men
självklart är det så mycket mer som pågår varje dag i våra verksamheter. Jag vill därför rikta ett stort
tack till alla er medarbetare och chefer som i vardagen, varje dag, bidrar med att ge bästa möjliga
service till medborgarna och därmed bidrar till att utveckla Lunds kommun!
Tack!
Johanna Sjöstrand
HR-direktör
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Medarbetarpolicyn, mål och årets handlingsplan
Utifrån medarbetarpolicyn har kommunstyrelsen varje år antagit en tvåårig handlingsplan för det
personalstrategiska arbetet. Åtgärderna i handlingsplanen följs upp i den årliga personalstrategiska
uppföljningen personalredovisning 2017. I fortsättningen kommer strategiska fokusområden inom
HR-området ingå i Lunds kommuns kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan. Denna
kommer att följas upp inom ramen för ledningsprocessen.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för Lunds kommun är en god personalpolitik som främjar trivsel
och arbetsprestationer och ökar möjligheten för Lund att vara en attraktiv arbetsgivare.

Handlingsplan för kompetensförsörjning 2017-2018
Lunds kommun ska genom att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning upplevas som en
attraktiv arbetsgivare som tillvaratar befintlig kompetens, utvecklar och identifierar behov av nya
kompetenser och arbetsmetoder. Att arbeta med kompetensförsörjning innebär att systematiskt och
målmedvetet arbeta för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med
rätt kompetens.
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Medarbetare i Lunds kommun
Syfte
Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2016 som kan
fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov samt ligga till grund för
kommande mål och satsningar.
Underlag och avgränsningar
Uppföljningen i personalredovisningen bygger i huvudsak på uppgifter från Lunds kommun
lönesystem e-Companion och beslutstödssystemet HR-analys. Uppgifter om annonsering av tjänster
är hämtade från Lunds kommuns IT-stöd vid rekrytering och vissa uppgifter har rapporterats direkt
frånförvaltningarna.
Eftersom det inte sker någon stängning av lönesystemet, ändras uppgifter kontinuerligt i takt med att
kompletteringar och justeringar görs. Det får till effekt att vissa uppgifter från tidigare år kan vara
marginellt justerade jämfört med tidigare års personalredovisningar. Om inte annat framgår, bygger
uppföljningen på uppgifter om månadsavlönade tillsvidare- och tidsbegränsat anställda medarbetare
i Lunds kommun. Könsuppdelning av uppgifter framgår inte direkt i alla tabeller och diagram i
personalredovisningen, men samtliga områden som följs upp presenteras eller kommenteras ur ett
könsperspektiv.
Definitioner
Arbetsidentifikation (AID)
AID är ett centralt klassificeringssystem för gruppering av arbetsuppgifter för anställda inom
kommuner och landsting.
Det viktigaste användningsområdet för AID-indelningen är den partsgemensamma lönestatistiken
som utgör ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Läs mer på www.skl.se.
Tillsvidareanställda
Som tillsvidareanställda räknas heltids- och deltidsanställda inklusive de tillsvidareanställda som har
tidsbegränsade uppdrag eller interna vikariat.
Visstidsanställda
Som visstidsanställda räknas månadsavlönade medarbetare som har tidsbegränsade anställningar.
Dessa räknas som tillsvidareanställda. Timavlönade inkluderas inte.
Årsarbetare
Antalet årsarbetare är antalet månadsavlönade medarbetare (inklusive tjänstlediga) omräknat till
heltidstjänster.
Antalet medarbetare beräknas per den 31 december 2016. Lunds kommun. Uppgifter om
timavlönade medarbetare finns i kommentarerna till tabell 3.
1

Lunds kommun - Lunds största arbetsgivare
Lunds kommun är med sina drygt 10 000 medarbetare den största arbetsgivaren i Lund sett till
antalet medarbetare inom kommungränsen.
Tabell 1 – Antal månadsavlönade

2016-12-31
Kvinnor
Tillsvidareanställda

2017-12-31

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Total

6 302

2 006

8 308

6 398

2 091

8 489

983

450

1 433

1 135

560

1 695

Totalt*

7 158

2 417

9 575

7 454

2 612

10 066

Totalt antal
årsarbetare

6 860

2 421

9 281

7 145

2 577

9 722

Visstidsanställda

* Eftersom medarbetare kan inneha en tillsvidareanställning del av tjänst och visstidsanställning del
av tjänst blir summan av de två anställningsformerna högre än totalt antal månadsanställda
Lunds kommun hade vid 2017 års slut 8 489 tillsvidareanställda och 1 695 visstidsanställda
månadsavlönade medarbetare, att jämföra med 8 308 respektive 1 433 år 2016. Antalet
månadsavlönade medarbetare är därmed totalt 10 066, vilket är en ökning med 5,1 procentenheter
jämfört med föregående år.
Diagram 1 - Antal månadsavlönade medarbetare per nämnd
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Inom Lunds kommun har Vård- och omsorgsnämnden det största antalet medarbetare med totalt 3
094 månadsavlönade medarbetare vilket motsvarar 30,7 procent av kommunens anställda. Därefter
följer Barn- och skolnämnd Lund stad med 2 635 månadsavlönade medarbetare.
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Tabell 2 - Andel tillsvidareanställda per nämnd

Nämnd

2016-12-31

2017-12-31

BSN Lund Stad

84,7%

82,8%

BSN Lund Öster

84,4%

81,2%

Byggnadsnämnden

96,3%

91,8%

Kommunstyrelsen

80,4%

86,1%

Kultur- och Fritidsnämnden

90,0%

81,8%

Miljönämnden

85,4%

100,0%

Renhållningsstyrelsen

92,1%

92,1%

Servicenämnden

83,7%

89,6%

Socialnämnden

85,8%

90,7%

Tekniska nämnden

92,5%

88,0%

Utbildningsnämnden

90,4%

80,3%

Vård- och omsorgsnämnden

84,8%

84,9%

Totalt

86,8%

84,3%

Andelen tillsvidareanställda har minskat från 86,8 procent till att vid årets slut vara 84,3 procent.
Andelen överstiger 80 procent inom samtliga nämnder.
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Diagram 2 - Antal anställda i de största yrkesgrupperna 2017-12-31
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Inom kommunen finns cirka 138 yrkesgrupper som i sin tur består av anställningar med varierande
titlar. Undersköterskor och förskollärare är de största yrkesgrupperna. Andra stora yrkesgrupper är
barnskötare, handledare och lärare inom de olika skolformerna. Visstidsanställda månadsavlönade
medarbetare finns i varierande omfattning inom de största yrkesgrupperna. Särskilt barnskötare och
elevassistenter har en hög andel visstidsanställda och timavlönade.

Personalkostnader
Diagram 3 - Andel personalkostnader

40%
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Personalkostnaderna ökade med 6,6 procentenheter och uppgick 2017 till 4 662,1 miljoner kronor,
vilket motsvarar 60 procent av kommunens totala kostnader. Siffrorna är hämtade ur kommunens
ekonomisystem och urval konton 411*.
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Övertid och mertid
Tabell 3 - Övertid i procent av ordinarie arbetstid

Nämnd

Överti
d (h)

2016
Överti Mertid
d (%)
(h)

Merti
d (%)

Överti
d (h)

2017
Överti Merti
d (%)
d (h)

BSN Lund Stad

6 739

0,1%

23 454

0,5%

3 857

0,1%

22 044

0,5%

BSN Lund Öster

2 475

0,1%

9 499

0,5%

3 059

0,2%

11 336

0,6%

Byggnadsnämnden

294

0,2%

40

0,0%

189

0,1%

84

0,1%

Kommunstyrelsen

1 509

0,3%

401

0,1%

1 541

0,3%

243

0,0%

Kultur- och Fritidsn.

976

0,2%

4 831

0,7%

1 007

3 573

0,6%

Miljönämnden

161

0,3%

28

0,0%

194

0,3%

9

0,0%

Renhållningsstyrelse
n

6 195

2,6%

109

0,0%

5 203

2,2%

148

0,1%

Servicenämnden

11 265

1,2%

6 970

0,7%

14 524

1,4%

5 288

0,5%

Socialnämnden

12 374

0,9%

4 004

0,3%

8 877

0,6%

2 941

0,2%

599

0,4%

180

0,1%

538

0,3%

310

0,2%

Utbildningsnämnden

4 579

0,2%

5 820

0,3%

3 944

0,2%

4 220

0,2%

Vård- och omsorgsn.

48 771

0,9%

42 366

0,8%

55 676

1,0%

42 204

0,8%

Lunds kommun

96 022

0,5%

97 770

0,6%

98 609

0,5%

92 400

0,5%

Tekniska nämnden

Mertid
(%)

Tabell 4 - Övertid och mertid fördelat per år, kön i antalet timmar och procent av den totala arbetstiden
1.

2016

2017

Övertid (h)

Övertid (%)

Mertid (h)

Mertid (%)

Övertid (h)

Övertid (%)

Mertid (h)

Mertid (%)

Kvinna

60 234

0,5 %

79 207

0,6 %

59 902

0,4 %

73 248

0,5 %

Man

37 508

0,8 %

18 539

0,4 %

38 462

0,8 %

19 066

0,4 %

Totalt

97 742

0,5 %

97 746

0,5 %

98 364

0,5 %

92 314

0,5 %

Övertid i procent av ordinarie arbetstid är på samma nivåer 2017 jämfört med 2016, både för män
och för kvinnor. Totalt motsvarar övertiden 0,5 procent av ordinarie arbetstid. Mertiden är på samma
nivå som övertiden, d.v.s. 0,5 procent av ordinarie arbetstid.
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Personalomsättning
Tabell 5 - Personalomsättning, tillsvidareanställda

2016

2017

Antal
tillsvidareanställda

Andel avslut
(%)

Antal
tillsvidareanställda

Andel avslut (%)

Slutat på egen
begäran

701

75 %

854

77 %

Pension

204

22 %

211

19 %

Annan orsak

29

3%

41

4%

Summa

934

100 %

1106

100 %

Avgångsorsak

Antal
tillsvidareanställda
Personalomsättning

8 476

8 496
11 %

13 %

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet externa avgångar för
tillsvidareanställda (inkluderat vilande) dividerat med antalet tillsvidareanställda per den 31
december 2016 respektive 31 december 2017.
Personalomsättningen var 2016 11 procent och 2017 13 procent, vilket är en ökning med 2
procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror på att fler slutat på egen begäran 2017
jämfört med 2016. Lunds kommun liksom andra kommuner i regionen har haft en ökande
personalomsättning de senaste åren. Lunds kommun hade 2014 8 procent och 2015 9 procent.
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Tabell 6 - Personalomsättning inom vissa yrkesgrupper

2016
Yrkesgrupp

2017

Antal tillsvidare
Antal tillsvidare
Personalomsättning
Personalomsättning
anställda
anställda

Fritidspedagog

254

11%

233

22%

Socialsekreterare

201

13%

193

19%

Förskollärare

648

14%

628

18%

Socialpedagog,
behandlingsassistent

269

12%

265

16%

Vårdbiträde,
hemvård/hemsjukvård

119

9%

137

15%

Undersköterska,
hemvård/hemsjukvård

655

15%

677

14%

Vårdare,
dagverksamhet

110

6%

113

13%

8 309

11%

8 496

13%

Samtliga
yrkesgrupper i Lunds
kommun

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet externa avgångar för
tillsvidareanställda (inkluderat vilande) dividerat med antalet tillsvidareanställda per den 31
december 2016 respektive 31 december 2017
Personalomsättningen varierar mellan yrkesgrupper. Framförallt var omsättningen hög gällande
fritidspedagoger, socialsekreterare (främst på utredningssidan), förskollärare samt socialpedagoger.
Personalomsättningen speglar marknadsläget och rörligheten för dessa grupper i regionen.

Tabell 7 - Medelålder månadsavlönade medarbetare

1.

Medelålder, antal år
2016

2017

Kvinnor

43,9

43,6

Män

42,2

41,8

Totalt

43,5

43,1

7

Medelåldern minskar bland både kvinnor och män. Männens medelålder minskade med 0,4 år
jämfört med 2016 och är 2017 1,8 år yngre än kvinnorna. Totalt minskade medelåldern med 0,4 år
och var 2017 43,1 år.
Diagram 4 - Antal månadsavlönade uppdelade i åldersgrupper och anställningsform och kön 31 december 2017
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Största gruppen i åldersintervallet 30-49 år. Med tillsvidareanställda kvinnor som största del. I
åldersgruppen -29 år utgör visstidsanställningarna större andel än i de andra åldersgrupperna.

Tabell 8 - Genomsnittlig pensionsålder, antal år

1.

Genomsnittlig pensionsålder, antal år
2016

2017

Kvinnor

64,8

65,0

Män

64,4

64,5

Totalt

64,5

64,7

Den genomsnittliga pensionsåldern inom Lunds kommun är 64,7 år vilket är en ökning med 0,2 år
jämfört med föregående år (2016: 64,5 år). 211 medarbetare lämnade kommunen för pension under
året. Vid årets slut kvarstod 199 månadsavlönade medarbetare i tjänst som är över 65 år, jämfört
med 252 medarbetare över 65 år 2016.
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Diagram 5 - Beräknade pensionsavgångar för tillsvidareanställda kvinnor och män 2018-2028
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Beräkningen baseras på en pensionsålder på 67 år. Med tanke på att den genomsnittliga
pensionsåldern är 64,7 år ska det beräknade antalet pensionsavgångar de två närmaste åren ses med
tillförsikt.
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Tabell 9 - Beräknade pensionsavgångar för tillsvidareanställda 2018-2028, per nämnd

Andel

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Nämnd
Utbildningsnämnd
en

14

16

23

18

22

30

26

24

30

31

21

25%

BSN Lund Stad

8

18

47

53

52

48

56

64

62

56

53

22%

Kommunstyrelsen

2

6

4

8

4

3

3

4

8

5

5

21%

Kultur- och
Fritidsn.

3

6

4

5

7

5

10

4

6

9

9

21%

BSN Lund Öster

2

4

13

23

16

27

25

24

25

14

21

21%

Renhållningsstyrels
en

0

0

3

3

1

3

2

3

4

2

2

20%

Vård- och
omsorgsn.

17

17

32

45

56

58

66

61

75

62

79

19%

Servicenämnden

0

2

9

6

18

13

8

12

14

8

15

19%

Socialnämnden

5

3

5

15

17

14

8

9

15

19

14

19%

Byggnadsnämnden

0

0

2

2

3

1

2

0

1

2

1

17%

Tekniska nämnden

0

1

0

1

2

1

1

1

2

0

1

13%

Miljönämnden

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

11%

Totalt

51

74

142

180

198

203

208

206

242

207

222

21%

Beräkningen baseras på en pensionsålder på 67 år. Med tanke på att den genomsnittliga
pensionsåldern är 64,7 år ska det beräknade antalet pensionsavgångar de två närmaste åren ses med
tillförsikt.
21 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna beräknas ha gått i pension inom tio år.
Inom tre till sex år beräknas ett stort antal medarbetare gå i pension inom framförallt
skolnämnderna.

10

Attraktiv arbetsgivare
Liksom andra kommuner står Lunds kommun inför stora utmaningar när det gäller den framtida
kompetensförsörjningen på grund av yttre faktorer som kraftig befolkningsökning och
generationsväxlingen på arbetsmarknaden. För att på bästa sätt möta framtidens personalbehov är
det av väsentlig betydelse att Lunds kommun bedriver ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete
och är och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Åtgärder inom attraktiv arbetsgivare
Begreppet attraktiv arbetsgivare är en del i arbetet med kompetensförsörjning. Inom samtliga
nämnder finns svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare inom vissa
bristyrkesgrupper däribland förskollärare, fritidspedagoger, undersköterskor sjuksköterskor,
socionomer samt specialkompetenser inom teknik.
Tidigare har utmaningen legat i att rekrytera och behålla de mest erfarna och kompetenta
medarbetarna, men under 2017 har det mer och mer börjat handla om att överhuvudtaget kunna
bemanna vakanser med medarbetare med adekvat utbildning inom bristyrken. Det är något många
kommuner hanterat i flera är men som alltså nu även drabbat Lund.
Lunds kommun arbetar proaktivt genom att främst fokusera på de sex åtgärder i handlingsplanen för
kompetensförsörjning som kommunstyrelsen antog i början av 2017. Åtgärderna syftar till att
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och nedan följer en kort redogörelse av vad
som gjorts 2017.


Kommunkontoret har arbetat fram ett stödmaterial för att kartlägga och analysera
kompetensbehovet på kort och lång sikt. Vård- och omsorgsförvaltningen har använd
materialet i ett pilotprojekt och under 2018 ska alla förvaltningar genomföra arbetet enligt
den kommungemensamma metoden.



Lunds kommun har skjutit fram sina positioner vad gäller arbetsgivarprofileringen på sociala
medier och arbetar enligt en under året framtagen kommunikationsplan. Ett så kallat
arbetsgivarabonnemang har tecknats med LinkedIn och verksamheterna har börjat betala
för annonsering av lediga jobb på Facebook, vilket ger betydligt bättre spridning än
gratisannonser. Kommunen fortsätter även med det Instagramkonto där man kan följa
medarbetares vardag i kommunen.



Kommunkontoret har beviljats medel från FINSAM för finansiering av koordinatortjänst på
heltid i tre år. Tjänsten är tillsatt och uppdraget är att samordna, kommunicera och
implementera insatser för att underlätta för nyanlända och personer med psykisk ohälsa att
få arbete eller praktik i Lunds kommuns organisation. (Se avsnitt Inkluderande arbetsgivare
nedan).



Arbetsgivaren har i samarbete med Kommunal arbetat fram en plan för hur fler
medarbetare inom Kommunals avtalsområde ska gå från deltid till heltidsanställning. (Se
avsnitt Öka andelen heltidsarbetande nedan).



Chefs- och ledarutvecklingsinsatserna har fortsatt under året med programmet Jag som chef
och de så kallade chefsmodulerna, utbildningar inom till exempel arbetsrätt och rekrytering.
Under hösten har kommunkontoret påbörjat arbetet med att utveckla chefs- och
ledarutvecklingsinsatserna med anledning av kommunens nya vision.



Kommunkontoret har arbetat fram en digital avgångsenkät som ska skickas ut till
medarbetare som sagt upp sig eller ska gå i pension. Syftet är att systematiskt kartlägga
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varför medarbetare väljer sluta. Kommunkontoret kommer sammanställa pedagogiskt
utformade statistikrapporter på kommun- respektive förvaltningsnivå och för större
yrkesgrupper.

Öka andelen heltidtidsarbetande
Arbetsgivaren har i samarbete med Kommunal arbetat fram en plan för hur fler medarbetare inom
Kommunals avtalsområde ska gå från deltid till heltidsanställning. Ett antal pilotprojekt kommer att
genomföras bland annat ska måltidspersonal ges möjlighet att gå upp till heltid genom att även
utföra lokalvårdsarbete.
Men verksamheterna ska liksom tidigare alltid se över möjligheten att erbjuda deltidsanställda
medarbetare höjd sysselsättningsgrad. Tyvärr är det inte alltid möjligt att erbjuda heltidstjänster av
verksamhets-, schematekniska eller ekonomiska skäl. För att komma runt dessa hinder och öka
andelen heltidsarbetande har vård- och omsorgsförvaltningen ett lokalt kollektivavtal inom
Kommunals avtalsområde om årsarbetstid med flytande del samt avtal om önskad
sysselsättningsgrad. Men med kreativa lösningar vad gäller till exempel arbetstidsmodeller och
kombinationstjänster ska heltid bli norm inom samtliga kollektivavtalsområden i kommunens
verksamheter. Samarbetet och handlingsplanen med Kommunal är första steget mot heltidsnormen.
Inkluderande arbetsgivare
Att vara en inkluderande arbetsgivare handlar om att vidga perspektiven och ifrågasätta invanda
tankesätt vid rekrytering och planering av verksamheten. I tider med stor konkurrens om
arbetskraften är det av särskild vikt. För att främja en större mångfald och ta tillvara kompetens hos
personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, har kommunkontoret beviljats medel från
Lunds Samordningsförbund (FINSAM) för finansiering av koordinatortjänst på heltid i tre år. Tjänsten
är tillsatt och uppdraget är att samordna, kommunicera och implementera insatser för att underlätta
för nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik i Lunds kommuns
organisation. Arbetet bedrivs i projektform i samarbete med Arbetsförmedlingen och Lunds
Fontänhus.
Under året har drygt 60 nyanlända fått anställning i kommunen genom så kallade extratjänster i
framförallt förskoleverksamheten, men under året har fler och fler förvaltningar anställt personal på
extratjänster. Anställningen varar i ett till två år och medarbetaren ska utföra arbetsuppgifter som
kompletterar vad ordinarie medarbetare har i uppdrag att utföra.
Totalt var 178 personer anställda i Lunds kommun i december 2017 inom ramen för något slags
arbetsmarknadsåtgärd.
Studentsamverkan
Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det av stor betydelse att kommunen har ett nära
samarbete med lärosäten och studentorganisationen. Flera förvaltningar har därför etablerade
samarbeten med utbildningsprogram vad gäller praktikplatser och varje år är det många studenter
som har praktik i kommunens verksamhet.
Kommunens verksamheter deltar även regelbundet på arbetsmarknadsdagar på universitet och
högskolor i närområdet. Studenter tas också emot inom verksamheterna för studiebesök och i
samband med fältarbete och uppsatsskrivande.
Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta finansiera och vara samarbetspartner till Miljöbron.
Syftet är att sammanlänka studenter, kommunala verksamheter och näringslivet genom att förmedla
projekt som studenter kan genomföra.
12

Samarbetet mellan MalmöLundregionen och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola har fortsatt
och våren 2017 genomfördes ett panelsamtal i syfte att marknadsföra kommuner som arbetsgivare.
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Jobbannonser och vakanser
Tabell 10 - Antal publicerade jobbannonser och antal vakanta tjänster

2016

2017

Jämförelse

Annonser

Tjänster

Annonser

Tjänster

Annonser

Tjänster

Sommarjobb/säsongsanställning

19

281

15

957

-4

676

Tidsbegränsad anställning

426

775

454

612

28

-163

Tillsvidareanställning

1042

1632

1117

1646

75

14

Totalt

1487

2688

1586

3215

99

527

I tabellen ovan presenteras statistik över antal publicerade jobbannonser och antal publicerade
vakanta tjänster (en annons kan avse flera tjänster). 2017 valde vård- och omsorgsförvaltningen att,
till skillnad från 2016, publicera alla sommarjobb/säsongsanställningar via den publiceringskanal
kommunen använder för tidsbegränsade- och tillsvidareanställningar. Det förklarar i stort hela
ökningen av det totala antalet annonser och tjänster. Således är det mycket marginella förändringar
vad gäller antal utannonserade tillsvidaretjänster jämfört med 2016. Antalet annonser som avser
tidsbegränsade anställningar har ökat marginellt, dock har antalet vakanta tidsbegränsade tjänster
minskat.
73 procent av annonserade tjänster var tillsvidaretjänster, en ökning jämfört med föregående år.
Andelen av tjänsterna som var heltid minskade från 48 till 40 procent. Samtidigt har alternativet
Heltid- eller deltid ökat från 27 till 43 procent och inom detta alternativ ryms en stor andel
heltidstjänster.
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Ledarskap och medarbetarskap
Ledare i Lund
Lunds kommun hade vid årsskiftet 2017-2018 drygt 438 arbetsledare eller chefer varav 63 procent är
kvinnor.
Diagram 6- Antal chefer indelat på ansvar och kön december 2017
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Nivåer enligt Sveriges kommuners och landstings definitioner:
A. Chef direkt underställd politisk nämnd. Har ett övergripande verksamhets-, ekonomi- och
personalansvar.
B. Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett
övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde (är i regel direkt underställd förvaltningschef).
C. 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande ansvar
inom sitt ansvarsområde
L. Arbetstagare med lednings- och samordningsansvar Arbetstagare som i sitt arbete har ett
begränsat ledningsansvar, det vill säga en eller två av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
Den största gruppen är kvinnliga C-chefer som utgör 41 procent av samtliga chefer. Det är en jämn
könsfördelning bland B-chefer.
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Tabell 11 - Antal tillsvidareanställda chefer (ABC) som slutat, fördelat på avgångsorsak 2015 och 2016

2016

Avgångsorsak

Antal
tillsvidareanställda

2017
Andel avslut Antal
Andel avslut (%)
(%)
tillsvidareanställda

Slutat på egen
begäran

20

50 %

24

65 %

Pension

20

50 %

13

35 %

Summa

40

100 %

37

100 %

Antal
tillsvidareanställda

343

Personalomsättning

348

12 %

11 %

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet externa avgångar för
tillsvidareanställda chefer (inkluderat vilande) dividerat med antalet tillsvidareanställda chefer per
den 31 december 2016 respektive 31 december 2017
Personalomsättningen bland chefer var 11 procent under 2017 vilket är en minskning 1 procentenhet
jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på att antalet pensionsavgångar var färre
2017. Inom de närmsta åren kommer Lunds kommun att genomgå ett generationsskifte och ett
flertal nya chefer behöver rekryteras. Därför fortsatte under året arbetet med att säkra
ledarförsörjningen.
Samtidigt fortskrider arbetet med att utveckla befintliga chefer inom ramen för kommunens chefsoch ledarutvecklingsprogram.
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Chefs- och ledarskapsutveckling
2015 fattades beslut om ett kommungemensamt chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för
chefer. De bärande delarna är Jag som chef och chefsmoduler. Under 2017 har 6 grupper i
ledarskapsprogrammet Jag som chef med 94 av kommunens chefer genomgåtts och avslutats.
Ytterligare 95 chefer var inne i programmet 2017. Syftet med Jag som chef är att implementera
ledningsfilosofin som innebär att utvecklas tillsammans och ta ett ansvar som sträcker sig lite längre
och att vi styr och leder Lunds kommun ännu smartare och bättre. Programmet genomförs i
dialogformat och varje grupp leds av ett internt team; en medarbetare och en medlem från
kommunens ledningsgrupp.
Sju chefsmoduler








Lönebildning
Rehabilitering
Rekrytering
Ledningsprocessen
Ständiga förbättringar
Kommunicera i förändring
Medieträning

Modulerna syftar till att stärka chefskompetensen och har genomförts löpande under 2017.
Märkbara effekter så här långt av chefs- och ledarskapsutvecklingen visar på stort engagemang att
jobba för helheten, agera som en arbetsgivare och ett ökat samarbete på tvärs inom organisationen.
Jag som chef
Ett utvecklingsprogram i dialogform för chefer och ledare. Varje grupp med 16 deltagare leds av en
person från kommunens ledningsgrupp tillsammans med en utvald medarbetare. Varje grupp träffas
tio gånger à tre timmar på olika teman under ett års tid. Samtliga team har fått utbildning i
samtalsledning. Jag som chef har utvärderats och det är påbörjat ett utvecklingsarbete under 2017
då ny vision ska genomsyra utbildningsprogrammet.
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Arbetsmiljöutbildning
Den kommungemensamma grundläggande arbetsmiljöutbildningen vänder sig till chefer och
skyddsombud och bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till verksamheten.
Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad för kommunsektorn och framtagen av Suntarbetsliv i
samverkan med de fackliga organisationerna. Utbildningen genomförs av chefer, HR och fackliga
företrädare.

HR-lyftet 2017
Hösten år 2015 beslutade Kommunens ledningsgrupp att nytt HR-system ska upphandlas, under år
2017 slutfördes upphandlingen. Upphandling resulterade i att avtal tecknades mellan Lunds kommun
och Visma Enterprise. Avtalet avser leverans, installation, införande och nyttjanderätt av HR system
för hantering av personal- och löneprocesser.
Avtalet omfattar följande delar:












Anställning
Lön
Självservice
LAS
Löneöversyn
Rehabilitering
Schema, bemanning och vikarieanskaffning
Statistik och utdata
Teknik, IT och Systemadministration
Införande och leverans inklusive migrering och integrationer
Support, underhåll och vidareutveckling

Upphandlingsarbete och processkartläggning
Arbetet med upphandlingen har involverat ett stort antal resurser. Projektgruppen har varit central och
har arbetat intensivt tillsammans. Utöver projektgruppen har ytterligare ett stort antal personer med
olika kompetensområden deltagit i arbetet med kravställan och utvärdering.
För att säkerställa att krav på nytt system ligger i linje med önskade framtida arbetssätt arbetade
projektet under år 2017 även med processkartläggning av prioriterade processer. Processerna som
tagits fram rör anställning, självservice, lönebearbetning, schema, löneöversyn, LAS och
rehabilitering. Utöver underlag vid kravställan har dessa processbeskrivningar även tjänat som
underlag för att påbörja dialog och kommunikation med verksamheterna om vilka förändringar nytt
system kommer att innebära vad gäller arbetssätt och roller.
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Planering av implementering, HR-lyftet
Det är bara lösningar som används på avsett vis som kan generera förväntad nytta. En förutsättning för
att uppnå ett nytt HR-systems fulla potential är att det används smart och effektivt.
Implementeringsfasen som planerats under 2017 och som kommer att genomföras under år 2018 kallar
vi därför HR-Lyftet.
HR-lyftets övergripande effektmål är:
Gemensamt arbetssätt och sammanhängande systemstöd. Vi är en arbetsgivare och såväl
medarbetare som chefer och HR ska känna igen sig i processer och systemstöd oavsett var man
befinner sig i organisationen. Vi ska införa standardiserade processer och rutiner som är
kommungemensamma för att säkra kvalitet och effektivitet. Former för ständiga förbättringar ska
etableras.
Lätt att göra rätt. Kommunens alla användare ska på ett enkelt sätt kunna utföra aktuella HR
uppgifter. Chefer ska uppleva det lättare att utöva sitt personalansvar genom bl.a. ett förbättrat
systemstödmed och tydligare supportorganisation. Genom nytt systemstöd ska manuell hantering och
dubbelarbete minimeras och arbetssätt effektiviseras vilket förväntas frigöra tid i organisationen för
annat.
Ordning och reda. HR lyftet ska medverka till att skapa gemensamma arbetssätt som präglas av
ordning och reda. Vi ska tydliggöra roller och ansvar samt vad som gäller inom HR i Lunds kommun.
System ska innehålla korrekt och aktuell information med goda integrationer till andra system.
Säkerställa goda möjligheter till uppföljning.
Digitalisering. Strävan är att i möjligaste mån etablera ett digitalt arbetssätt och automatiserade
flöden. Genom att använda webb och applikationer vill vi möjliggöra effektiv rapportering och ett
flexibelt arbetssätt. Självservice för alla!
För att uppnå dessa effektmål har en genomförandeorganisation etablerats som bygger på delprojekt
och ansvarsområden som involverar ett stort antal resurser och kompetenser såväl centralt som i alla
kommunens förvaltningar. Under 2018 ska HR-lyftet leverera följande:


Fullt implementerat HR-system i Lunds kommuns ordinarie verksamhet. Utbetalning av första
lönen via Personec P 26 okt 2018.



Etablera verksamhetsstödjande HR processer1 som är användbara, kända, förstådda,
accepterade och tillgängliga



Tydliggöra roller och utifrån processerna skapa underlag för standardiserat utbud av
behörighetsroller



Påbörja arbetet med att tydliggöra roller och uppdrag inom HR-funktionen, ta fram SLA-HR



Utformning av supportorganisation och fortsatta utbildningsinsatser HR/lön



Organisering och upplägg för systemförvaltning efter avslutat projekt HR/lön

Uppdraget omfattar processerna: Anställning, LAS, Självservice, Lönebearbetning, Schema/
bemanning/ vikarieanskaffning, Löneöversyn, Rehabilitering
1
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Mångfalden berikar
Mångfald- och jämställdhet integreras med andra delar av personalområdet och aktiviteter inom
attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ledarskap är ofta också aktiviteter för
mångfald och likabehandling. Därför kan några av aktiviteterna upprepas under andra delar av
personalredovisningen.
Under 2017 och årligen genomför Lunds kommun en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och
förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En
handlingsplan för jämställd lönebildning fastställdes i kommunfullmäktige i juni i år och syftar till att
ge likvärdig lön för likvärdigt arbete samt uppnå ett mer strategiskt och enhetligt
lönebildningsarbete.
Lunds kommun har en kommungemensam handlingsplan för Delaktighet för alla som samtliga
nämnder arbetar utifrån. Delaktighet för alla syftar till att kommunens medborgare och medarbetare
med funktionsnedsättningar ges samma förutsättningar till full delaktighet och jämlikhet och att
arbetslivet anpassas efter människors olika förutsättningar.
Med start i augusti 2017 påbörjades ett treårigt projekt IKA (Intern koordinering av
arbetsmarknadsåtgärder). Projektet syftar till att bredda Lunds kommuns rekrytering och bättre ta
vara på den kompetens som finns bland personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Kommunkontoret har beviljats medel från FINSAM för finansiering av en koordinatortjänst knuten till
projektet och med uppdrag att samordna, kommunicera och implementera insatser för att
underlätta för nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik i Lunds
kommuns organisation. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Lunds Fontänhus matchas
sökande inom målgrupperna med Lunds kommuns rekryteringsbehov. Kommunens verksamheter
erbjuds utbildningsinsatser för att öka kunskap om psykisk ohälsa och för att förändra attityder och
bryta ner fördomar. Under projekttiden har fler anställts i extratjänster, ett anställningsstöd som
främst används vid anställning av nyanlända. Barn- och skolförvaltningarna anställde redan i våras ca
40 personer i extratjänster och under hösten har fler verksamheter följt. Vid årsskiftet hade
kommunen 65 medarbetare i extratjänster.
Lunds kommun har som medfinansiär till projektet Bred kompetens Skåne beviljats pengar från ESF
för att under 2 år i samarbete med 7 deltagande organisationer genomföra förändringsarbete inom
strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling med koppling till breddad rekrytering
och mångfald. Under hösten har kontaktpersoner inom HR från deltagande organisationer bildat ett
nätverk och arbetat med förberedelser inför projektets start den 1 mars 2018.
Det aktiva mångfaldsarbetet sker inom respektive förvaltning. Varje förvaltning tar vart tredje år
fram en handlingsplan för det mångfaldsfrämjande arbetet och har ett eller flera mångfaldsombud. I
några förvaltningar har man skapat arbetsgrupper som bland annat ordnar aktiviteter och lyfter
frågor som berör mångfald i olika forum inom verksamheten. Inom flera förvaltningar har det
ordnats gästföreläsare med olika teman för att öka medarbetares och chefers kunskap.
Under våren 2017 blev hela biblioteksverksamheten HBTQ-certifierad utifrån RFSL:s krav. Inom Lunds
kommun är även Högevallsbadet certifierade sedan tidigare.
Nya krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen och i samband med MeToo-uppropen i samhället
har gjort att flera förvaltningar har haft särskilt fokus på kränkande särbehandling och genomfört
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aktiviteter och fört dialog på arbetsplatsträffar för att förebygga och medvetandegöra. Framtagande
av ny kommungemensam rutin vid kränkande särbehandling påbörjades också under hösten.

Statistik med kommentarer
Könsfördelning
Diagram 7 - Andel kvinnor och män i procent av samtliga månadsavlönade per nämnd december 2017
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Könsfördelningen bland kommunens tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare har förändrats
från att vara 72 procent kvinnor och 28 procent män 2016, till att 2017 vara 73,9 procent kvinnor och
26,1 procent män. Två nämnder (Servicenämnden och Kultur- och fritidsnämnden) har jämn
könsfördelning enligt diskrimineringsombudsmannens definition på maximalt 60 respektive 40
procent av något av könen.
Diagram 8 - Andel kvinnor och män inom de största yrkesgrupperna december 2017
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Två av de tio största yrkesgrupperna inom kommunen har jämn könsfördelning enligt
diskrimineringsombudsmannens definition på maximalt 60 respektive 40 procent av något av könen.
För yrkesgrupper inom förskola och skola visar statistiken att yrkesgrupperna blir mer
kvinnodominerade desto yngre skolåldrarna är. Den mest ojämna fördelningen är bland förskollärare
där andelen kvinnor är 95,5 procent och andelen män är 4,5 procent.
Tabell 12 - Andel deltidsanställda i procent av samtliga anställda kvinnor respektive män
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Andelen kvinnliga medarbetare som är deltidsanställda har minskat jämfört med föregående år och
uppgår vid årets slut till 31 procent. Andelen manliga medarbetare som är deltidsanställda har ökat
och utgör 22 procent i slutet av 2017
Diagram 9 - Sysselsättningsgrad i procent för månadsavlönade kvinnor respektive män december 2017
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I ovanstående diagram framgår fördelningen av sysselsättningsgrad indelat i intervaller. Siffrorna
baseras på månadsavlönade medarbetares grundanställning. Andelen heltidsanställda kvinnor är 69
procent, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. Andelen
heltidsanställda män har minskat med två procentenheter och är 2017 78 procent.
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Tabell 13- Andel deltidsanställda i procent av tillsvidareanställd personal per nämnd

Nämnd

2016

2017

Kultur- och Fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
BSN Lund Stad
Vård- och omsorgsnämnden
BSN Lund Öster
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Renhållningsstyrelsen
Totalt

28%
16%
19%
46%
14%
7%
13%
8%
4%
4%
1%
2%
25%

25%
20%
16%
15%
12%
9%
9%
7%
5%
4%
4%
3%
14%

Sett till tillsvidareanställd personal minskade andelen deltidsanställda medarbetare till motsvarande
14 procent vilket motsvara en minskning med11 procentenheter. Vid en jämförelse med föregående
år minskade andelen deltidsanställda tillsvidareanställda inom sju nämnder. Andelen deltidsanställda
minskade mest inom vård- och omsorgsnämnden från en hög nivå 2016 på 46 procent av alla
tillsvidareanställda till 15 procent 2017.
Diagram 10 - Fördelning av frånvaro uppdelat på kvinnor och män 2017
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Fördelningen av frånvaro i andel i procent av total frånvaro för kvinnor respektive män visar på ett
högre föräldraledighetsuttag och sjukfrånvaro bland kvinnor.
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Hälsa och arbetsmiljö i fokus
Hälsa och arbetsmiljö i fokus är ett av avsnitten i medarbetarpolicyn. Inom området pekar den
personalstrategiska handlingsplanen för 2016 ut fortsatt aktivt arbete med att främja hälsa och god
arbetsmiljö.
Definitioner
Sjukfrånvaro (%): (Total sjukfrånvarotid/total tillgänglig arbetstid) X 100.
Omfattar månadsavlönade (tillsvidare- och visstidsanställda) inom avtal 01 (AB) och avtal 20 (BEA)
exklusive timavlönade. Med total tillgänglig arbetstid avses anställningens avtalade arbetstid
minusobetald frånvaro dvs. föräldraledighet inkl. VAB, tjänstledighet utan lön, facklig ledighet utan
lön, obetald semester samt övrig frånvaro utan lön. Notera att betald semester och kompledighet
ingår i den totala tillgängliga arbetstiden. Notera även att sjukfrånvarotid också ingår i den totala
tillgängliga arbetstiden. Överensstämmer med SKLs definition.
Långtidssjukfrånvaro: Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) dividerat med total
sjukfrånvarotid
Frisknärvaro: procentuell andel av medarbetare som inte har en sjukskrivningsperiod under
mätperioden (månad el. år)
Mål
Arbetsplatserna inom Lunds kommun ska arbeta för att vara attraktiva ur hälsosynpunkt.

25

Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Sedan flera år tillbaka har sjukfrånvarostatistiken redovisats inklusive timavlönad personal. Från och
med årsanalysen 2015 följer Lunds kommun Sveriges kommuner och landstings riktlinjer vilket innebär att sjukfrånvaron ska redovisas exklusive timavlönade.
Diagram 11 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
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Trots aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bedrivs på olika nivåer i kommunen minskade
inte sjukfrånvaron. De senaste årens ökning bromsades dock in och den totala sjukfrånvaron är
samma 2016 och 2017, 7,1 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 8,8 procent och 4,8 procent för
män.
Diagram 12 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2017
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Den långa korttidsjukfrånvaron minskar samtidigt som korttidssjukfrånvaron ökar. Det är främst I
februari som sjukfrånvaron når upp till de högsta nivåerna under året. Denna månad visar även på
höga nivåer tidigare år, men 2017 är nivåerna högre än tidigare, både för kvinnor och för män.
Tabell 14 - Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Utfall 2016

Förändring i
procentenheter

Utfall 2017

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i
procent av total sjukfrånvaro- kvinnor

42,1

41,9

-0,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i
procent av total sjukfrånvaro - män

29,1

27,3

-1,8

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i
procent av total sjukfrånvaro - total

40

39,5

-0,5

Andelen sjukfrånvaro som utgör långtidssjukskrivningar (60 dagar eller mer) har minskat jämfört med
föregående år, 39,5 procent i förhållande till 40 procent 2016. Lunds kommun följer därmed
rikstrenden.
Tabell 15 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, fördelat på kön och åldersgrupper

2016
Åldersintervall
SKL

K

2017
M

K

M

-29

8,6 %

4,7 %

8,8 %

5,5 %

30-49

9,0 %

4,5 %

8,6 %

4,5 %

50 -

8,4 %

4,8 %

8,9%

4,7 %

Totalt

8,7 %

4,6 %

8,8 %

4,8 %

Totalt 7,7%

Totalt 7,7%

Det kan konstateras att sjukfrånvaron ökar i åldersgrupperna, 29 år eller yngre och 50 år eller äldre
och såväl för kvinnor som för män, med undantag för män i åldern 50 år eller äldre. Kvinnor i åldern
50 år eller äldre har högst sjukfrånvaro 8,9 procent.
Den största minskningen i sjukfrånvaron är bland kvinnor 30-49 år, från 9,0 procent till 8,6 procent.
Det är också den åldersgruppen med störst population.
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Tabell 16 -Hög sjukfrånvaro inom vissa yrkesgrupper

2016
Yrkesgrupp

2017

Kvinnor Män Totalt Antal Kvinnor Män Totalt Antal

Varav långtids
sjukfrånvaro %

Undersköterska,
hemvård

14,6

7,3

13,6

854

14,1

6,1

13

888

40

Undersköterska,
äldreomsorg

13,2

14,4

13,4

665

11,7

11,6

11,7

714

39,3

Barnskötare i
förskola/barnomsorg

11,8

6,9

11,2

689

11,3

6,2

10,7

837

37,8

Socialpedagog,
behandlingsassistent

11,1

4,7

8,6

510

13,4

5,5

10,4

454

37,7

Förskollärare

10,2

3,8

9,9

787

9,5

6,1

9,4

781

39,7

Fyra av de större yrkesgrupperna; barnskötare, förskollärare, undersköterska hemvård/hemsjukvård
samt undersköterska äldreomsorg är kontaktyrken inom vård, skola och omsorg där man arbetar
med människor, har sjukfrånvaro som ligger betydligt högre än genomsnittet för kommunen.
Analysen av varför sjukfrånvaron ökar visar på en komplex bild som belysts på många olika sätt i
forskningen och identifierats inom kommunen. De olika faktorerna, som är såväl arbetsrelaterade
som privata, ingår ofta i komplexa problembilder.
Kommungemensamt har det under året genomförts chefsutbildning i rehabilitering i samarbete med
Försäkringskassan och Företagshälsovården. Kommunens rehabiliteringsrutiner har förbättrats för en
effektivare rehabilitering med fokus på tidiga insatser. En kommungemensam omställningsgrupp har
inrättats i syfte att skapa struktur och enhetlig hantering av rehabiliteringsärenden i Lunds kommun.
Inom nämnderna pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete. Alla dessa åtgärder som vidtas behöver följas
upp och utvärderas. Lunds kommun måste ständigt arbeta aktivt i det systematiska
arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen för att vända den negativa trenden i hälsotalen.
God och attraktiv arbetsmiljö är en strategisk viktig förutsättning för att säkra den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
I november 2016 startade kommunens nya grundläggande arbetsmiljöutbildning, som ersätter
tidigare BAM-utbildning. Utbildningen bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling
till verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad för kommunsektorn och framtagen
av Suntarbetsliv i samverkan med de fackliga organisationerna. Under 2017 har fyra
utbildningsomgångar genomförts och 80 personer deltagit vid samtliga tre tillfällen, varav ungefär
hälften är chefer.
Antalet Utmärkt hälsofrämjande arbetsplatser är totalt 36 arbetsplatser. Syftet med utmärkelsen är
att ge kommunens arbetsplatser kriterier och en målbild för att på egen hand arbeta med hälsa och
vara en hälsofrämjande arbetsplats.

28

29

Tabell 17 - Frisknärvaro 2015 och 2016

2016

2017

Kvinnor

30,8%

30,3%

Män

43,3%

40,3%

Totalt

33,9%

33,0%

En stor del av Lunds kommuns medarbetare är friska. Under 2017 hade 33,0 procent av
medarbetarna ingen sjukfrånvaro, vilket är en minskning jämfört med föregående år (2016: 33,9
procent). Frisknärvaron minskade både bland män och kvinnor.
Diagram 13 - Frisknärvaro månad-för-månad under 2017

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%

r
]o
kt
[$
ob
-4
er
1D
]n
ov
em
[$
-4
be
1D
r
]d
ec
em
be
r

pt
em

gu
s
]a
u

]se

[$
-4
1D

Män

[$
-4
1D

[$
-4
1D

Kvinnor

be

ti

i
]ju
l

ni

[$
-4
1D

]ju

[$
-4
1D

]m
aj

[$
-4
1D

]a
p

ril

s
[$
-4
1D

]m
ar

i
ar
ru

[$
-4
1D

]fe
b

[$
-4
1D

[$
-4
1D

]ja

nu

ar

i

60%

Total

Diagrammet ovan visar frisknärvaron, det vill säga procentuell andel av Lunds kommuns medarbetare
som inte hade någon sjukskrivningsperiod under respektive månad under 2017. Frisknärvaron följer i
stort samma mönster som 2016, förutom att frisknärvaron var lägre under februari 2017 jämfört
med samma månad 2016. Kvinnors frisknärvaro var lägre än mäns i likhet med föregående år.
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Diagram 14 – Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer fördelat på kön och ålder jan - dec 2017
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Diagram 15 - Sjukfrånvaro jan - dec 2016 och 2017 per nämnd och i procent av ordinarie arbetstid
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Sjukfrånvaron varierade mellan nämnderna i Lunds kommun. Statistiken i tabellen kan skilja något
från nämndernas årsanalyser beroende på eventuella sena justeringar i statistikunderlaget.
Sjukfrånvaron varierar betydligt mellan kommunens nämnder. 2017 hade Miljönämnden lägst
sjukfrånvaro. Näst lägst sjukfrånvaro hade Byggnadsnämnden tätt följd av Kommunstyrelsen. Vårdoch omsorgsnämnden hade den högsta andelen sjukfrånvaro följt av Socialnämnden, Barn och
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skolnämnden Lunds stad, Barn- och skolnämnden Lund Öster samt Renhållningsstyrelsen.
Sjukfrånvaron minskade inom Vård- och omsorgsnämnden med 0,4 procentenheter. Vid analysen av
sjukfrånvaron bör beaktas att för de mindre nämnderna räknat till antal medarbetare får enstaka
medarbetares långtidssjukfrånvaro stort genomslag på den totala sjukfrånvaron.
Diagram 16 - Fördelning av sjukfrånvaro i procent per nämnd 2017
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Tabell 18 - Sjukfrånvaro per nämnd i andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro) och i procent av
ordinarie arbetstid 2017

Nämnd
BSN Lund Stad

Andel sjukfrånvaro 60
I procent av ordinarie arbetstid
dagar eller mer
42,5
7,6

BSN Lund Öster

36,4

7,5

Byggnadsnämnden

32,8

3,9

Kommunstyrelsen

37,8

4,3

Kultur- och Fritidsnämnden

33,2

5,0

6,7

2,3

Renhållningsstyrelsen

37,3

7,5

Servicenämnden

34,4

6,3

Socialnämnden

37,4

7,6

Tekniska nämnden

42,8

4,8

Utbildningsnämnden

47,2

4,9

Vård- och omsorgsnämnden

38,8

10,1

Lunds kommun

40,3

7,7

Miljönämnden

Data från andra kommuner inte tillgängligt förrän mars 2017
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Tabell 19 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid i ett antal av landets jämförbara
kommuner

Kommun

2015

Tabell 20 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid i ett antal kommuner i Skåne

2016

Linköping

5,6

6,1

Västervik

5,6

6,1

Halmstad

6,2

6,7

Karlstad

6,6

6,7

Skellefteå

7,1

7

Uppsala

6,2

7

Södertälje

8,2

7,2

Skövde

6,9

7,3

Västerås

6,8

7,3

Borås

7,4

7,5

Lund

7,1

7,6

Örebro

6,3

7,7

Jönköping

6,8

-

Kommun

2015

2016

Ängelholm

4,8

5,2

Lomma

5,9

5,7

Kävlinge

6,3

6,4

Helsingborg

6,4

6,6

Höör

6,4

6,8

Staffanstorp

6,1

7,1

Kristianstad

6,7

7,2

7

7,2

Trelleborg

6,7

7,4

Lund

7,1

7,6

Eslöv

8

8,1

Malmö

Ovan redovisas sjukfrånvaron i procent i ett antal kommuner i landet och Skåne. Jämförelse med
andra kommuner ska göras med tillförsikt delvis på grund av att Lunds kommun först från årets
personalredovisning redovisar sjukfrånvaron exklusive timavlönade utifrån Sveriges kommuner och
landstings rekommendationer. Denna rekommendation efterföljs inte av alla kommuner, dock
saknas uppgift från SKL om vilka som inkluderar timavlönade eller ej. Sjukfrånvaroredovisning är
obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie
arbetstiden i form av sju nyckeltal. Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i
Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.
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Diagnoser från Företagshälsovården
Samtliga nämnder använder sig av kommunens egen företagshälsovård men har möjlighet att
komplettera med externa tjänster. Under år 2017 använde nämnderna totalt 11 580 timmar hos
Företagshälsovården, vilket innebär 1,3 timmar per medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda).
I samband med medarbetares besök hos företagsläkarna på Företagshälsovården registreras
diagnoser. Mer än hälften av besöken, 63 procent, gällde under år 2017 diagnoser inom psykisk
ohälsa inklusive beteendestörningar. Detta är en ökning jämfört med föregående år då motsvarande
siffra var 56 procent. 6 procent, gällde skelettets och rörelseapparatens sjukdomar. Övriga diagnoser
utgjorde 23 procent.
Företagshälsovården utför även kartläggningar arbete - hälsa och medicinska kontroller i arbetslivet
vilka stod för 8 procent av besöken. De medicinska kontrollerna gäller huvudsakligen nattarbete,
arbete med vibrationsexponering, arbete med härdplast, körkort, alkohol- och drogtester samt
nyanställning.
Diagram 17 - Diagnoser från Företagshälsovården 2017

Psykisk och social ohälsa

23%

Skelettets och
rörelseapparatens sjukdomar

8%
6%

63%

Medicinska kontroller i
arbetslivet och utförande av
intyg
Övriga sjukdomstillstånd
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Diagnoser från Försäkringskassan
Lunds kommun har en överenskommelse om samarbete med Försäkringskassan som syftar till att
tydliggöra och effektivisera samarbetet mellan parterna för en effektivare handläggning i
sjukskrivningsprocessen genom att tidigt identifiera, planera och genomföra åtgärder i syfte att
förhindra och förkorta sjukskrivningar och föra medarbetare åter i arbete. Nedan följer en trendlinje
över Lunds kommuns sjukskrivningsärenden som Försäkringskassan registrerat, det vill säga
sjukskrivningar längre än 14 dagar. Indelningen utgår från den internationella
sjukdomsklassifikationen ICD-10 som är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera
sjukdomar och dödsorsaker.
Diagram 18 - Diagnoser från Försäkringskassan
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Av diagrammet går att utläsa att andelen sjukskrivna mer än 14 dagar på grund av psykiska
sjukdomar stadigt har ökat de senaste sex åren från 39 procent januari 2012 till motsvarande 49
procent januari 2018. Andelen psykiska sjukdomar har dock minskat sedan januari 2017 då andelen
motsvarade 54 procent.
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Arbetsskador och tillbud
Tabell 21 - Arbetsskador och tillbud 2015 respektive 2016

2016

2017

Tillbud

399

551

Skada utan frånvaro

724

1191

Skada med frånvaro

178

105

Antalet rapporterade tillbud och skador under 2017har ökat jämfört med perioden 2017. En
förklaring är att det är underrapporterat under 2016 och att arbetet med att rapportera har
förbättrats under 2017. Systemstödet LISA har ändrats för att förenkla rapporteringsprocessen.
Under hösten har Lisa uppdaterats i funktionen. Exempelvis har rapporteringsunderlagen kortats ner
för medarbetaren, notifiering på ny anmäld skada/tillbud skickas till ansvarig chef. Av arbetsskadorna
kategoriserades 75 procent som olycksfall i arbetet. Resterande andel fördelades lika på sjukdom
eller annan ohälsa i arbetet samt färdolycksfall.
Under hösten 2017 har manualer för medarbetare respektive chefer arbetats fram.

Åtgärder inom hälsa och arbetsmiljö i fokus
För att bli Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats ska arbetsplatsen uppfylla ett antal kriterier inom
områdena:













Kartläggning av arbetsplatsens friskfaktorer & handlingsplan
Medarbetarsamtal
Arbetsplatsträffar
Erfarenhetsutbyte i hälsofrågor
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Salutogent ledarskap
Hälsoinspiratörer
Hälsofrämjande arbetsmiljö
Rökfri arbetstid
Medskapande
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering
Hälsokompetensutveckling

Kommungemensamt friskvårdsbidrag
Under 2017 betalades drygt 5,3 miljoner kronor ut i friskvårdsbidrag för kommunens samtliga
nämnder vilket är en ökning med cirka 100 000 kronor jämfört med 2016. Totalt tog 3 570
medarbetare emot friskvårdsbidrag (2016: 3 644), av dessa medarbetare var 79 procent kvinnor och
21 procent män.
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun.
Uppföljningen sker genom en webbenkät som 2017 besvarades av kommunens samverkansgrupper
på verksamhetsnivå och/eller på arbetsplatsträffar. Webbenkäten innehåller frågor med direkt
koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Förvaltningarna sammanställer de egna
arbetsplatsernas svar och tar fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet. Handlingsplanerna
behandlas i respektive samverkansgrupp och nämnd. Utifrån det kommungemensamma resultatet
på webbenkäten tas förslag på kommungemensamma åtgärder fram och fastställs av
kommunstyrelsen. Förslag till förbättringsåtgärder tas i samverkan med de fackliga organisationerna.
Fokus under 2017 är fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av föreskriften
Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4), framtagande av kommunövergripande arbetsmiljömål
för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt manualer för medarbetare och chefer för
arbetsskaderegistret LISA.
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Attraktiva anställningsvillkor
Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling är ett av avsnitten i medarbetarpolicyn. Kopplat till
området finns riktlinjer för lönesättning som ett stöd i det vardagliga arbetet.
Mål
Kommunens anställningsvillkor ska göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt
kompetens. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera till medskapande, utveckling,
goda arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna.
Resultat
Under våren genomfördes en fördjupad analys med lönekartläggningen som utgångspunkt. Analysen
mynnade ut i en handlingsplan som beskriver hur Lunds kommun ska arbeta med jämställd
lönebildning. Flera av aktiviteterna i handlingsplanen påbörjades under hösten, bland annat arbete
med att ta fram kommungemensamma lönekriterier samt en översyn av lönesättningsprocessen.
Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsarbete har fortsatt under 2017. Förbättrad
kommungemensam analys och planering av lönebildningsarbetet, centrala överläggningar med de
fackliga organisationerna samt ett fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion är exempel på
åtgärder. Chefsutbildningen i lönebildning har genomförts vid två tillfällen under året och cirka 35
chefer har närvarat.

Tabell 22 - Medianlön, 10:e och 90:e percentil indelat per kön

2016

Kön

2017

Förändring
2016/2017

10percentil

Median

90percentil

10percentil

Median

90percentil

K

21 485

26 800

36 500

21 500

27 130

37 736

330

M

20 720

27 000

38 300

20 514

27 210

39 415

210

Total

21 280

26 834

37 000

21 182

27 150

38 030

316

Lönekartläggning har genomförts under året och i resultatet har det kunnat konstateras att inga
osakliga löneskillnader förekommer. För att ge möjlighet till förbättrad analys och uppföljning har en
handlingsplan tagits fram för att vidareutveckla strukturen för lönekartläggning.
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Tabell 23 - Lönestatistik för de största yrkesgrupperna 2016

2016
Kvinna
Yrkesgrupp AID

Antal
anställda

Man

Median

Antal
anställda

Totalt
Median

Antal
anställda

Median

Undersköterska,
hemvård

617

24 300

89

23 376

706

24 145

Barnskötare

511

23 400

77

21 100

588

23 100

Förskollärare

648

28 975

30

28 200

678

28 950

Undersköterska,
äldreomsorg

507

24 673

57

24 254

564

24 627

Lärare grundskola,
tidigare år

388

32 500

67

31 550

455

32 400

Lärare gymnasium,
allmänna ämnen

271

34 500

168

34 250

439

34 500

Lärare grundskola,
senare år

288

32 000

133

32 900

421

32 100

Vårdare, gruppboende

299

23 886

124

23 766

423

23 795

Elevassistent

186

23 150

130

22 500

316

22 950

Socialpedagog,
behandlingsassistent

228

25 000

144

23 965

372

24 803
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Tabell 24 - Lönestatistik för de största yrkesgrupperna 2017

2017
Kvinna
Yrkesgrupp AID

Man
Antal
anställda

Totalt

Antal
anställda

Median

Undersköterska,
hemvård

635

24 850

93

23 832

728

24 710

Barnskötare

588

23 250

94

21 099

682

23 000

Förskollärare

642

29 900

30

29 375

672

29 900

Undersköterska,
äldreomsorg

551

24 947

62

24 954

613

24 947

Lärare grundskola,
tidigare år

401

33 900

70

33 180

471

33 590

Lärare gymnasium,
allmänna ämnen

275

35 800

188

35 050

463

35 500

Lärare grundskola,
senare år

303

32 750

151

33 200

454

32 900

Vårdare, gruppboende

320

24 425

133

24 230

453

24 400

Elevassistent

228

23 575

167

22 735

395

23 100

Socialpedagog,
behandlingsassistent

210

25 455

120

24 950

330

25 300
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Median

Antal
anställda

Median
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Barnets bästa
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Ärendet
Kommunfullmäktige antog i maj 2014 Lunds program för ekologisk
hållbar utveckling (LundaEko II). Programmet aktualiserades hösten
2017, vilket innebär att nya mål har tillkommit och inaktuella mål har
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Inledning

L

undaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, är
kommunens miljöprogram och det övergripande styrdokumentet för politiker och tjänstemän i arbetet för en hållbar utveckling. Den aktualiserade versionen av LundaEko II
utgår från Lunds kommuns vision, ”Lund skapar framtiden – med innovation, kunskap
och öppenhet” samt Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling, ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”. LundaEko II antogs i maj 2014, och aktualiserades av kommunfullmäktige i oktober 2017. Programmet innehåller åtta prioriterade områden och 39 delmål. De åtta
prioriterade områdena är:
• Engagera flera
• Hållbar konsumtion
• Minskad kemikaliebelastning
• Minskad klimatpåverkan
• Klimatanpassning
• Hållbar stadsutveckling
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
• Friskt vatten och frisk luft
Vidare har kommunens samtliga förvaltningar och bolag ett miljöledningssystem, vilket är
ett viktigt verktyg i arbetet med åtgärder för att uppnå mål och delmål i LundaEko II. Förutom miljöledningssystemet har kommunen flera planer och program som bidrar till att målen i LundaEko II uppnås.
Miljöredovisningen innehåller en bedömning av delmålen i LundaEko II, en analys av varje
prioriterat område samt ett urval av miljöframsteg från det gångna året. Aktualiseringen av
LundaEko II innebär att inaktuella delmål har omarbetats eller tagits bort och nya delmål, om
exempelvis mikroplaster och konsumtionens klimatpåverkan, har tillkommit.

Foto: Anna-Karin Poussart
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De delmål som endast har genomgått en redaktionell förändring under aktualiseringen, eller
har omformulerats utan att den övergripande innebörden av delmålet har ändrats, bedöms och
redovisas i sin helhet. De delmål som är helt nya bedöms inte i årets miljöredovisning, utan
kommer att bedömas från och med nästa års miljöredovisning.

SAMMANFATTNING

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket tydligt
speglas i de utmärkelser och priser som kommunen mottagit under året. Under 2017 har kommunen bland annat tagit emot pris som årets återvinningskommun, och fått pris som Sveriges
bästa ”svekologiska” kommun med 45 procent svenskproducerade ekologiska livsmedel. Lund
blev för andra året i följd vald till årets cykelfrämjarkommun, samt för tredje gången på fyra år
utnämnd som bäst i Sverige på hållbara transporter. Sammantaget blev Lunds kommun rankad
som Sveriges fjärde bästa miljökommun i tidningen Aktuell Hållbarhets kommunranking.
Under 2017 har ett framgångsrikt miljöarbete lett till synbara resultat. Bland annat fortsätter utsläppen av växthusgaser inom kommunens gränser att minska stadigt. Enligt den
senaste tillgängliga statistiken från 2015 har utsläppen minskat med 41 procent jämfört med
1990. Under året påbörjades bygget av spårvägslinjen mellan Lund C och utvecklingsområdet
Brunnshög, och hållbara transporter är prioriterat i kommunen. Kommunens mätningar visar
att biltrafiken i kommunen har minskat under året, samtidigt som resandet med kollektivtrafik och cykel har ökat. Andelen inköp av ekologiska livsmedel i kommunens organisation ökar
stadigt, och andelen uppgick 2017 till 74 procent, vilket gav en andraplats i den svenska ekomatsligan. Lund firade tio år som Fairtrade City under året, och har en ökande andel rättvisemärkta inköp i den kommunala organisationen. Under året emitterade kommunen sin första
gröna obligation, i syfte att finansiera investeringar som främjar omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling.
Trots ett mycket framgångsrikt arbete under året så behöver takten och resurserna öka för
att uppnå Lunds högt satta miljömål. Exempelvis krävs mer arbete för att minska utsläpp av
växthusgaser från transportsektorn, och även de indirekta utsläppen som uppstår på grund av
vår konsumtion behöver ges ett ökat fokus. Under de senaste tjugo åren har andelen utsläpp
som sker i andra länder, som orsakats av vår svenska konsumtion, ökat med nästan femtio
procent. Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vatten är exempel på andra områden som
behöver ges ökad prioritet. Länsstyrelsen Skånes bedömning visar att tillståndet för den biologiska mångfalden i Skåne inte är hållbart och att påverkan på ekosystemen är fortsatt är hög.
Under året har plastföroreningar i vattendrag, sjöar och hav lyfts fram som ett stort miljöhot,
både i Sverige och internationellt, och forskning från Lunds universitet visar att föroreningar
av mikroplast även finns i vattendrag inom Lunds kommun.
För att lösa de stora utmaningarna vi står inför krävs kunskap och engagemang, men även
innovationer och teknisk utveckling och inte minst att många aktörer samverkar på ett effektivt sätt. Vi behöver alla bidra för att tillsammans skapa Hållbara Lund.
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Når vi målen i LundaEko II?
Engagera flera

2017

Ökat samarbete och dialog kring hållbar utveckling
Lärande för hållbar utveckling i grund- och förskolor
Hållbar konsumtion
Cirkulära flöden i resurssnåla och giftfria kretslopp

2017
Ny

Krav på miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlingar
Sociala och etiska krav i upphandlingar
Ekologiska inköp
Rättvisemärkta inköp
Minskad avfallsmängd
Ökad andel utsorterat avfall
2017
Ny

Ekologiskt odlad jordbruksmark
2017
Ny
Ny

Minskad primärenergianvändning i kommunens lokaler
Ökad produktion av förnybar el, värme och drivmedel
Ökad biogasproduktion
Avveckla kommunens placeringar i fossilbränslebolag
2017
Ny
2017

-

Teckenförklaring

Trend

Kommer att klara målet Målet är
uppnått/kommer att uppnås inom
angiven tidsplan. Åtgärderna bedöms
som tillräckliga. Indikatorer visar
positivt resultat

-

Trend

k

Nya hållbara metoder och spjutspetsprojekt
Ny

Främja kopplingar mellan stads- och landsbygdsområden

-

Osäkert
Goda möjligheter att klara målet,
men ytterligare åtgärder eller resurser krävs för att nå målet inom angiven tidsplan. Oförändrade resultat av
indikatorer.

g
g
g

Restriktiv exploatering av brukningsvärd jordbruksmark
Förebygga hälsoskadligt buller
Minska exponeringen för skadlig strålning
Ny
2017

-

Trend

Riskerar att ej klara målet
Målet kommer troligtvis inte att
uppnås inom angiven tidsplan. För få
eller inga åtgärder. Negativa resultat
av indikatorer.

m

Tillgodose behov av och rätt till gröna miljöer
Ny

Skydda, sköta och utveckla ekosystemtjänster

-

g
g
m

Verka för att öka antalet naturreservat eller motsvarande
Grön infrastruktur och stärkt biologisk mångfald
Etablering av täktverksamhet som hotar värdefull natur
Friskt vatten och frisk luft

Trend

k

Ta fram en kommunövergripande klimatanpassningsplan

Klimatsmart livsstil och vardag genom fysisk planering
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

-

k
k
k
k
k

Fossilbränslefri kommunal organisation år 2020

Integrering av klimatanpassning i processer och planer
Hållbar stadsutveckling

Trend

-

Spridning av avloppsslam på åkermarker

Klimatanpassning

-

g
k

Ingen kemikalieexponering av barn och unga

Minsta möjliga klimatpåverkan
Minskade direkta utsläpp med 80 procent till 2030
Minskade indirekta utsläpp från konsumtion

Trend

m
m
m
k
k
g
g

Hållbarhetskrav i upphandlingar

Minskad kemikaliebelastning
Utsläpp, emissioner och urlakning av miljö- och hälsofarliga
ämnen, inklusive mikroplaster

Trend

g
g
m

Bidra med kunskap och verktyg för hållbar utveckling

2017

Trend

Går ej att bedöma
Av en eller flera faktorer går målet
inte att bedöma.

g

God ekologisk och kemisk status i ytvatten

-

God kemisk och kvantitativ status i grundvatten

k
k

Långsiktigt skydd av yt- och grundvattenförekomster
Partiklar, bensen, kvävedioxid och marknära ozon i luft
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Ny

Nytt delmål efter aktualiseringen av
LundaEko 2017

Prioriterade områden
Mål: Att motivera alla som
bor och verkar i Lunds
kommun att agera för en
hållbar utveckling.

F

ör att nå målen i LundaEko II behöver alla som bor och verkar i kommunen engagera
sig och agera för en hållbar utveckling. För att engagera flera arbetar kommunens
förvaltningar och bolag med informations- och kunskapsspridning, utbildning, dialog,
samverkan samt med olika åtgärder för att påverka attityder och beteenden.
Under året har en rad olika arrangemang med fokus på hållbarhet anordnats av kommunen.
Bland annat arrangerades en hållbarhetsvecka i maj, i samarbete med Lunds universitet. Hållbarhetsveckan engagerade ett stort antal organisationer, företag och myndigheter – liksom
Lundabor och andra i regionen som arbetar för en hållbar framtid. Under veckan hölls cirka 50
olika arrangemang, däribland en avslutande hållbarhetsfestival med cykeldag, seminarier och
utställningar. Kommunen har också arrangerat Skördefesten med information, utställningar
och försäljning av närodlade och ekologiska produkter, vilket lockade cirka 12 000 personer
till Stadsparken.
Medborgardialog med politiker genomfördes på stadsbiblioteket i samband med Hållbarhetsveckan och på Kulturnatten fanns ett tält på Mårtenstorget där politiker samtalade
om miljöfrågor med medborgare. På Stenkrossen har kommunen genomfört cykelskola i
samarbete med Röda Korset och Naturvårdens dag har arrangerats i Södra Sandby med information om livet i Sularpsbäcken. Kommunen har också utökat bemanningen på naturum i
Skrylle för att öka kapacitet för att ta emot fler grupper.
I september arrangerades Trafikantveckan då två gator i centrala Lund stängdes av under en
vecka och kommun och föreningar arrangerade olika aktiviteter på temat den hållbara staden
och handlare och näringsidkare uppmuntrades att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan.
För att bidra med kunskap och information om hållbar energi till boende och verksamma i
kommunen erbjuder Lunds kommun gratis energi- och klimatrådgivning. Både privatpersoner,
föreningar och företag kan kontakta energirådgivningen för att få tips och råd kring exempelvis solceller eller energieffektivisering. Under året har energirådgivarna bland annat arrangerat solcellsföredrag på fem olika orter i kommunen. Energirådgivningen har tack vare utökat
statligt bidrag under 2017 utökats med en energi- och klimatcoach för små och medelstora
företag.
Under hösten arrangerades för första gången ett Climathon i Lund. Climathon är en global
24-timmars klimatförändrings-hackathon som sker samtidigt i över 100 städer runt om i värl-
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den. Utmaningen för deltagarna i Lund var att hitta innovativa lösningar som bidrar till att
Lund blir den svenska kommun som producerar mest solenergi. Såväl studenter som tjänstepersoner och entreprenörer deltog.
Att engagera barn och ungdomar är prioriterat i Lunds kommun. Lunds skolförvaltningar
arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor genom läroplanen samt genom arbetet med Grön
Flagg och Skola för hållbar utveckling som fortlöpande utvecklar hållbarhetsarbete inom förvaltningarna. Målet om 100 procent certifierade grund- och förskolor till år 2020 bedöms som
osäkert. Inom Barn- och skolnämnd Lund Öster har andelen skolor med certifiering ökat från
75 procent till 92 procent. Inom Barn- och skolnämnd Lunds Stad ses en negativ trend och
andelen certifierade skolor har minskat från 39 procent till 19 procent. Andelen certifierade
förskolor har på bägge förvaltningar minskat något.
Gymnasieskolan Spyken engagerar sig starkt för hållbar utveckling, och arbetar inom ramen
för Lärande för hållbar utveckling med projektet Hållbara tillsammans. Arbetet grundar
sig i FN:s globala hållbarhetsmål och genomförs i samarbete med Naturskyddsföreningen.
Satsningens syfte är bland annat att mobilisera och stärka fler unga att ta en aktiv roll för en
hållbar utveckling.
Naturskolan i Lund är en viktig aktör för att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap och teknik samt lärande för hållbar utveckling. Under 2017 deltog 780
personer vid något av Naturskolans kurstillfällen. På Fågelskolan genomfördes för andra året
i rad ett försök, där ett arbetslag, en lantbrukare och Naturskolan har samarbetat för att hitta
former för ämnesövergripande undervisning med hjälp av odling utomhus. Deltagande pedagoger har uttryckt att detta arbetssätt är positivt för inkludering och kan ge fler elever möjlighet att lyckas i skolan.

Mål och resultat
Delmål

Bedömning

1.1 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade områden i LundaEko II, bidra med kunskap, information, goda exempel och verktyg
för att göra det enkelt att välja hållbara alternativ.
1.2 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade områden i LundaEko II, öka kunskapen samt utveckla samarbetet och dialogen kring
hållbar utveckling inom organisationen samt med företag, universitet,
organisationer och medborgare.
1.3 Andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser för lärande
för hållbar utveckling ska öka till 100 procent 2020.
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Trend

Kommer att klara målet

g

Kommer att klara målet

g

Osäkert

m

Mål:
Alla som bor och verkar
i Lunds kommun ska
bidra till en mer hållbar
konsumtion.

A

tt konsumera hållbart innebär att visa omsorg om de konsekvenser som inköp av en
vara eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, både lokalt och
globalt. Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är avgörande för om vi ska
nå våra miljö- och klimatmål. Totalt uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen
i Sverige till 10,7 ton koldioxidekvivalenter per person år 2014 vilket är långt över det som
enligt FN krävs för att minska risken för allvarlig klimatpåverkan år 2050. Att minska konsumtionen, minska mängden avfall, ställa miljökrav vid upphandling och att välja miljöcertifierade alternativ vid inköp är
olika sätt som Lunds kommun
kan arbeta med för att minska
Andel inköp av ekologiska livsmedel
konsumtionens negativa mil100%
jöpåverkan.
90%
Kommunens inköp av eko80%
logiska och rättvisemärkta
70%
livsmedel ökar stadigt. Under
60%
2017 ökade andelen inköpta
ekologiska livsmedel med sex
50%
procentenheter från föregå40%
ende år, från 68 procent till 74
30%
procent (se figur 1). Detta gör
20%
Lund till en av de bästa kom10%
munerna i landet på ekolo0%
giska inköp – under 2017 kom
2006
2008
2010
2012
2014
2015
2016
2017 Mål 2020
Lund på en delad andraplats
Figur 1: Andelen inköp av ekologiska livsmedel i Lunds
i den svenska Ekomatsligan.
kommun.
Samtidigt vann Lund det
nyinstiftade Svekomatspriset,
med högst andel svekologiska
inköp. Under 2017 var 45 procent av de totala inköpen i kommunen både svenska och ekologiska.
Trots det goda resultatet så bedöms målet att uppnå 100 procent ekologiskt 2020 som osäkert, vilket bland annat beror på osäkerhetsfaktorer kring tillgången på ekologisk specialkost
och nutritionsprodukter, insektsangrepp och klimatvariationer som kan påverka tillgången
på ekologiska produkter, samt ökade kostnader. För att uppnå 100 procent ekologiska livsmedel och för att sporra alla i kommunen att göra sitt bästa krävs ett stort engagemang och
uppfinningsrikedom. Information och tips sprids regelbundet genom nyhetsbrevet Hållbar
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mat i Lund och inspirationsföreläsningar anordnas. Förutom att öka andelen ekologiska och
klimatsmarta livsmedel behöver kommunen arbeta med att minska matsvinnet. Under 2017
har matsvinnsprojekt påbörjats, och nya metoder testas för att ytterligare minska matsvinnet
under 2018.
Även inköpen av rättvisemärkta produkter fortsätter att öka. Kommunen har lyckats nå över
90 procent rättvisemärkt kaffe, kakao, vitpeppar och svartpeppar. För att nå delmålet behöver
kommunen kontinuerligt öka andelen produkter vilket innebär att fokus framöver behöver
ligga på att hitta nya rättvisemärkta produkter.
Avfall från hushåll i Lunds kommun (kg/inv och år)
För att nå delmålen som
600
rör kommunens upphand500
lingar krävs att kommunen
Återvinningscentral
Kompostmaterial
ställer krav vid samtliga
400
Skrot
upphandlingar av produkFörpackningar
300
ter och tjänster, vilket inte
Returpapper/wellpapp
Matavfall
görs idag. Dessutom ska
200
Restavfall
andelen upphandlingar där
100
krav ställs utöver basnivån
kontinuerligt öka. Risken
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
bedöms som mycket stor att
målen inte nås till 2020 unFigur 2: Avfall från hushåll i Lunds kommun (kg/inv och år).
der rådande omständigheter
och beslutade resurser. Mer
kunskap, prioritering av upphandling som en strategisk fråga, och framförallt ökade resurser
krävs för att målen kring upphandling ska kunna uppnås.
Avfall är ett annat viktigt perspektiv av hållbar konsumtion. Under 2017 slängde Lundaborna i genomsnitt 482 kilo avfall per person, vilket är en minskning sedan 2007 då Lundaborna
slängde i genomsnitt 597 kilo (se figur 2). Trots en minskning av avfall per invånare riskerar
vi att inte nå delmålet i LundaEko II om två procents minskning av den totala mängden avfall
per år. Anledningen till detta är att delmålet inte tar hänsyn till befolkningsökningen i kommunen, och i takt med att kommunens invånare ökar så ökar också den totala mängden avfall.
För att nå delmålet krävs stora samhällsinsatser på flera områden, och ett ökat fokus på att
förebygga avfall redan i första ledet. För att möta denna utmaning har ett nytt delmål lagts till
efter aktualiseringen av LundaEko II som innebär att kommunen ska verka för cirkulära flöden i slutna resurssnåla och giftfria kretslopp. Den kommunala organisationen bör vara före-
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gångare i arbetet och större fokus på både avfallsminskande och avfallsförebyggande åtgärder i
kommunens egen verksamhet krävs.
Det finns flera goda exempel på insatser i kommunens organisation i syfte att minska mängden avfall. Exempelvis den kvartersnära återbruksbutiken FixaTill på Linero, fokus på minskat matsvinn i kommunens kök, samt Skattkistan – ett lokalt kreativt återbrukscenter ovanför
biblioteket i Veberöd. På Skattkistan kan verksamheter i Lund Öster hämta återvunnet material för att arbeta med inom förskola och skola.

Mål och resultat
Delmål
2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i slutna resurssnåla
och giftfria kretslopp.
2.2 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar av varor, produkter och
tjänster ska det finnas hållbarhetskrav lägst enligt upphandlingsmyndighetens baskriterier eller motsvarande. Andelen upphandlingar där
krav ställs, utöver basnivån, ska kontinuerligt öka.
2.3 Varor, produkter och tjänster som upphandlas och köps av kommunen ska innehålla, eller ge upphov till, så lite som möjligt av miljö- och
hälsofarliga ämnen, exempelvis mikroplaster.
2.4 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar där det föreligger risk för
brott mot grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i
leverantörskedjan ska sociala och etiska krav ställas och följas upp.

Bedömning

Trend

Nytt delmål

-

Riskerar att ej klara målet

m

Riskerar att ej klara målet

m

Osäkert

m

2.5 År 2020 ska 100 procent av inköpskostnaden för livsmedel gälla
ekologisk mat.

Osäkert

2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt öka andelen upphandlade och
inköpta produkter som är etiskt/rättvisemärkta.

Osäkert

2.7 År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning med 2 procent sedan 2013.

Riskerar att ej klara målet

2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet ska öka till 65 procent
2020.

Riskerar att ej klara målet
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k
k
g
g

Mål:
Värna Lundabornas
hälsa och miljön
genom att minimera
exponeringen för miljöoch hälsofarliga ämnen.

B

åde regeringen och Länsstyrelsen Skåne bedömer miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som
svårt att nå till 2020 med beslutade styrmedel och åtgärder. För att uppnå Giftfri miljö
krävs internationella överenskommelser, lång återhämtningstid, miljötekniska innovationer samt en ökad ambitionsnivå i samhället. Kunskapen om kemikalier har ökat,
men är fortfarande otillräcklig.
Under 2017 har mycket fokus inom miljöfrågan i Sverige och internationellt handlat om
plastföroreningar i vattendrag, sjöar och hav. Studier från Lunds universitet har konstaterat
att mikroplaster läcker ut från lekplatser och skolgårdar och en studie gjord under våren 2017,
i Höje å, visade att samtliga musslor som fiskades upp innehöll mikroplast. En global större
studie visar också att 83 procent av världens dricksvatten är förorenat med mikroplaster. Arbetet med att minska läckage av mikroplaster i Lunds kommun har under året påbörjats, bland
annat från konstgräsplaner, men mycket mer behöver göras. Under 2017 påbörjade Länsstyrelsen Skåne en större undersökning av mikroplastförekomster i 20 skånska sjöar och vattendrag.
Trots denna negativa bild har många svenska kommuner påbörjat ett systematiskt arbete
med kemikalier, plaster och mikroplaster de senaste åren. Under 2017 har Lunds kommun
tagit fram ett förslag till kemikalieplan, LundaKem. Kemikalieplanen kommer att bidra till
att målen i LundaEko II uppnås samt tydliggöra ansvarsfördelningen i kommunen. Med barn
och unga i fokus omfattar planen områdena bygg, underhåll och anläggning, upphandling,
förskola, skola och fritidsverksamhet, samt information. Slutgiltigt beslut om planen fattas av
kommunfullmäktige under 2018.
För att nå delmålet i LundaEko II om att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska förekomma
i verksamheter som rör barn och unga krävs mycket stora insatser. Miljö- och hälsofarliga ämnen finns i många av de vardagsprodukter som omringar oss i hemmet, på förskolan, på skolan
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och på våra arbetsplatser. De kommunala förskolorna och skolornas arbete med att minska
elevers exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen är inte är helt integrerat i alla verksamheter. Överlag har förskolorna kommit längre med arbetet än skolorna, och inventeringar av
material har genomförts på många förskolor. Inga kommunala gymnasieskolor har inventerats
avseende produkters och materials innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen, och få utbildningar av pedagoger på grund- och gymnasieskola har genomförts. Utbildningssatsningen
för att öka kunskapen om barns och ungas exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen som
påbörjades under 2016 har endast i viss mån fortsatt även under 2017. Sammantaget bedöms
målet som svårt att nå och det krävs både mer fokus och ökade resurser.
När det gäller delmålet om ekologisk odling ses en liten ökning av den ekologiskt odlade
arealen i Lunds kommun, från 13,8 procent till 15,5 procent. På Lunds kommuns egen jordbruksmark är det endast 1 procent av arealen som odlas ekologiskt, vilket beror på att kommunen inte kan skriva in krav på odlingsinrikting i befintliga arrendekontrakt.
Länsstyrelsen Skåne har i sin årliga uppföljning av miljömålen utpekat en omställning till
ekologiskt jordbruk och minskad slamspridning som viktiga åtgärder för att nå målet om en
giftfri miljö. Detta utgör en stor utmaning för Lunds kommun framöver. Förutom arbetet
med att öka det ekologiska jordbruket måste vi sluta kretsloppen av växtnäringsämnen utan
att förorena marken med till exempel tungmetaller. Lunds kommun påbörjade under året ett
nytt utvecklingsprojekt om biokol. Biokol framställs genom pyrolys av organiska restprodukter, exempelvis slam. Under pyrolysen avlägsnas föroreningar och slutprodukten biokol kan
användas som jordförbättring och fungerar dessutom som en koldioxidsänka.

Mål och resultat
Delmål

Bedömning

3.1 Utsläpp såsom emissioner och urlakning av miljö- och hälsofarliga
ämnen, inklusive mikroplaster, från byggnader och anläggningar i
Lunds kommun ska minska.
3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i Lunds
kommuns verksamheter som rör barn och unga.
3.3 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.
3.4 Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna
åkermarker och kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte
sprids på åkermark i kommunen.
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Nytt delmål

Riskerar att ej klara målet
Riskerar att ej klara målet
Går ej att bedöma

Trend

-

g
k
-

Mål:
Utsläppen av växthusgaser
i Lunds kommun ska minska
med minst 50 procent till 2020
jämfört med 1990 och vara
nära noll 2050.

K

ommuner och städer är viktiga aktörer i arbetet för att nå de globala klimatmålen.
Lunds kommun fortsätter att ta ansvar och visa ledarskap i detta arbete, bland annat
genom undertecknandet av det internationella Borgmästaravtalet för klimat och energi.
Lunds kommun har ett mål att utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med
50 procent till år 2020 och vara nära noll år 2050, och genom Borgmästaravtalet har vi även
åtagit oss att minska utsläppen med 80 procent till år 2030.
Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun minskar stadigt. Enligt den senast tillgängliga
statistiken från SMED (Svenska miljöemissionsdata) hade utsläppen av växthusgaser 2015
minskat 41 procent jämfört med 1990 (se figur 3). Kraftringens arbete för fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion är starkt bidragande till minskningen, men också enskilda fastighetsägares
utfasning av småskalig
oljeeldning. Resultatet
är något sämre än föreVäxthusgasutsläpp i Lunds kommun (ton CO2-ekv/år)
gående år. Osäkerheten i
400 000
statistiken är dock stor,
350 000
en historisk tillbakablick
visar att felmarginalen i
300 000
Avfall & avlopp
SMEDs statistik ofta ligJordbruk
250 000
ger runt 5 procentenheter
Produktanv
Arbetsmaskiner
från år till år. Jämfört
200 000
Industri
med föregående år har
Energi
150 000
metodförändringar lett
Transporter
till att minskningen av ut100 000
släpp från transporter nu
50 000
ser betydligt mindre ut,
och det är svårt att be0
1990
2012
2013
2014
2015
Mål 2020 Mål 2030
döma om den nuvarande
eller tidigare metoden är
Figur 3: Växthusgasutsläpp per sektor i Lunds kommun
mest rättvisande. Oavsett
(ton CO2-ekv/år).
vilken av de två metoderna som används är
det tydligt att ett mer effektivt arbete för att minska utsläppen från transporter är viktigt om
målet till 2020 ska nås. Även utsläppen från arbetsmaskiner måste reduceras väsentligt.
Lund och nio andra skånska kommuner samarbetar för att nå fossilbränslefrihet i ett projekt som leds av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. I projektet följer kom-
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munerna upp sin fossilbränsleanvändning med en gemensam metod och arbetar för att fasa
ut fossila bränslen från fordonsflottan, tjänsteresorna samt från el och uppvärmning. Den
senaste gemensamma rapporten beskriver läget 2016, då Lund låg bra till jämfört med övriga
kommuner med 100 procent förnybar el, 96 procent förnybar värme och 64 procent förnybara
drivmedel. Sammantaget är Lunds kommun 95 procent fossilfritt. Kommunen arbetar enligt
den handlingsplan som bedöms kunna leda till att organisationen blir till 99 procent fossilbränslefri till år 2020. Främst är det resor med egen bil i tjänsten och flygresor som är svåra att
få helt fossilbränslefria.
Under 2016 infördes en koldioxidavgift i Lunds kommuns organisation som innebär att alla
förvaltningar i kommunen betalar en procentuell avgift kopplad till koldioxidutsläpp från anställdas och förtroendevaldas resor och transporter. Avgifterna samlas i en klimatfond, ur vilken förvaltningarna kan söka medel för att genomföra åtgärder och investeringar som minskar
utsläppen av växthusgaser. Under 2017 kom de första projektansökningarna in till klimatfonden, och totalt beviljades fem projekt medel under året. Projekten handlade om resfria möten,
mobil cykelverkstad, elcyklar och laddinfrastruktur.
Lunds kommun har under 2017 tillsammans med Lunds kommuns fastighetsbolag (LKF)
emitterat sin första gröna obligation, om 750 miljoner kronor. Gröna obligationer är ett sätt
att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar
utveckling. Lunds kommun har tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras via gröna obligationer. Projekten ska ha tydlig inriktning på miljö och hållbarhet, som
exempelvis förnybar energi, energieffektivisering eller hållbara transporter. Ramverket har
granskats och godkänts av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO som gav Lunds kommun det högsta betyget – mörkgrönt.
Under 2016 genomfördes en utredning angående kommunens investeringar i fossilbränslebolag, vilket ledde till en uppdatering av kommunens placeringspolicy. Under 2017 har de
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placeringar som inte lever upp till kommunens krav avyttrats, vilket innebär att Lunds kommun vid utgången av 2017 inte längre har några placeringar i fossilbränslebolag.

Mål och resultat
Delmål

Bedömning

Trend

4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst
80 procent till 2030 jämfört med 1990.

Nytt delmål

-

4.2 Utsläppen av växthusgaser som uppstår vid produktion av varor
och tjänster, som Lunds kommun köper, ska minska till 2020.

Nytt delmål

-

4.3 Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast
2020.

Kommer att klara målet

4.4 Primärenergianvändningen per kvadratmeter i Lunds kommuns
lokaler och bostäder ska minska till 2020 jämfört med 2013.

Osäkert

4.5 Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från förnybara källor ska öka med 700 GWh till år 2020 jämfört med 2013.

Osäkert

4.6 Till 2020 ska biogasproduktionen i kommunen öka.

Kommer att klara målet

4.7 Lunds kommun ska senast 2017 ha avvecklat sina investeringar i
företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller
vidareförädling av fossila energikällor.
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Kommer att klara målet

k
k
k
k
k

Mål:
Alla som bor och verkar i
Lunds kommun ska bidra
till ett samhälle som är väl
anpassat till pågående och
förväntade klimatförändringar,
och där negativa konsekvenser
för människor, samhälle och
miljö kan undvikas.

K

limatförändringarna är ett faktum. Även om de globala utsläppen minskar kraftigt så
har vi människor redan påverkat klimatsystemet, och klimatet kommer att fortsätta att
förändras framöver. Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarna samt minska risken för negativa konsekvenser. Översvämningar och stormar är exempel på händelser som redan i dag är ekonomiskt kostsamma
för samhället. Enligt klimatscenarier som tagits fram av SMHI kan årsmedeltemperaturen i
Skåne öka med upp emot fem grader till år 2100. Årsmedelnederbörden och antalet tillfällen
med extrem nederbörd förväntas också öka.
Klimatanpassning är en komplex fråga som berör flera sektorer och involverar många aktörer på olika nivåer i samhället. Ansvaret är fördelat mellan stat, kommuner, landsting, näringsliv och privatpersoner, och det praktiska arbetet behöver i stor omfattning genomföras på
lokal nivå. Kommunen är genom planmonopolet, och som ansvarig för många samhällsviktiga
funktioner, en central aktör för att genomföra konkreta klimatanpassningsåtgärder. Kommunen har också en viktig roll när det gäller att ge information och råd till sina invånare.
Lunds kommun har länge haft klimatanpassning som ett prioriterat område, och har i jämförelse med andra svenska kommuner kommit långt i arbetet. Under 2017 kom Lund på en delad elfteplats i IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings kommunranking över hur
långt svenska kommuner kommit i arbetet med klimatanpassning. Lunds kommuns förvaltningar arbetar idag främst sektoriellt med klimatanpassningsåtgärder, och det finns i dagsläget
ingen klimatanpassningsplan som hanterar kommunövergripande klimatanpassningsfrågor.
Enligt ett delmål i LundaEko II ska en kommunövergripande klimatanpassningsplan tas
fram senast 2018, och bedömningen är en sådan kan färdigställas inom målåret. En kom-
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munövergripande klimatanpassningsplan är nödvändig för att få en överblick över klimatanpassningsåtgärder samt hitta synergieffekter, identifiera brister och skapa en helhetsbild över
klimatanpassningsarbetet i kommunen. Eftersom klimatanpassning är en tvärsektoriell fråga
som involverar flera aktörer måste kommunens förvaltningar samarbeta och samverka för att
kunna skapa en motståndskraftig och hållbar kommun.
Integrering av klimatanpassning är ett begrepp som får allt mer fokus. Det innebär att
klimatanpassningsfrågor integreras i redan befintliga processer och planer, i syfte att stärka
förankringen av klimatanpassning i relevanta sektorer och säkerställa att planering och implementering av åtgärder sker på rätt nivå. Integrering av klimatanpassning är ett nytt delmål i
LundaEko II efter aktualiseringen, och en utmaning framöver är att säkerställa klimatanpassningsfrågor blir integrerade i kommunens planerings- och strategiprocesser.

Mål och resultat
Delmål

Bedömning

5.1 Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som hanterar förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2018.
5.2 Klimatanpassning ska integreras i kommunens processer och planering i alla berörda verksamheter.
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Kommer att klara målet
Nytt delmål

Trend

k
-

Mål:
Lunds kommun ska
utveckla och underhålla
hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i
centrum.

T

renden med växande städer pågår över hela världen vilket ställer nya krav på städernas
infrastruktur. Lund är inget undantag. Som en expansiv kommun i en växande region
står Lunds kommun inför en omfattande utveckling av nya verksamheter och ny bebyggelse, vilket ställer stora krav på en hållbar stadsplanering.
Det byggs på många platser i staden. I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen
Brunnshög fram, där ambitionen är att vara ett internationellt föredöme inom hållbart stadsbyggande. I sydvästra Lund planeras en ny stadsdel kring en ny pendeltågsstation, och under
året har det nya utvecklingsprojektet runt Öresundsvägen fått ett namn. Efter att över 200
namnförslag från Lundaborna kommit in beslutades det att den nya stadsdelen ska heta Västerbro. I den nya stadsdelen ska det bland annat ges goda möjligheter för ett bilsnålt boende
och hållbar mobilitet. Kunskapsstråket, som sträcker sig från Lund C upp till Brunnshög, med
bland annat forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är ett annat exempel på ett utbyggnadsområde i kommunen
med ett starkt fokus på
hållbar stadsutveckling.
Utveckling av trafikslag (index baserat på år 2004)
I undersökningen
180
SHIFT2017 utsågs Lund,
för andra året i rad, till
160
bäst i Sverige på hållbara
transporter. Vägledande i
140
Cykel
detta arbete är LundaMaTs
Kollekvtrafik
III, Lunds strategi för ett
Biltrafik
hållbart transportsystem.
120
Utsläpp från trafiken är en
av våra största utmaningar,
100
och inom ramen för LundaMaTs III pågår ett om80
fattande arbete som bidrar
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017
till minskade utsläpp och
hållbara transportmönsFigur 4: Utveckling av trafikslag i Lunds kommun (index
ter. Den senaste tydliga
baserat på år 2004).
satsningen inom hållbara
transporter i Lund är spårvägslinjen som ska gå mellan Lund C och Brunnshög. I februari 2017
togs första spadtaget för spårvägsprojektet och i mars drog bygget igång på allvar. Spårvagnstrafiken planeras att starta år 2020.
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Parallellt med spårvägsprojektet görs stora mobilitetsinsatser för att fler ska resa hållbart.
Under 2017 minskade biltrafiken på det kommunala gatunätet, och jämfört med LundaMaTs
IIIs basår 2011 har bilanvändandet per invånare minskat med tio procent. Cykeltrafiken ökade
något under året, men i princip på samma nivå som befolkningstillväxten. Resandet med kollektivtrafiken ökade med tre procent. För att möta ambitionen om ett fördubblat resande med
kollektivtrafiken planeras stora omdaningar av Lunds Centralstation, med nytt resecentrum,
flera cykelgarage och nya terminaler för både stadsbussar och regionbussar.
Under 2017 hamnade Lunds kommun återigen på första plats i Kommunvelometern,
Cykelfrämjandets granskning av kommunernas arbete med cykling. Det är fjärde gången Lund
hamnar överst på listan sedan den årliga mätningen startade 2010. Fortsatta insatser för att
öka cyklandet har genomförts under året, bland annat fortsatte utbyggnaden av en förbättrad
cykelväg genom stadskärnan.
Ett delmål inom det prioriterade området Hållbar stadsutveckling i LundaEko II rör nya
metoder, spjutspetsprojekt och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling. Under 2017 har ett flertal projekt genomförts som bedöms bidra till måluppfyllnad.
Bland annat har EU-projektet CITyFiED fortsatt, där strategier och modeller för kostnadseffektiv energieffektivisering av äldre stadsdelar med högt energibehov tas fram. Projektet genomförs i stadsdelen Linero, och lärdomarna ska spridas till andra europeiska städer. Ungefär
50 städer runt om i Europa följer projektet. Det nya utvecklingsområdet Västerbro har under
2017 deltagit i Citylab Action, arrangerat av Swedish Green Building Council (SGBC). Genom
Citylab Action blir de deltagande stadsutvecklingsprojekten guidade av experter, och får kunskap och verktyg för att lösa hållbarhetsutmaningar inom stadsutvecklingsprojekt. Deltagarna
får en bred kunskapsbas och hjälp att skapa projektspecifika hållbarhetsprogram.
Innovationsplattformen Future by Lund har fortsatt under året, och samlar både nya
och etablerade aktörer för att skapa framtidens smarta och hållbara städer. Fokus ligger på
utmaningar som har stor betydelse för utformningen av hållbara städer, och inom ett antal
fokusområden skapas olika testmiljöer. Lund deltar även i ett flertal olika projekt inom EUprogrammet Interreg, bland annat projektet Smart Cities Accelerator som syftar till utveck-
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ling av smarta hållbara städer och projektet FIERS som syftar till att utveckla nya resurseffektiva metoder. Inom dessa projekt fokuserar Lund på minskning av avfallsmängder respektive
lågtempererad fjärrvärme inom befintlig bebyggelse.

Mål och resultat
Delmål

Bedömning

6.1 Lunds kommun ska testa spjutspetsprojekt, nya metoder och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.
6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och
landsbygdsområden.
6.3 Lunds kommun ska vara restriktiv mot annan markanvändning
på brukningsvärd jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa
åkermarken, klass 8- 10, undantas så långt möjligt från exploatering.
Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och främst
utgå från att växa genom förtätning av befintligt bebyggd mark eller
befintliga hårdgjorda ytor.
6.4 Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet
kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende,
förskolor, skol- och rekreationsmiljöer.
6.5 Lunds kommun ska sträva efter att begränsa exponeringen för
skadlig strålning så att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. För att minska exponeringen för UV
strålning ska åtgärder vidtas vid utformning, underhåll och renovering
av allmänna platser, lekplatser, skol- och förskolegårdar.
6.6 Den fysiska planeringen ska möjliggöra och uppmuntra en klimatsmart livsstil, vardag och vistelse för medborgare, besökare och
verksamma i Lunds kommun.

Trend

Kommer att klara målet

k
-

Nytt delmål

Riskerar att ej klara målet

g

Riskerar att ej klara målet

g

Osäkert

g

Nytt delmål

-

Montage: Metro arkitekter

Visionsbild av nya spårvägen vid LTH-parken.
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Mål:
Skydda och utveckla
kommunens natur och
grönområden på ett sätt
som främjar biologisk
mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god
tillgänglighet och förutsättningar för rekreation,
friluftsliv och natur- och
kulturupplevelser.

E

n rik, levande miljö med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster
är förutsättningar för en hållbar utveckling.
Under 2017 presenterades en studie från Tyskland som visar att nära 80 procent av
alla flygande insekter tros ha försvunnit från centrala Europa de senaste 30 åren, vilket
misstänks bero på det intensiva jordbruket. Forskarna menar att resultaten kan ses som en
trolig fingervisning även för situationen i jämförbara länder i Europa.
Skåne är det artrikaste landskapet i Sverige och här finns flest rödlistade arter. Länsstyrelsen
Skåne gör bedömningen att det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv inte
kommer att uppnås, och att förlusten av biologisk mångfald är för snabb för att kunna hejdas
med de arbetssätt och den arbetstakt som nu sker inom området. Tillståndet för den biologiska
mångfalden är inte hållbart och påverkan på ekosystemen i landskapet fortsatt stor. Det behövs större hänsyn när resurser nyttjas, ökat skydd och skötsel av naturmiljöer och anpassade

styrmedel. Olika värdefulla habitat minskar, många arter är hotade, och invasiva arter fortsätter att spridas i Skåne, detta gäller också Lunds kommun.
Denna negativa bild av läget måste tas på allvar, samtidigt som goda exempel och framgångar
avseende delmål inom området också måste lyftas fram. När det gäller delmålet om att tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer visar årets medborgarundersökning att invånarna generellt är nöjda med utbud och skötsel av parker och gröna miljöer i
kommunen. 82 procent av invånare inom tätorterna i Lunds kommun har tillgång till en park
om minst en hektar inom 300 meter.
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Intresset för friluftsliv är högt i kommunen. Under året har antalet resande med naturbussen ökat ytterligare och Skåneleden har rustats upp med bland annat nya lägerplatser. För att
skapa mer tätortsnära natur har åtgärder vidtagits vid Stora Råby, i Dalby och i Revingeby.
Det lokala naturvårdsprojektet Bäcken i Byn har engagerat invånare i Södra Sandby. Projektet
syftade till att göra bäckens okända värld mer tillgänglig för människor och djur. Förberedelser för att möjliggöra inrättande av naturreservat Kaninlandet vid Torna Hällestad har genomförts och kommer att behandlas politiskt under våren 2018. En förstudie för Biosfärområde
Vombsänkan har också tagits fram och inom Romeleås- och sjölandskapskommittén pågår
arbete med att ta fram en utvecklingsstrategi för riksintresseområdet.
Verksamheten i Höje å- och Kävlingeåns vattenråd har präglats av utredningsarbete samt
projektering och förberedelser av olika projekt som planeras genomföras under 2018. I Kävlingeån har projekteringen av en stor våtmark öster om Södra Sandby påbörjats. Bland de
projekt som genomförts är fiskevårdsåtgärderna i Sularpsbäcken inom inom projektet Bäcken
i byn kanske de mest värdefulla. Under hösten arrangerades två välbesökta öringssafari där det
gavs möjlighet att titta på stora lekande havsöringar mitt i Södra Sandby.
Trots goda exempel på insatser kopplade till biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver arbetstakten höjas och nya metoder utvecklas för att bevara kommunens arter i livskraftiga populationer. Lund är en expansiv kommun, vilket innebär att nya områden exploateras
och trycket ökar på de gröna miljöerna i staden. Detta gör det extra viktigt att skydda naturområden, dels för den biologiska mångfalden, dels för att skapa rekreationsmöjligheter för en
växande befolkning. Det behövs mer kunskap och utökade resurser för att öka möjligheterna
till ett framgångsrikt arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kommunala
planer.
Under året har arbete pågått med ett nytt Grönprogram och en ny översiktsplan där flera
av frågorna hanteras och konkretiseras bland annat för att nå delmålet om grön infrastruktur
och spridning av olika arter.

Mål och resultat
Delmål
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och
rätt till gröna miljöer.
7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla ekosystemtjänster i
tätortsmiljö och på landsbygden.
7.3 Lunds kommuns ska verka för att fler lämpliga naturområden ska
få skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller motsvarande.
7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur
och spridning av olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska motverka
spridning av invasiva arter.
7.5 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats
som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.
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Bedömning

Trend

Osäkert

m

Nytt delmål

-

Kommer att klara målet

g
g

Osäkert

m

Osäkert

FRIS

KT

Mål:
Värna Lundabornas hälsa
och miljön genom att
minimera skadliga utsläpp
till luft och vatten samt
säkra en långsiktigt
hållbar och trygg dricksvattenförsörjning

R

ent vatten är en förutsättning för vår välfärd, men tillgång till rent vatten är ingen
självklarhet och är en av de allra största utmaningarna globalt. Till följd av den globala
uppvärmningen beräknas vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora regioner
runt om i världen i framtiden. Även Sverige, och inte minst Lunds kommun, står inför
stora utmaningar på vattenområdet. Enligt Länsstyrelsen Skåne är de flesta sjöar och vattendrag i länet påverkade och trycket på vattennära boende är högt och strandområden exploateras. Länsstyrelsens bedömning av Skåne år 2017 anger att livsmiljöer och arter har förstörts
eller skadats av bland annat exploatering, rensningar, vattenuttag och bekämpningsmedel.
Skydd av sjöar och vattendrag har inte prioriterats i tillräckligt hög grad.
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla ytvatten och grundvatten uppnå god kemisk, ekologisk och kvantitativ status till av EU beslutade målår. Inte något ytvatten, det vill säga sjöar
och vattendrag, i Lunds kommun når upp till god ekologisk eller kemisk status.
Lunds kommun arbetar med både yt- och grundvattnet inom ramen för Höje å- och Kävlingeåns vattenvårdsförbund. Deras arbete har under 2017 präglats av utredningsarbete samt
projektering och förberedelser av olika projekt som planeras genomföras under 2018. I Höje
å har dagvattenmagasinet i Värpinge och dammen, vattendrag och dagvattenfördröjning vid
Stångby vångar projekterats. I Kävlingeån har projekteringen av en stor våtmark öster om
Södra Sandby påbörjats.
När det gäller Lunds kommuns grundvatten så bedömer Vatteninformation Sverige (VISS)
både den kemiska och kvantitativa statusen som god. VISS påpekar dock att tillförlitligheten
är låg då det saknas utredningar om grundvattnets status, och statusen bedöms därmed som
god fram till att ny information framkommer. Utifrån VISS bedömning går det således inte att
dra några slutsatser angående grundvattnets status. Under 2016 påbörjade Länsstyrelsen Skåne
en uppföljning av rapporten Grundvattenkvalitet i Skåne från 2012. De första analyserna visar
på fortsatta fynd av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedelsubstanser inklusive nedbrytningsprodukter hittades i 22 av de 27 undersökta vattentäkterna och i 15 av de 16 undersökta
vattenförekomsterna. 14 täkter hade fynd av idag tillåtna substanser eller sådana som nyligen
förbjudits och 15 täkter hade fynd av substanser förbjudna innan år 2000. Lunds kommun
genomför egna mätningar av grundvatten inom ramen för grundvattenkontrollprogrammet,
men dess tidsserier är ännu för korta för att det ska kunna gå att dra några slutsatser.
Andelen av Lunds yt- och grundvattenförekomster som har ett långsiktigt skydd är relativt
låg. Av de totalt 11 ytvattenförekomster som är registrerade i VISS är endast ett ytvatten skyddat (Vombsjön), och av 17 grundvattenobjekt är sex skyddade för dricksvattenförsörjning. Den
framtida utformningen av vattenskyddsområde för Vombsjön är under utveckling.
De vattenrelaterade delmålen är till stor del kopplade till det samlade arbete som pågår inom
ramen för Lunds vatten, som är ett projekt där kommunen, VA SYD (huvudman för dricksvat-

24

Foto: Karin Lilja

tenförsörjningen), Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höje ås och Kävlingeåns vattenråd tar ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Inom projektet har en vattenförsörjningsplan,
VA-utbyggnadsplan, och sjö- och vattendragsplan antagits av kommunfullmäktige, och arbetet
med att ta fram en dagvattenplan samt översvämningsplan fortgår. Helhetsgreppet om vattenfrågorna är mycket positivt, men i dagsläget är det mycket osannolikt att vi kommer att nå
målen om god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i våra yt- och grundvatten till år 2020.
Luftföroreningar av olika typer som kväveoxider, partiklar och marknära ozon medför
betydande hälsoproblem. Lund har anslutit sig till de regionala målen för halterna av luftföroreningar. Dessa är satta så att luftföroreningshalterna inte ska överskrida lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och
kulturföremål. Kommunen gör egna luftmätningar, där ett antal olika luftföroreningar mäts.
Utfallet för dessa luftföroreningar ser olika ut, en del klarar målvärdet medan andra inte gör
det. Den sammanvägda bedömningen är att det är osäkert om vi når målet, men nivåerna har
överlag sjunkit och utvecklingen går åt rätt håll.

Mål och resultat
Delmål

Bedömning

8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status/
potential (se definitioner) och god kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter.
8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ
status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter.
8.3 Senast år 2020 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd och översyn av befintliga skyddsområden
ska göras.
8.4 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5),
bensen, kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas.
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Miljöframsteg
Ekologiska framgångar

Lund utsågs till Sveriges bästa ”svekologiska” kommun
2017.
Foto: Alison De Mars

Tack vare stort engagemang på kommunens förvaltningar tilldelades Lund en andraplats i Ekomatsligan
och priset som Sveriges bästa “svekologiska” kommun. Bland annat har barn- och skolförvaltning
Lund Östers arbetat med ekologiska livsmedel i
undervisningen. Eleverna har fått information om
ekologisk mat och skolorna arbetar på olika sätt med
att öka elevernas medvetenhet om matens inverkan på miljön. Byskolan i Södra Sandby redovisade
återigen ett resultat på 100 procent ekologiskt och
fungerar som en förebild både inom Lund och i hela
landet. Nyponbackens förskola är den enhet i Sverige som köper störst andel svekologiska livsmedel,
61 procent.

Lund blev både årets avfalls- och återvinningskommun 2017

Stolta pristagare, ordförande i Renhållningsstyrelen Ulf
Nymark (MP) till höger, tillsammans med Erik Rånlund
och Anna Wilhelmsson Göthe från Lunds Renhållningsverk.
Foto: Recycling

ALLAS
AGENDA

UNGDOMAR GRANSKAR
HÅLLBARA LUND & AGENDA 2030

Från matsvinn
till maträtt

PÅ VÄG MOT
HÅLLBAR
ENERGI
HAN, INTE HON
De säger nej
till miljöfarliga
hårprodukter

Av de inlämnade artiklarna publicerades 20 stycken i
magasinet ”Allas Agenda”.
Foto: Lunds kommun

Lund utsågs under 2017 både till Sveriges bästa
avfallskommun och till årets återvinningskommun.
Avfall Sverige utser bästa avfallskommun genom att
räknat fram ett index. I detta index vägs en mängd
nyckeltal samman som speglar avfallsverksamheten
på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning
av material och matavfall, avfallsmängd och andel
förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.
Lund utsågs också till bästa återvinningskommun
på återvinningsgalan, som arrangerades av tidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.
Motiveringen löd: ”Lund har ett genomgripande
miljöarbete i kommunen och har bland annat länge
satsat på fastighetsnära insamling som idag i princip
är helt utbyggd i kommunen. Detta har lett till att
mängden insamlade förpackningar och returpapper
ligger långt över genomsnittet i landet. Även andelen utsorterat matavfall ligger högt och detta blir
till biogas och växtnäring. Samtidigt har den totala
mängden avfall sjunkit och alla transporter sker fossilfritt”.

Allas Agenda – Ungdomsjournalister
undersöker hållbara Lund och Agenda 2030
Under hösten har 600 ungdomar från Lunds högstadie- och gymnasieskolor deltagit i ett projekt
där de granskat Hållbara Lund och Agenda 2030.
Eleverna fick delta på en konferens om de globala
hållbarhetsmålen samt fick skriva granskande
artiklar om hållbarhetsarbetet i Lund. Av artiklarna
valdes sedan 20 texter ut och publicerades i ett
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gemensamt magasin. Den vinnande artikeln publicerades i tidningen Hallå som går ut till alla hushåll i
Lunds kommun.

Solvinden tilldelades Fairtrade framsteget
Under året har Waldorfförskolan Solvinden tilldelats
Lunds kommuns fairtradepris. Personalen hyllas för
sitt engagemang för social och ekologisk hållbarhet,
som ökar barnens kunskap. Efter renovering och
flytt till nya lokaler vistas barnen nu i en miljö där
rättvisemärkta och etiskt certifierade föremål spelar
en viktig roll. Det gäller både pedagogiska leksaker
och inredningsdetaljer för förvaring och dekoration.
Genom att få se, leka och höra berättelserna om dessa
föremål ökas tidigt och på ett konkret sätt barnens
kännedom om världen.

FAIR TRADE
FRAMSTEGET
2017
På Solvindens waldorflekskola och skola har
personalens engagemang för social och ekologisk
hållbarhet blivit en självklar del i verksamheten.
Barnen vistas i en miljö där rättvisemärkta och
etiskt certifierade föremål spelar en viktig roll.
Genom att få se, leka och höra om dessa föremål
ökas tidigt barnens kännedom om världen

STYRGRUPPEN FAIRTRADE CITY LUND 9 MAJ 2017

Lund årets cykelfrämjarkommun och bäst på
hållbara transporter
För andra året i följd korades Lund till årets cykelfrämjarkommun i Kommunvelometern, Cykelfrämjandets granskning av kommunernas arbete med
cykling. Cykeltrafiken ligger fortsatt på en hög nivå,
och har ökat från 170,000 cyklade kilometer per dygn
2016 till 176,000 kilometer 2017. I undersökningen
SHIFT 2017 utsågs Lund till bäst i Sverige på hållbara transporter, också det för andra året i rad. SHIFT
är en kommunranking baserad på det europeiska
benchmarkingverktyget för hållbara transporter i
städer – EcoMobility SHIFT.

Waldorfförskolan Solvinden tilldelades Lunds kommuns
fairtradepris.
Illustration: Kim Moberger

Biblioteksbussen kör fossilfritt
Kommunen ska bli fossilbränslefri senast 2020. Med
fokus på detta mål har kultur- och fritidsförvaltningen under 2017 gjort flera stora insatser. För att nämna
några så har maskinparken inom idrottsverksamheten
inventerats inför övergången till fossilfritt. Idrottsverksamheten har köpt in en egen HVO-tank (fossilfri diesel) för enhetens maskiner och fordon, och
inom bibliotekens verksamhet kör biblioteksbussen
på fossilfritt bränsle sedan i somras.

För andra året i rad blev Lunds kommun årets cykelfrämjarkommun.
Foto: Kenneth Ruona

Lund – en av Sveriges främsta miljökommuner
Lunds kommun blev 2017 rankad som Sveriges fjärde
bästa miljökommun. Det framgick när tidningen
Aktuell Hållbarhet presenterade sin granskning
av kommuners miljöarbete. Aktuell Hållbarhets
kommunrankning mäter aktivitet och ambition på
bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på
tidningens egen enkät, dels på data från ett flertal
offentliga källor om kommunernas arbete, som sammanvägs i en totalpoäng. I Aktuell Hållbarhets enkät
bedöms bland annat om kommunen har ett politiskt
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Bokbussen kör sedan sommaren 2017 på fossilfritt
bränsle.
Foto: Stadsbiblioteket

antaget klimatmål, ett sätt att mäta utsläppsminskningar, har placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan, har en livsmedelsstrategi för att minska
klimatpåverkan i kommunens matserveringar, och
ett systematiskt arbete för att öka andelen förnybar
energianvändning. De nya frågorna i 2017 års rankning mäter bland annat hur kommunerna arbetar
med skyddad natur.

Katedralskolan fick stipendier
Elever på Katedralskolan har arbetat med projekt kring
vattenförsörjning.
Foto: Lunds kommun

Vid Katedralskolan har lärarna till tre N2:or skapat
ett ämnesövergripande projekt kring vattnets och
vattenförsörjningens betydelse. Projektet tilldelades
Sydvattens stipendium ”Tänk H2O” vilket möjliggjorde en tvådagarsexkursion med övernattning vid sjön
Bolmen för klasserna. Två elever från Katedralskolan
fick pris för sitt gymnasiearbete i Unga Forskares
final i Stockholm. De fick stipendier till I-SWEEEP,
en stor tävling i Houston, USA där mer än 1000 ungdomar fick chansen att visa upp och tävla med sina
vetenskapliga projekt inom områdena hållbarhet och
förnyelsebar energi.

FixaTill ger koldioxidminskning

Återbruksbutiken FixaTill drivs av Lunds Renhållningsverk i samarbete med Lunds Kommuns Fastighets AB och
Lunds kommun.
Foto: Renhållningsverket

Återbruksbutiken FixaTill startade 2016 som ett
tvåårigt projekt med en återbruksbutik på Linero.
Projektet drivs av Lunds Renhållningsverk i samarbete med Lunds Kommuns Fastighets AB och Lunds
kommun. Butiken innehåller en bytesdel, verkstäder
för reparation samt arrangerar workshoppar i olika
återbrukstekniker. Projektet utvärderades under
hösten 2017 av studenter från Internationella Miljöinstitutet som tittade på verksamheten utifrån
olika perspektiv. Resultaten verkar lovande och det
framkom att besökare i högre grad tänker på miljön
och att verksamheten sparar i genomsnitt tio ton
koldioxid per månad genom återbruk. Interregmedel
har beviljats för att finansiera en vidareutveckling av
FixaTill-konceptet.

100 procent biogas i våra tankar

All biogas i Kraftringens tankstationer är från och med
2017 gödselbaserad.
Foto: Petter Duvander

Sedan årsskiftet 2016/2017 har Kraftringen Energi
AB 100 procent gödselbaserad biogas i sina tankstationer. Kraftringen arbetar även för en långsiktigt
hållbar kraftvärmeproduktion. Med start 2017 finansierar Kraftringen ett forskningsprojekt vid Lunds
tekniska högskola, LTH, för att studera de långsiktiga förutsättningarna för energiproduktion med
biobränsle, ur ett hållbarhetsperspektiv.

Översta steget inom Vård- och omsorg
Under 2017 har projekt Översta steget bedrivits på
Linegårdens särskilda boende för äldre. Inom pro-
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jektet genomförs ett systematiskt arbete med att
förebygga avfall och därigenom minska resursförbrukningen och miljöpåverkan. Linegården genomförde under hösten mätningar av hur mycket mat,
kaffe och kall dryck som slängs. En ökad medvetenhet om vad man behöver beställa mindre av ger både
ekonomiska och miljömässiga vinster.

Fjärrvärmeledning till Dalby
Under 2017 har en fjärrvärmeledning mellan Dalby
och Lund byggts som kommer att ersätta en gaseldad
panncentral i Dalby. Ledningen möjliggör värmeleveranser med lägre klimatpåverkan och högre resurseffektivitet jämfört med tidigare. Ledningen ansluter
det befintliga fjärrvärmenätet i Dalby till det i Lund
och samtidigt byggs fjärrvärmen ut i Dalby till att
omfatta samtliga av Lundafastigheters och Lunds
Kommuns Fastighets ABs fastigheter i byn.
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En fjärrvärmeledning byggdes 2017 mellan Lund och Dalby för att ersätta den gaseldade panncentralen i Dalby.
Foto: Petter Duvander
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Följ oss och var en del i arbetet för att nå Lunds
högt satta miljömål!
www.lund.se/hallbaralund
www.facebook.se/hallbaralund
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

§ 75

Revidering av Finanspolicy och
Finansiella riktlinjer samt
Placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser

Dnr KS 2018/0192

Sammanfattning
Enligt finanspolicyn, de finansiella riktlinjerna och placeringspolicyn för
medel avsatta för pensionsförpliktelser ska dessa styrdokument löpande
ses över och revideras vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 jämte bilagor:
Bilaga 1 Förslag till reviderad Finanspolicy.
Bilaga 2 Förslag till reviderade Finansiella riktlinjer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna revidering av Finanspolicy för Lunds kommunkoncern
enligt förslag från kommunkontoret.

Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna revidering av Finansiella riktlinjer enligt förslag från
kommunkontoret.
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Revidering av Finanspolicy samt Finansiella
riktlinjer samt Placeringspolicy för medel
avsatta för pensionsförpliktelser
Sammanfattning
Enligt finanspolicyn, de finansiella riktlinjerna och placeringspolicyn för
medel avsatta för pensionsförpliktelser ska dessa styrdokument löpande
ses över och revideras vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 dnr 2018/192
Bilaga 1 Reviderad Finanspolicy
Bilaga 2 Reviderad Finansiella riktlinjer

Barnets bästa
Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant
sätta att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan
tillgodoses. En anledning till detta är att inte öka belastningen för
framtida generationer, dvs dagens barn och unga. Av den anledningen är
det viktigt att styrdokumenten för medelsförvaltningen revideras och
uppdateras löpande samt efterlevs i verksamheten.

Ärendet
Enligt beslutade föreskrifter gällande medelsförvaltningen, Finanspolicyn
för Lunds kommunkoncern samt Finansiella riktlinjer för Lunds kommun
är det ekonomiavdelningen på kommunkontorets ansvar att se över och
vid behov föreslå förändringar i föreskrifterna. Detta gäller även
Placeringspolicyn för medel avsatta för pensionsförpliktelser.
Ekonomiavdelningen på kommunkontoret ser inga behov till revidering i
Placeringspolicyn för medel avsatta för pensionsförpliktelser vid detta
tillfälle. Det finns dock behov till några mindre revideringar i
Finanspolicyn samt i Finansiella riktlinjer som kortfattat sammanställs
nedan.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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2 (3)
Diarienummer
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Finanspolicy
Finanspolicyn beslutades av kommunfullmäktige 2015-08-27 § 136.
Ingen revidering har gjorts sedan dess. Den enda revidering som
ekonomiavdelningen ser anledning till att göra vid detta tillfälle är en
felaktighet gällande beslut om Placeringspolicy för förvaltning av
kommunens stiftelser. Det är kommunstyrelsen som är förvaltare för
kommunens förvaltade stiftelser. Kommunstyrelsen har därmed det
yttersta ansvaret för stiftelsernas förvaltning och ska således besluta om
placeringspolicyn. Förändring finns på sid 2 och 3.

Finansiella riktlinjer
Finansiella riktlinjer reviderades senast av kommunstyrelsen 2017-01-11
§ 7. De revideringar som vid detta tillfälle föreslås av
ekonomiavdelningen är följande:
Sid 8 punkt 8.2

Förtydligande gällande checkkredit i
beräkning av likviditetsreserv

Sid 8 punkt 8.2 b

Förändring antal dagar från 364 till 180

Sid 9 punkt 8.2 c

Förändring antal dagar från 364 till 180

Sid 9 punkt 8.2 e

Tillägg gällande hur checkkredit som är
kopplad till koncernkontostrukturen ska
medräknas i likviditetsreserven

Sid 13-14 Bilaga 1

Bilaga är uppdaterad med fattade beslut
gällande extern upplåning. Denna bilaga är ett
krav för många banker då den visar beslut
som sammanlagt ger en ram för hur mycket
extern upplåning som kommunen får göra.

Förändringarna under punkt 8 gäller kommunens beräkning av
likviditetsreserven. Anledningen till att dessa förändringar föreslås är för
att kommunens krav på likviditetsreserv för närvarande är betydligt
hårdare än Standard & Poor’s likviditetskriterier. Enligt punkt 8.1 ska
dessa kriterier tas i beaktan vid hantering av finansieringsrisk. Nuvarande
krav innebär en fördyrning för kommunen alternativt att de limiter som är
beslutade oftare bryts.
De föreslagna förändringarna innebär ett förtydligande. Samtidigt anser
ekonomiavdelningen inte att detta innebär en större finansieringsrisk.
Strävan att i god tid ersätta kreditlöften som närmar sig förfall finns kvar.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna revidering av Finansiella riktlinjer enligt förslag från
kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2018-03-02

KS 2018/0192

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna revidering av Finanspolicy för Lunds kommunkoncern
enligt förslag från kommunkontoret.

Carin Hillåker
Tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Finanspolicy
Lunds Kommunkoncern
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. I enlighet med gällande lagstiftning och med
syftet att tydliggöra uppdraget gällande finansverksamheten har Lunds kommun upprättat denna
finanspolicy.

1.2 Övergångsregler
Finanspolicyn gäller från och med beslutsdagen i kommunfullmäktige och ersätter därmed delar av
tidigare finanspolicy.

1.3 Omfattning
Den finanspolicy som nu ersätts omfattar både skuld- och kapitalförvaltning för kommunens
verksamhet. I och med detta dokument bryts finansiering och skuldförvaltning ut i en egen policy.
Denna finanspolicy omfattar även finansverksamheten i hela kommunkoncernen, med vilken avses
Lunds kommun med majoritetsägda bolag. Vid upplåning, utlåning och borgen inkluderar denna
finanspolicy även kommunalförbund, minoritetsägda bolag och externa parter. När dessa
verksamheter är inkluderade används benämning den samlade verksamheten.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av
överskottslikviditet och finansiell riskhantering.
Kommunstyrelsen och respektive styrelse i majoritetsägda bolag ska besluta om finansiell
policy/riktlinjer för den egna finansverksamheten inom ramen för denna finanspolicy.
Som ett komplement till denna finanspolicy finns finansiella riktlinjer omfattande Lunds kommun
som utfärdas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar även placeringspolicy för medel
avsatta för pensionsförpliktelser. Dessa tre dokument, Finanspolicy, Finansiella riktlinjer samt
Placeringspolicy för pensionsförpliktelser ersätter därmed tidigare Finanspolicy. Dessutom beslutar
kommunfullmäktige kommunstyrelsen om Placeringspolicy för förvaltning av kommunens stiftelser.
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Styrdokument
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1.4 Syfte med finanspolicyn
Finanspolicyn är ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar,
ansvarsfördelning och allmänna regler och riktlinjer i finansiella frågor i kommunkoncernen.

1.5 Mål med finansverksamheten
Det övergripande målet för finansverksamheten i kommunkoncernen är att medverka till en god
ekonomisk hushållning genom att:




tillgodose verksamhetens nödvändiga behov av finansiering i enlighet med fastställd budget
säkerställa betalningsförmåga och trygga tillgången på kapital
inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för beslutad
risk

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på området gällande
lagstiftning samt EU-rättsliga principer. Verksamheten ska kännetecknas av en hög kompetens,
affärsmässighet och effektiva beslutsprocesser.

2 Finansiell samordning
I kommunkoncernen ska det finnas ett Finansråd som fungerar som ett samarbetsorgan för
finansverksamheten i kommunkoncernen. Finansrådet ska bestå av tjänstemän från respektive
majoritetsägt bolag samt tjänstemän från kommunen. Kommunens ekonomidirektör är
sammankallande och minst två protokollförda möten ska hållas årligen.
Kommunkoncernen ska ha ett gemensamt koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden.
Majoritetsägda bolag ska vara anslutna till koncernkontosystemet. På kommunkontorets
ekonomiavdelning finns finansfunktionen. Finansfunktionen har som uppgift att samordna
kommunkoncernens koncernkonto och därtill hörande banktjänster. Finansfunktionen samordnar
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upplåning med de verksamheter som helt eller delvis hanterar sin upplåning via kommunen. En
samordnad upplåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna.
Nämnder och majoritetsägda bolag ska till kommunens finansfunktion lämna den information som
behövs för ett effektivt finansiellt samarbete inom kommunkoncernen. Tillika ska kommunens
finansfunktion ge dessa parter motsvarande information som behövs för deras respektive
verksamhet.
Majoritetsägda bolag ansvarar, inom ramen för denna finanspolicy, för respektive bolags
finansverksamhet.

3 Organisation och ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående:
Kommunfullmäktiges ansvar är att:








besluta om finanspolicy efter förslag från kommunstyrelsen
besluta om en ram för extern upplåning som sker i Lunds kommuns namn. Ramen ska
inkludera kommunens externa upplåning för utlåning till den samlade verksamheten.
besluta om en årlig ram för kommunens egen upplåning
besluta om en ram för utlåning till och borgen för respektive majoritetsägt bolag
besluta om en ram för utlåning till och borgen för respektive kommunalförbund och
minoritetsägda bolag
besluta i särskilda fall om utlåning och borgen till externa parter
följa utvecklingen av finansverksamheten genom årsbokslut och övrig finansiell rapportering

Kommunstyrelsens ansvar är att:


övergripande ansvara för finansverksamheten i Lunds kommun enligt denna finanspolicy



besluta om finansiella riktlinjer för finansverksamheten i Lunds kommun i enlighet med
finanspolicyn



besluta om delegationsordning för finansverksamheten i Lunds kommun



besluta om publika låneprogram och nya upplåningsformer i Lunds kommuns namn



besluta om tillfälliga lån utöver ram enligt reglementet



besluta om tecknande av samt uppsägning av avtal om kreditrating för Lunds kommun



löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering



fortlöpande utvärdera finanspolicyn och riktlinjer samt föreslå kommunfullmäktige att
revidera finanspolicyn vid behov

Kommunens nämnder ansvar är att:


tillhandahålla den information som kommunens finansfunktion efterfrågar för att uppnå en
effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen
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Styrelsen i de majoritetsägda bolagen ansvarar för att:




finansverksamheten i respektive bolag bedrivs inom ramen för denna finanspolicy
fastställa finansiell policy/riktlinjer för respektive bolag inom ramen för kommunens
beslutade finanspolicy
tillhandahålla den information till kommunens finansfunktion som behövs för ett effektivt
finansiellt samarbete inom kommunkoncernen

Kommunens styrelseledamöter/representanter i kommunalförbund samt minoritetsägda bolag
ansvarar för att:


tillhandahålla den information till kommunens finansfunktion som behövs för ett effektivt
finansiellt samarbete inom den samlade verksamheten

4 Likviditetshantering och kortsiktig placering av överskottslikviditet
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga
låne- och placeringsbehov. Kommunkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna
betalningsflöden. Kommunens finansfunktion är ansvarig för kontostrukturen och nya bank- och
valutakonton ska öppnas i samråd med denna funktion.
Majoritetsägda bolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Speciella konton kan
öppnas för bolags specifika behov efter samråd med finansfunktionen.
Likviditetshanteringen ska utformas för att effektivisera kapitalförsörjningen med beaktande av att
en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. De majoritetsägda bolagen ansvarar för
optimering av respektive bolags rörelsekapital.
Överskottslikviditet ska hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande.
Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse inom kommunkoncernen ska i respektive finansiell
policy/riktlinjer ange riktlinjer för likviditetshantering och placering av överskottslikviditet.

5 Upplåning
Extern upplåning inom kommunkoncernen kan ske i kommunens eller respektive verksamhets namn,
med eller utan kommunal borgen. Detta gäller även för den samlade verksamheten. All extern
upplåning i Lunds kommuns namn ska inrymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen.
En hög säkerhet beträffande tillgång till finansiering ska eftersträvas och kommunkoncernens
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel och/eller
genom avtalade kreditlöften. Respektive bolag ansvarar för att med kommunens finansfunktion
teckna avtal för respektive verksamhets behov av checkräkningskredit.
Finansiell leasing jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva finansieringskostnaden för ett
leasingavtal högre än verksamhetens alternativkostnad vid egen finansiering eller lånefinansiering.
Därför ska finansiell leasing i kommunkoncernen användas sparsamt.
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Kommunstyrelsen och respektive styrelse i majoritetsägda bolag ska i respektive finansiell
policy/riktlinjer ange riktlinjer för upplåning och likviditetsreserver.

6 Utlåning och borgen
Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade utlånings- och
borgensramar. Kommunens finansfunktion ska inför kommunfullmäktiges beslut om ramar för utlåning och borgen inom kommunkoncernen lämna ett skriftligt utlåtande innehållande en
kreditbedömning. Motsvarande utlåtande ska lämnas till kommunfullmäktige för beslut om utlåning
och borgen till minoritetsägda bolag, kommunalförbund och extern part. I bedömningen ska framgå
syftet med finansieringen, återbetalningsförmågan samt i förekommande fall säkerheternas värde.
All utlåning och borgen ska ske på ett sådant sätt att kommunens finansiella risker begränsas.
Utlåning och borgen ska dokumenteras i avtal mellan parterna och vara begränsade ifråga om belopp
och tid.
Kommunens prissättning av lån och borgen ska eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att möta
lagkrav på konkurrensneutralitet för de verksamheter som verkar i konkurrens med privata aktörer.
Prissättningen ska vara transparent.
Kommunstyrelsen ska i finansiella riktlinjer ange riktlinjer för utlåning, borgen, kreditprövning och
säkerheter samt riktlinjer för fastställande av utlåningsmarginaler och borgensavgifter.

6.1 Utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
Utlåning till majoritetsägda bolag sker genom beviljad koncernkontokredit alternativt som bilaterala
lån. Utlåning får endast ske i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade låne- och
borgensramen. Vid utlåning till bolag där det inte finns beslutad borgens- och låneram beslutar
kommunfullmäktige i varje enskilt fall.

6.2 Utlåning och borgen till kommunalförbund och minoritetsägda bolag
Utlåning eller borgensåtagande till kommunalförbund ska ske i enlighet med förbundsordning.
Utlåning och borgensåtagande till minoritetsägda bolag bör, om inte särskilda skäl finns, ske med
motsvarande andel i åtagande vad som regleras i konsortialavtalet eller motsvarande avtal med
annan part. Om särskilda skäl finns till avvikelse från denna riktlinje kan detta prövas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Utlåning eller borgensåtagande till kommunalförbund och minoritetsägda bolag får endast ske i
enlighet med de av kommunfullmäktige beslutade låne- och borgensramarna.

6.3 Utlåning och borgen till externa parter
Utlåning eller borgensåtagande till extern part såsom övriga bolag, föreningar eller organisationer
inom kommunen ska hanteras restriktivt. Lån eller borgen kan prövas av kommunfullmäktige i
sådana särskilda fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för kommunen
angelägna intressen.
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7 Finansiell riskhantering vid skuldförvaltning
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker dels i form av
operativa risker. För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi och
riktlinje.
Kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse ska i finansiell policy/riktlinjer ange riktlinjer för riskhanteringen. Majoritetsägda bolag som i verksamheten har identifierade risker av finansiell karaktär,
vilka inte täcks av finansverksamheten, ska utarbeta strategier och riktlinjer för dessa risker. Exempel
på sådana risker är elprisrisker och valutarisker kopplade till elhandel samt råvaruprisrisker.

7.1 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad
kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Då kommunen eller majoritetsägda bolag har en för respektive verksamhet betydande skuldsättning
ska de utforma en betryggande strategi för finansieringsrisken. Kapitalförsörjningen ska tryggas
genom en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl
avvägda likviditetsreserver. Motiv för valet av strategi ska dokumenteras.

7.2 Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar respektive
verksamhets finansnetto negativt.
Då kommunen eller majoritetsägda bolag har en för respektive verksamhet betydande skuldsättning
ska de utforma en betryggande strategi för räntebindningen. Strategin bör uttryckas som en bestämd
förfallostruktur för räntebindningen och riskmandat ska ange tillåtna avvikelser. Motiv för valet av
strategi ska dokumenteras.

7.3 Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet
innebär.
I externa finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög kreditvärdighet
väljas. Motpartsrisken ska i möjligaste mån även reduceras genom att transaktionerna sprids på flera
motparter.

7.4 Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta.
Valutarisker i skuldförvaltningen får inte förekomma och ska valutasäkras i samband med
underliggande upplåning eller placering.

7.5 Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och
utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All användning av derivat7

instrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker och
administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. Riskbedömning och konsekvensanalys av en
derivattransaktion ska alltid dokumenteras före affärsavslut.

7.6 Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer,
felaktigt agerande eller felaktiga system.
De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering.
Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller principen
att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan.

8 Rapportering
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera om finansverksamheten i samband med
årsredovisningen. Kommunstyrelsen ska bedöma om det finns anledning till särskilda rapporter eller
beslut i kommunfullmäktige om den finansiella verksamheten.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för finansverksamheten i Lunds kommunkoncern.
Finanspolicyn gäller för kommunkoncernen, vilket avser Lunds kommun med majoritetsägda bolag
samt vid upplåning, utlåning och borgen även den samlade verksamheten. Den samlade
verksamheten innefattar utöver kommunkoncernen även kommunalförbund och övriga bolag som
kommunen har ett ägaransvar över.
Finanspolicyn anger att kommunstyrelsen ska besluta om finansiella riktlinjer för Lunds kommun.
Kommunfullmäktige har delegerat till majoritetsägda bolag att upprätta egen finansiell
policy/riktlinjer baserade på finanspolicyn för Lunds kommunkoncern. De majoritetsägda bolagen
omfattas därmed inte av dessa finansiella riktlinjer.

1.2 Syfte med finansiella riktlinjer för finansverksamheten
Syftet med finansiella riktlinjer är att ange:
a)
b)
c)
d)

mål och riktlinjer för hur kommunen ska bedriva sin finansverksamhet
ansvarsfördelning i kommunen
hur kommunens finansiella risker ska hanteras
hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske

1.3 Mål med finansverksamheten
I finanspolicyn anges det övergripande målet för finansverksamheten i kommunkoncernen som är att
medverka till en god ekonomisk hushållning genom att:
a) tillgodose verksamheten nödvändiga behov av finansiering i enlighet med fastställd budget
b) säkerställa betalningsförmåga och trygga tillgången på kapital
c) inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för beslutad
risk
Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på området gällande
lagstiftning samt EU-rättliga principer. Verksamheten ska kännetecknas av en hög kompetens,
affärsmässighet och effektiva beslutsprocesser.

1.4 Uppdatering av finansiella riktlinjer
Kommunstyrelsen ska löpande bevaka behovet av att revidera finansiella riktlinjer, dock ska dessa
prövas och fastställas minst en gång per år.
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2 Organisation
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommundirektör
Stadsdirektör
Kommunkontoret
Stadsdirektör
Ekonomiavdelningen
Stadsdirektör
Finansfunktion

Front Office

Finansadministration

(Ek direktör och fin ek)

(Chefen Ekonomiservice)

Finansverksamheten i kommunen är organiserad i två från varandra avskilda enheter:
1)
2)

Front Office (Ekonomidirektör och finansekonom) genomför transaktioner inom
finansverksamheten och hanterar samtliga finansiella risker i Lunds kommun.
Finansadministration (Ekonomiservice) utgör back office för administration av
finansverksamheten. Enheten avvikelserapporterar direkt till Kommundirektören.

3 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar styrs av finanspolicyn som beslutas av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att finanspolicyn följs samt
beslutar om riktlinjer för finansverksamheten. En aktiv finansförvaltning ställer krav på korta
handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. Utöver vad som anges nedan
fastställs kommunens ansvarsfördelning av kommunstyrelsens beslutade delegationsordning.
Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt nedan.

3.1 Kommundirektören
Kommundirektören ansvarar för att:
a) besluta om tillfälliga avsteg från riktlinjerna för finansverksamheten om särskilda skäl
föreligger och rapportera detta vid nästa rapporteringstillfälle till kommunstyrelsen
b) besluta om hur risker som inte omfattas av finansiella riktlinjer tillfälligtvis ska hanteras
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3.2 Ekonomidirektören
Ekonomidirektören ansvarar för att:
a) säkerställa kommunens kapitalförsörjning
b) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommunen
nödvändiga finansiella transaktioner
d) fastställa marginalpåslag och avgifter vid utlåning och borgen
e) avge skriftligt utlåtande för extern utlåning och borgensåtagande
f) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
g) säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
h) leda ekonomiavdelningen och tillse att systemstöd, processer, rutiner och kompetens finns
så att de finansiella riktlinjerna kan följas
i) rapportera till kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
j) omedelbart rapportera avvikelser från finansiella riktlinjer, och andra felaktigheter eller
incidenter föranledda av uppkommen operativ risk till kommundirektören
k) vid behov föreslå uppdatering av finanspolicyn och finansiella riktlinjer
l) bereda ärenden inom det finansiella området
m) teckna avtal om kreditrating
n) sammankalla och leda finansrådet
o) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
p) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan vara till nytta för
kommunkoncernen

3.3 Chefen för Ekonomiservice
Chefen för Ekonomiservice ansvarar för att:
a) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för att upprätthålla god intern kontroll
för finansadministrationen (back office) i kommunen
b) administrera och redovisa kommunens affärstransaktioner
c) kontrollera att finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag (handelsnota)
från ekonomidirektörenFront Office
d) upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 4
e) omedelbart rapportera avvikelser från finansiella riktlinjer och andra felaktigheter eller
incidenter till Kommundirektören.

3.4 Förvaltningscheferna
Förvaltningscheferna ansvarar för att:
a) rapportera likviditetsprognos efter anvisningar från kommunens finansfunktion
b) rapportera valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5
miljoner kronor eller mer
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4 Likviditetshantering och placering av överskottslikviditet
4.1 Allmänt
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga
låne- och placeringsbehov. Finanspolicyn anger övergripande ramverk för likviditetshantering samt
placering av överskottslikviditet. Kommunens finansfunktion svarar för samordning, planering och
förvaltning av kommunens likviditet. Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna
kapitalströmmarna och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god
likviditetsplanering.
Riktlinjer för likviditetsreserven specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisk.

4.2 Likviditetsplanering
Kommunens likviditetsbehov ska sammanställas av finansfunktionen. Förvaltningar ska rapportera
likviditetsprognoser enligt anvisningar från finansfunktionen. Likviditetsplaceringen ska vara till grund
för bedömning av betalningsberedskapen samt utgöra underlag för beslut om upplåning och
placering av likvida medel.

4.3 Koncernkonto
Kommunkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden.
Finansfunktionen är ansvarig för kontostrukturen och nya bank- och valutakonton ska öppnas i
samråd med finansfunktionen. Behörighet att öppna nya bankkonton framgår av vidaredelegationen
från kommunstyrelsen.

4.4 Riktlinjer för koncernintern utlåning av överskottslikviditet
Överskottslikviditeten ska i första hand användas för att upprätthålla likviditetsreserven och i andra
hand för att reducera det externa lånebehovet inom kommunkoncernen.
Följande riktlinjer gäller för koncernintern utlåning av överskottslikviditet:
a) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i förhållande till
framtida betalningar (matchningsprincipen)
b) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor

4.5 Riktlinjer för extern placering av överskottslikviditet
Kommunkoncernen är nettolåntagare och bedöms inte ha någon permanent överskottslikviditet
under överskådlig framtid. Om situationen uppstår med tillfällig överskottslikviditet som omedelbart
inte kan utnyttjas för att reducera den externa skulden får den placeras enligt nedan.
a) Placeringarnas löptid och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i
förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen). Maximal löptid är tolv månader.
b) Huvudregeln är att maximalt 200 miljoner kronor får placeras hos en enskild motpart.
Undantag medges för placering i skuldebrev utgivna av svenska staten (ingen
beloppsbegränsning) samt för koncernkontot där maximal inlåning får uppgå till 500 miljoner
kronor
c) Tillåtna instrument och godkända motparter framgår i bilaga 3.
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5 Upplåning
5.1 Allmänt
All upplåning i Lunds kommuns namn ska inrymmas inom de av kommunfullmäktige beslutade
ramarna. Med upplåning avses alla former av finansiering och kreditlöften. Finansiell leasing i
kommunen jämställs med upplåning och prövas och beslutas av finansfunktionen. All upplåning som
sker i kommunens namn sker via finansfunktionen. De publika låneprogrammen delas mellan Lunds
kommun och LKF AB. Alla upplåning via dessa låneprogram samordnas med ekonomiavdelningen på
LKF AB.

5.2 Riktlinjer
Låneportföljen ska förvaltas på ett kostnadsmässigt effektivt sätt med hänsyn tagen till risker och
andra faktorer i dessa riktlinjer.
Följande riktlinjer gäller vid upplåning:
a) finansfunktionens upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på
lånedokumentation och en enkel administration
b) upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster får inte förekomma
c) finansfunktionen ska arbeta med god framförhållning vid upplåning
Riktlinjer för hantering av finansieringsrisker finns beskrivna i kapitel 8.

5.3 Upplåningsformer
Följande upplåningsformer är tillåtna:
a)
b)
c)
d)

utgivande av certifikat
utgivande av obligationer eller annat löpande skuldebrev
banklån från svensk, utländsk eller multinationell bank samt Kommuninvest
tecknade av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare

Kommunstyrelsen ska besluta separat om upprättande av nya marknadsprogram eller om väsentliga
förändringar, t ex rambelopp i befintliga publika låneprogram (certifikatsprogram och
obligationsprogram).

6 Utlåning och borgen till majoritetsägda bolag, minoritetsägda bolag
och kommunalförbund
6.1 Allmänt
Finanspolicyn anger att utlåning och borgen till majoritetsägda bolag, minoritetsägda bolag och
kommunalförbund endast får ske i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade låne- och
borgensramen. Utlåning eller borgensteckning till kommunalförbund ska ske i enlighet med
förbundsordningen. Utlåning eller borgensteckning till minoritetsägda bolag bör, om inte särskilda
skäl finns, ske med motsvarande andel i åtagande vad om regleras i konsortialavtalet eller
motsvarande avtal med annan part.
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6.2 Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för utlåning till majoritetsägda bolag, minoritetsägda bolag och
kommunalförbund:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas
all utlåning och borgen ska vara belopps- och tidbegränsad
all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna
borgen ska vara specifik och gälla en enskild transaktion (ej generell borgen)
underliggande avtal för borgen ska i dess helhet granskas och godkännas av kommunens
finansfunktion innan borgen tecknas
all borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande
kreditavtal ska arkiveras

Vid tillfällen då det finns särskilda skäl till att avvika från åtaganden motsvarande ägarandel för
minoritetsägda bolag ska utlåningen hanteras som utlåning och borgen till externa parter (se nedan).

6.3 Avgifter för utlåning och borgen
Kommunens prissättning vid borgen och utlåning ska vara transparent och ske till marknadsmässiga
villkor. Kommunens villkor ska inte vara sämre eller bättre än de villkor en låntagare som verkar i
konkurrens med privata bolag skulle kunna uppnå på egna meriter.
Ekonomidirektören beslutar i samråd med respektive bolag och kommunalförbund om
borgensavgiften och marginalpåslaget i samband med respektive borgen och utlåning.
Ekonomidirektören ska tillsammans med bolagen och kommunalförbund följa och löpande
dokumentera utvecklingen av kommunens prissättning, dels för att styrka konkurrenskraftig
finansiering gentemot bolagen och kommunalförbund och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska
uppstå. Finansfunktionens prissättning ska löpande redovisas till Finansrådet och till
Kommunstyrelsen.

6.4 Administration av utlåning
Kommunen har upprättat MTN-program och certifikatprogram tillsammans med LKF AB. All
administration gällande upplåning och utlåning inom dessa program samordnas med
ekonomiavdelningen på LKF AB. Utlåningen regleras med avtal mellan parterna där belopp, löptid,
räntesats samt kommunens marginalpåslag framkommer. Kommunen är ansvarig för räntebetalning
och fakturerar i sin tur LKF AB löpande.
All övrig utlåning till majoritetsägda bolag samt kommunalförbund och minoritetsägda bolag ska
regleras med avtal mellan parterna där löptid, amortering, räntesats, kommunens marginalpåslag
och räntebindningstid ska framkomma. Kommunen fakturerar bolagen kvartalsvis för amortering och
räntekostnad.

7 Utlåning och borgen till externa parter
7.1 Allmänt
Finanspolicyn anger att utlåning eller borgensåtagande till extern part såsom övriga bolag, föreningar
eller organisationer inom kommunen ska hanteras restriktivt. Lån eller borgen från kommunen kan
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prövas i sådana särskilda fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för
kommunen angelägna intressen.

7.2 Riktlinjer
För beslut om utlåning och borgen till extern part ska finansfunktionen inför kommunfullmäktiges
beslut lämna ett skriftligt utlåtande innehållande en kreditbedömning. I bedömningen ska framgå
syftet med finansieringen, återbetalningsförmågan samt i förekommande fall säkerheternas värde.

7.3 Avgifter för utlåning och borgen
Kommunfullmäktige beslutar om eventuellt uttag och principer för marginalpåslag eller
borgensavgift vid beslut om utlåning eller borgen. I det fall marginalpåslag eller borgensavgift ska tas
ut, beslutar finansfunktionen om storleken på avgiften.

8 Finansieringsrisk
8.1 Allmänt
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad
kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Med betalningar avses samtliga betalningar så som
löpande utgifter, investeringar och refinansieringar av krediter. Finansieringsrisk uppstår därutöver
om kommunens upp- och utlåning samt kreditlöften inte sker med matchade villkor för
kapitalbindning.
Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan säkerställs på såväl
kort som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska Standard & Poor’s likviditetskriterier
beaktas. Då deras kriterier utgår från den upplåning som sker i Lunds kommuns namn avser samtliga
skrivningar i detta kapitel den samlade externa skulden i Lunds kommuns namn, d v s
bruttolåneportföljen.

8.2 Riktlinjer för likviditetsreserv
Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunens kortsiktiga
betalningsförmåga. Likviditetsreserven beräknas som summan av obundna bankmedel,
marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på två bankdagar, outnyttjade kreditlöften och
checkkredit samtoch framtida positiva netto av kassaflöden.
Följande riktlinjer gäller för kommunens likviditetsreserv
a) Likviditetsreserven ska minst uppgå till det högsta värdet av 300 miljoner kronor och en
beräkning av summan av externa skulder med förfall inom 12 månader adderat med 50 % av
det prognosticerade nyupplåningsbehovet för de kommande 12 månaderna. Det är enbart
nyupplåningsbehovet för kommunen och de bolag/förbund som enbart lånar via kommunen
som ska medräknas i beräkningen. Inte nyupplåningsbehov för de bolag som har möjligheten
att låna i eget namn.
b) Kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska vara bekräftade med en avtalad
kreditmarginal, inneha en återstående löptid om minst 364 180 dagar samt kunna avropas på
högst två bankdagar.
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c) Kreditlöften som är kortare än 364180 dagar och förknippade med en kostnad ska i
möjligaste mån ersättas. Finansfunktionen ska sträva efter en aktiv hantering av kreditlöften
genom att i god tid starta upphandling alternativt omförhandling för förlängning av
kreditlöftena.
d) Godkända motparter vid tecknande av kreditlöften framgår i bilaga 3.
d)e)Checkkredit som är kopplad till kommunens koncernkontostruktur och upphandlas i enlighet
med LOU ska alltid medräknas med en löptid över 180 dagar.

8.3 Riktlinjer
Följande riktlinjer, utöver likviditetsreserven, gäller för att hantera finansieringsrisken:
a) Finansfunktionen ska sträva efter att fördela upplåningen på flera olika upplåningsformer
och/eller långivare.
b) Certifikatsupplåningens andel av den samlade upplåningen bör ej överstiga 50 procent.
c) Löptiderna för låne- och kreditlöftesförfall ska i möjligaste mån spridas mellan och inom
åren.
d) Maximal andel låne- och kreditlöftesförfall bör inte överstiga 40 % av den externa
låneskulden per 12-månadersperiod. Notera att kravet på likviditetsreserv är överordnad
andelen för maximalt förfall inom i de närmaste 12 månaderna.
e) Finansfunktionen kan, då det bedöms fördelaktigt, återköpa obligationer i syfte att hantera
finansieringsrisken.
f) I syfte att begränsa matchningsrisken ska finansfunktionen, i möjligaste mån, matcha uppoch utlåningens löptid då det enskilda låneavtalet överstiger 100 miljoner kronor.
g) Om den samlade utlåningsportföljen uppgår till 500 miljoner kronor eller mer får den
genomsnittliga löptiden i utlåningsportföljen inte överstiga bruttolåneportföljens
genomsnittliga löptid med mer än maximalt 1 år. Vid beräkning av den genomsnittliga
löptiden i utlåningsportföljen ska löptiden beräknas fram till den tidpunkt då kommunen har
möjlighet att justera kreditmarginalen i låneavtalet.

9 Ränterisk
9.1 Allmänt
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunens
finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba genomslag i
finansnettot.
Ränterisken i kommunen uppstår i kommunens nettolåneportfölj. Nettolåneportföljen består av
kommunens upplåning i eget namn, kommunens räntederivat, kommunens räntebärande placeringar
samt kommunens utlåning till den samlade verksamheten.
Ränteriskstrategin ska utgöras av en balanserad kombination av rörlig och fast räntebindning. Vid val
av ränteriskstrategi ska hänsyn tas till hur känslig kommunens kassaflöden och resultat är för
utvecklingen på räntemarknaden över en flerårig tidshorisont. Målet med ränteriskhanteringen är att
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långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto i kommunen inom ramen för de risktaganden som
fastställs i dessa finansiella riktlinjer.

9.2 Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för att hantera ränterisken:
a) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunens
räntebindningsstrategi avseende kommunens nettolåneportfölj (bilaga 2).

10 Valutarisk
10.1 Allmänt
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader eller minskade intäkter till följd av
valutakursförändringar. I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering
sker i utländsk valuta. I förvaltningarna uppkommer valutarisker då kommunen upphandlar varor
eller tjänster i utländsk valuta eller erhåller bidrag i utländsk valuta. Valutarisker i förvaltningarnas
verksamheter kan vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra.
Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart till Finansfunktionen rapportera
valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljoner kronor
eller mer.

10.2 Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för hanteringen av valutarisker:
a) Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras med derivatinstrument i
samband med underliggande transaktion
b) om summan av motvärdet av valutaexponeringen som uppkommer i förvaltningarnas
verksamhet överstiger 5 miljoner kronor ska valutariskerna säkras i enlighet med separat
beslut i kommunstyrelsen
c) För valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med ett motvärde på exponeringen som
bedöms motsvara mindre än 5 miljon kronor beslutar förvaltningen efter samråd med
Finansfunktionen hur valutarisken ska hanteras.

11 Derivatinstrument
11.1 Allmänt
För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument i marknaden. All
användning av derivatinstrument förutsätter att Finansfunktionen har god förståelse för
instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera
dessa affärer.

11.2 Motpartsrisker
Med motpartsrisker avses risken för att den motpart med vilken derivattransaktioner genomförts
inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. Kommunen ska sträva efter att sprida
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motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömningen ska göras
avseende nettoexponering och kommunens totala engagemang med motparten ska beaktas.
För att bibehålla flexibilitet och handlingsberedskap ska Finansfunktionen så långt det är möjligt tillse
att kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.

11.3 Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för derivatinstrument och motpartsrisker:
a) derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande uppoch utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar
b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt, swappar,
optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte- och valutarisker
c) räntetak som inkluderas i räntebindningen ska behandlas som en förlängande ränteswap i de
fall den avtalade räntenivån maximalt uppgår till 1 procentenhet över ränteswappen för
motsvarande löptid vid tidpunkten då räntetaket ingås.
d) en riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid genomföras och
dokumenteras innan affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av
derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets påverkan på
förfallostrukturens räntebindning
e) samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas i
månadsrapporteringen
f) kommunen ska ha ISDA-avtal för derivathandel med minst 5 externa motparter
g) För godkända motpartskategorier vid derivataffärer samt riskmandat för motpartsrisker se
bilaga 3

12 Operativa risker och intern kontroll
12.1 Allmänt
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer,
felaktigt agerande eller felaktiga system. Finanspolicyn anger att de operativa riskerna ska begränsas
genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering.
Finansverksamhetens organisation ska utformas så att en god intern kontroll säkerställs. Den
utåtriktade affärsverksamheten ska arbetsmässigt så långt som möjligt skiljas från redovisning och
uppföljning. Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.
En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte godkänna samma
affär.
Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel i processer,
system eller bristande kontroll.

12.2 Riktlinjer för hantering av operativa risker
Följande riktlinjer gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a)

alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestordning eller
andra delegeringar
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b) alla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället kompletteras med en handelsnota
som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen
c) alla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets reskontra eller på
annat sätt registreras i redovisningen
d) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa
affärsbekräftelser
e) alla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och bolagen ska löpande
och månadsvis stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart utredas och klaras
upp.

13 Rapportering
Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels att vara ett
styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finanspolicy och finansiella riktlinjer
för finansverksamheten. Utöver nedanstående rapportering ska den rapportering som
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen efterfrågar ske enligt deras instruktioner.

13.1 Incidentrapportering
All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är omöjligt. Varje
medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser och incidenter till närmsta
chef. Kommundirektören ha rätt att besluta om tillfälliga avvikelser från riktlinjer för
finansverksamheten och har även rätt att besluta om hur risker som inte omfattas av riktlinjerna
tillfälligtvis ska hanteras.

13.2 Månadsrapportering
Finansfunktionen ska rapportera om finansverksamheten inom kommunen i enlighet med vad som
anges i rapportinstruktionerna, se bilaga 4. Månadsrapporteringen ska levereras till
kommunstyrelsen varje månad med undantag för juni.

13.3 Rapportering från majoritetsägda bolag, kommunalförbund och
förvaltningar till finansfunktionen
Det åligger bolagen, kommunalförbunden och förvaltningarna att till kommunens finansfunktion
tillhandahålla den information som behövs för att en effektiv finansiell samordning ska kunna ske
inom koncernen. Finansfunktionen kommer löpande att begära in rapportering för
likviditetsplanering och planering av koncernens kapitalförsörjning.

13.4 Rapportering till Finansrådet
Kommunens finansfunktion ska rapportera verksamheten till finansrådet. Rapporteringen ska
baseras på senaste månadsrapporteringen till kommunstyrelsen samt sammanställning av
likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för koncernen.
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Bilaga 1 – Sammanställning av ramar för upplåning, kreditlimiter,
utlåning och borgen
Ram upplåning t o m 2017-12-31 2018-12-31
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en ram för extern upplåning i Lunds Kommuns namn genom
beslut om finansieringsbudget i Ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP). Den ingående skulden vid
varje årsskifte baseras således på historiska beslut för finansiering av Lunds kommuns verksamhet.
Utöver detta fattar kommunfullmäktige separata beslut om låne- och borgensram för vidareutlåning
till kommunala bolag eller extern part. Vid dessa beslut tillåter ramarna även extern upplåning utöver
beslut i EVP. Därmed ska dessa inkluderas i den totala upplåningsramen.
Beskrivning
Upplåning i Lunds kommuns namn för egen verksamhet per
2017-12-31 2015-12-31
Externt upplåningsbehov enligt EVP för 2016
Externt upplåningsbehov enligt EVP för 2018 2017
Total extern upplåning i Lunds kommuns namn för
vidareutlåning samt borgensåtagande per 2017-12-31 201512-31(se nedan)
Kvarvarande utrymme i KF:s beslutade ramar för
vidareutlåning samt borgensåtagande
Total ram för extern upplåning i Lunds kommuns namn samt
borgensåtagande t o m 2018-12-31 2017-12-31

Rambelopp Beslut
2 238 1 883 mnkr Historiska beslut
746 mnkr KF 2015-11-26 § 251
893 971 mnkr KF 2016-06-16 § 143
KF 2017-06-14 § 165
4 934 4 249 mnkr
3 623 2 308 mnkr Se separata beslut
nedan
11 688 10 157
mnkr

Refinansiering av krediter och nyupplåning får ske inom den totala ramen för upplåning i Lunds
kommuns namn. Beslut om förändringar som sker gällande EVP eller låne-och borgensramar för
bolagen från och med beslutsdagen av de finansiella riktlinjerna fram t o m 2018-12-317-12-31 bör
kompletteras den ovanstående beslutade ramen.

Ram utlåning och borgensåtagande
För kreditlimiter, utlåning och borgensåtaganden inom den samlade verksamheten krävs ett beslut
från kommunfullmäktige om en ram. Befintliga ramar gäller tills vidare och ska revideras vid behov.
Utlånings- och borgensram för majoritetsägda bolag:
Låntagare

Rambelopp

Lunds Kommuns Fastighets AB

7 000 5 000 mnkr

Utnyttjat belopp
per 2017-12-31
2015-12-31
4 050 3 550 mnkr

Lunds Kommuns Parkerings AB
Kraftringen AB

200 mnkr
0 kr

-

Beslut
KF 2014-11-27 § 205
KF 2017-11-23 § 215
KF 2016-09-29 § 193
-

Utlånings- och borgensram till minoritetsägda bolag och kommunalförbund:
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Låntagare

Rambelopp

VA Syd
Sydvatten AB
SVS AB

1 000 mnkr
322 mnkr
35 mnkr

Utnyttjat belopp
per 2017-12-31
2015-12-31
625 512 mnkr
229 172 mnkr
30 15 mnkr

Beslut
KF 2016-06-15 § 141
KF 2016-09-29 § 194
KF 2015-02-26 § 23

Koncernkontolimiter för den samlade verksamheten:
Låntagare
Rambelopp*
Beslut
Lunds Kommuns Fastighets AB
175 mnkr
KF 2014-11-27 § 205
Lunds Kommuns Parkerings AB
100 mnkr
KF 2016-09-29 § 194
Kraftringen AB
120 mnkr
Nordrike
5 mnkr
* Rambeloppet ska rymmas inom utlånings- och borgensramar alternativt enligt särskilt beslut i KF
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Bilaga 2 – Strategi för räntebindning
Enligt finanspolicyn ska kommunstyrelsen ange riktlinjer för hur kommunen ska hantera ränterisken.
Strategin för hantering av ränterisk uttrycks som en exakt förfallostruktur för räntebindningen i
låneavtalen kombinerat med derivatinstrument för kommunens nettolåneportfölj. Kombinationen av
räntebindning i låneavtalen och räntederivat bildar en hypotetisk portfölj, normportfölj. Avvägningen
mellan lång och kort räntebindning bestäms av kommunens förmåga att klara perioder med höga
räntor samt räntemarknadens förutsättningar,
Handlingsfriheten (ränterisklimiter) avseende den verkliga portföljen i förhållande till normportföljen
anges genom en maximal avvikelse från normportföljens förfallostruktur. Om risklimiten överskrids
ska utan onödigt dröjsmål låneportföljens räntebindningsstruktur återställas inom risklimiterna.
Risklimiten specificeras som maximal respektive minimal andel för räntebindningen för
låneportföljen per löptidsintervall.
Nedanstående tabell anger normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i
procentenheter.
Intervall

<1 år

1-3 år

3-5 år

5-7 år

7-10 år

>10 år

Normportfölj (%)

40

30

30

0

0

0

Maximal andel förfall (%)

60

40

40

15

15

15

Minimal andel förfall (%)

30

15

15

0

0

0
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Bilaga 3 – Motparter vid placeringar, derivatkontrakt och kreditlöften
Tillåtna instrument och motparter vid placeringar
Överskottslikviditet får placeras i följande instrument:
a) skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska kommuner och landsting.
b) kontoinlåning/deposit i nordisk bank som innehar en rating som uppfyller minst ett av
följande två kriterier A- (S&P) eller A3 (Moody’s)
c) penningmarknadsinstrument som innehar lägst A-1/K-1-rating (S&P)

Tillåtna motparter vid derivatkontrakt
Exponeringen för motpartsrisk begränsas genom reglerna i tabellen nedan. Affärer som överskrider
angivna beloppsgränser får inte göras. Med beloppsgräns för marknadsvärde avses det positiva
marknadsvärde som utestående derivat betingar. Marknadsvärdet beräknas som nuvärdet av de
framtida betalningsflöden som ett derivatavtal medför. Om detta värde överskrids ska inga nya
derivat, som ökar nettoexponeringen, göras med denna motpart. Utestående derivat behöver dock
inte åtgärdas. Om en motpart blir nedgraderad ska inga nya instrument ingås med den motparten
som ökar nettoexponeringen. Motparten ska dessutom övervakas noggrant.
Motpartskategori

Max löptid

Nordisk bank med rating som
uppfyller minst en av följande
kriterier, A (S&P) eller A2
(Moodys)
Motpart med rating som
uppfyller minst en av följande
kriterier, A- (S&P) eller A3
(Moodys)

10 år

Beloppsgräns marknadsvärde
per motpart
200 mkr

10 år

50 mkr

Tillåtna motparter vid kreditlöften
Godkända motparter vid tecknande av kreditlöften är bank med rating som uppfyller minst ett av
följande två kriterier A- (S&P) eller A3 (Moody’s).
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Bilaga 4 – Rapporteringsstruktur
Månadsrapport till Kommunstyrelsen
Ekonomidirektören ansvarar att till Kommunstyrelsen månatligen (förutom för juni månad) avlägga
en finansiell rapport. Syftet med den finansiella rapporten är att se att finanspolicyn och riktlinjer
följs. Rapporten ska innehålla följande:
Bruttolåneportföljen (Extern upplåning i kommunens namn)









Lånevolym extern skuld
Förfalloprofil kapitalbindning
Procentuell fördelning av upplåningsformer
Upplåningsprogram och kreditlöften
Genomsnittlig löptid kapitalbindning
Genomsnittlig marginal
Genomsnittlig ränta
Likviditetsreservens storlek

Utlåningsportföljen (kommunens utlåning)







Volym vidareutlåning inom den samlade verksamheten och kvarvarande volym inom
beslutad ram
Förfalloprofil kapitalbindning
Genomsnittlig löptid kapitalbindning
Lån fördelat på låntagare
Genomsnittlig marginal
Genomsnittlig ränta

Nettolåneportföljen (netto av bruttolåneportföljen och utlåningsportföljen)







Förfalloprofil räntebindning i relation till normportfölj och riskmandat
Förfalloprofil kapitalbindning
Genomsnittlig marginal
Genomsnittlig ränta
Marknadsvärde derivat per motpart
Räntekostnadsprognos
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

§ 76

Förslag till reviderade styrdokument
avseende Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

Dnr KS 2018/0164

Sammanfattning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har inkommit med förslag på
revidering av styrdokument; bolagsordning, aktieägaravtal samt
ägardirektiv avseende bolaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2018 jämte bilagor:
Bilaga 1 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Bilaga 2 Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 201805-17
Bilaga 3 Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Tidigare styrdokument fastställda av årsstämman den 5 maj 2011 samt
uppdaterade 15-09-01/16-09-13/17-09-05.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna förslag till bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal
avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-04

KS 2018/0028

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-04-04 klockan 15.00–21.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-90, kl. 15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, Tjänstgör som ordförande §§ 91103
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-72, kl. 15.00-17.20
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 91-103
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 73103

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.15
Emma Mesan, Kommunjurist
Patrik Persson, Budgetcontroller, kl. 15.00-20.00

Justerare

Emma Berginger (MP)
Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

Paragrafer

§ 66-103

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset torsdagen den 12 april kl. 14:30
Underskrifter
Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-04

KS 2018/0028

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)

Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-04

Paragrafer

§ 66-103

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-07

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-03-08

KS 2018/0164

Kommunstyrelsen

Annette Henriksson
annette.henriksson3@lund.se

Förslag till reviderade styrdokument avseende
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Sammanfattning
Bolaget har inkommit med förslag på revidering av styrdokument
bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv avseende
Kommunassurans Syd Försäkring AB

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2018 dnr 2018/0164
Bilaga 1 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Bilaga 2 Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 201805-17
Bilaga 3 Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Tidigare styrdokument fastställd av årsstämman den 5 maj 2011 samt
uppdaterat 150901/ 160913/ 170905

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Vid bolagets årsstämma 2017 godkände ägarna styrelsens förslag att
bevilja delägarskap i Kommunassurans för kommuner inom Förenade
Småkommuners Försäkringsbolag (FSF), vilket innebar anslutning av
nya delägare utanför Götaland. Detta har inneburit att 17 kommuner har
tillkommit som delägare. Med anledning härav har det uppstått ett behov
att revidera bolagets befintliga styrdokument i form av bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Syftet med revideringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning.
Samtidigt har några smärre redaktionella justeringar gjorts. Tidigare har
dessa tre dokument varit sammanfogade i ett enda dokument, men har nu
delats upp i tre individuella dokument.
Ändringarna bedöms inte medföra några större förändringar i sak,
förutom ändrade hänvisningar till lagrum samt en viss språklig
uppdatering.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-03-08

KS 2018/0164

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna förslag till bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal
avseende Kommunassurans Syd Försäkring AB

Carin Hillåker
Tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Kommunassurans Syd Försäkring AB

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.
§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att erbjuda dessa ett
välanpassat försäkringsskydd.
Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner
som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa
kommuner/landsting/regioner.
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet
och vara en resurs inom försäkringsfrågor.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till
deras andel i aktiekapitalet.
§ 4 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna
anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och
grupper:
Direkt försäkring
Grupp e)
Försäkringsklass 6
Försäkringsklass 13
Försäkringsklass 16

Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Fartyg
Allmän ansvarighet
Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.
Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de
kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.
§ 6 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall
vara vice ordförande.
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har
röstat för beslutet.
§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen
och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och
ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses.
§ 9 Lekmannarevisorer
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma
som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år.
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten
eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman.
§ 12 Ordförande vid stämman
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts.
§ 13 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapporter
8. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med
suppleanter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i
styrelsen
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller
aktieägaravtalet.
19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens m.m.
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av pant
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för
bolaget.
Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv
samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska
fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § 16 i
denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier
som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen
fastställer.
§ 16 Underställning m m
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse
eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas
vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet
två (2) månader före stämma.
För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall
sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare.
-

Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering
Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren
eller av dotterbolag eller annan likvärdig association
Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 16
Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.
§ 17 Överlåtelse av aktier och hembud
Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till

överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara
ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill
att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras.
Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två
månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i
frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får
väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut
skickades till den aktieägare som begärt samtycke.
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en
månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt
lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning
lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en
månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att
bli registrerad för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt
Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Bakgrund
Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294.
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av
försäkringsrörelse.
Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de
bestämmelser som meddelas i detta avtal.
§ 1 Ändamålet med ägandet
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.
Bolaget skall verka som ett alternativ till den kommersiella marknaden och i
huvudsak erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner på ett
konkurrenskraftigt och förmånligt vis, avseende prissättning och villkor.
Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund.
§ 2. Verksamhet
Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd
och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och
regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat
försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av
de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget.
Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i
bolaget utser.
Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan
bli delägare i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och
enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.
§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav
Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s aktiekapital skall uppgå till lägst
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.
Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st.

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 kronor och följande kommuner är
delägare:

Brev

Antal

Belopp

Aktieägare

Andel

1

662

662 000

Bjuvs kommun

0,91%

2

574

574 000

Bromölla kommun

0,79%

3

732

732 000

Burlövs kommun

1,01%

4

676

676 000

Båstad kommun

0,93%

5

1 386

1 386 000

Eslövs kommun

1,91%

6

2 341

2 341 000

Hässleholms kommun

3,23%

7

676

676 000

Hörby kommun

0,93%

8

682

682 000

Höörs kommun

0,94%

9

761

761 000

Klippans kommun

1,05%

10

3 615

3 615 000

Kristianstads kommun

4,98%

11

1 220

1 220 000

Kävlinge kommun

1,68%

12

1 846

1 846 000

Landskrona kommun

2,54%

13

872

872 000

14

4 846

4 846 000

Lomma kommun

1,20%

Lunds kommun

6,68%

15

12 588

12 588 000

16

611

611 000

Osby kommun

0,84%

17

326

326 000

Perstorps kommun

0,45%

18

937

937 000

Simrishamns kommun

1,29%

19

826

826 000

Sjöbo kommun

1,14%

20

676

676 000

Skurups kommun

0,93%

21

970

970 000

Staffanstorps kommun

1,34%

22

605

605 000

Svalövs kommun

0,83%

23

877

877 000

Svedala kommun

1,21%

24

602

602 000

Tomelilla kommun

0,83%

25

1 875

1 875 000

Trelleborgs kommun

2,58%

26

1 494

1 494 000

Vellinge kommun

2,06%

27

1 278

1 278 000

Ystads kommun

1,76%

28

639

639 000

Åstorps kommun

0,88%

29

457

457 000

Örkelljunga kommun

0,63%

30

672

672 000

Östra Göinge kommun

0,93%

31

897

897 000

Alvesta kommun

1,24%

32

390

390 000

Lessebo kommun

0,54%

33

1 300

1 300 000

Ljungby kommun

1,79%

34

459

459 000

Markaryds kommun

0,63%

35

614

614 000

Tingsryds kommun

0,85%

36

454

454 000

Uppvidinge kommun

0,63%

Malmö stad

17,35%

37

732

732 000

Älmhults kommun

1,01%

38

1 111

1 111 000

Laholms kommun

1,53%

39

563

563 000

Tranemo Kommun

0,78%

40

1 259

1 259 000

Vetlanda kommun

1,73%

41

533

533 000

Sävsjö kommun

0,73%

42

1 490

1 490 000

Karlshamns kommun

2,05%

43

2 992

2 992 000

Karlskrona kommun

4,12%

Olofströms kommun

0,87%

Ronneby kommun

1,87%

44

633

633 000

45

1 360

1 360 000

46

807

807 000

Sölvesborgs kommun

1,11%

47

339

339 000

Hultsfreds kommun

0,47%

Högsby kommun

0,20%

Varbergs kommun

2,08%

48

143

143 000

49

1 510

1 510 000

50

327

327 000

Mönsterås kommun

0,45%

51

1 336

1 336 000

Uddevalla kommun

1,84%

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

945
411
270
275
244
368
485
558
214
521
481
352
377
329
177
338
395
257

945 000
411 000
270 000
275 000
244 000
368 000
485 000
558 000
214 000
521 000
481 000
352 000
377 000
329 000
177 000
338 000
395 000
257 000

Vänersborgs kommun
Eda
Essugna
Grästorp
Jokkmokk
Lekeberg
Malung/Sälen
Ovanåker
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Surahammar
Vadstena
Valdemarsvik
Vansbro
Ydre
Älvdalen
Älvsbyn
Ödeshög

1,30%
0,57%
0,37%
0,38%
0,34%
0,51%
0,67%
0,77%
0,29%
0,72%
0,66%
0,49%
0,52%
0,45%
0,24%
0,47%
0,54%
0,35%

72 568

72 568 000

Summa

100,0%

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga
solvenskrav, fattas av bolagsstämman.
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget.
§ 4 Pantsättning
Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan
övriga parters samtycke.
§ 5 Valberedning
Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall
eftersträvas, , att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att

styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och
förutsättningar i övrigt.
Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstemän i ägarkommunerna
som styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen skall
lämna förslag till valberedningen på försäkringssakkunnig och suppleant till
denne.
Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av
största delägaren.
§ 6 Bolagets styrelse
Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.
Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller
verkställande direktör.
Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman.
Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB
och part.
§ 7 Styrelsebeslut
Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.
Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 §
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.
§ 8 Revision
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie
bolagsstämma.
Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde
skall bekostas av bolaget.
§ 9 Bolagets ekonomi
Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer
av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska
principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att

bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell
stabilitet.
§ 10 Ekonomiska föreskrifter
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav
på ekonomisk hantering.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva
fast egendom.
Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och
efter samråd med delägarna fastställas av styrelsen.
Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.
§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie
Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och
då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal
verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande
lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning.

§ 12 Ytterligare delägare
Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut
kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda
på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren
biträder detta avtal.
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget
framgår av aktiebolagslagen.
Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet.
§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt
Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till
god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av
ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige
senast två månader före stämman.

§ 14 Avtalstid
Detta avtal gäller från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall
vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som
underrättar övriga parter om uppsägningen.
§ 15 Väsentliga förändringar
Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.
§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet
Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande
delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall
bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i
förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den
ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas
inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att
understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.
§ 17 Tvist
Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt
avgörande hänskjutas till allmän domstol.
Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det är i och med att det antagits av
bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och
andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot
försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen.
§1 Bakgrund
Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som bildats för
att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att
delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett
välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till
majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare
i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar
kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna förvaltningar.
§2 Ändamålet med bolaget
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall långsiktigt utgöra en attraktiv och
stabil försäkringsgivare för delägarna.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara det ledande
försäkringsbolaget för kommuner och landsting/regioner i Götaland och aktivt
verka för att utveckla bolagets verksamhet för att säkerställa en långsiktig
relation till sina ägare och försäkringstagare.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall aktivt verka för att delägarna
utvecklar och vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vidare för delägare som också är
försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar
härför, aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar
och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska
Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s skadekostnader och därmed främja
Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s långsiktiga verksamhet, dels minska
försäkringstagares skador och skadekostnader.
Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkringstagare.
Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall
återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier.

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av
det kommunala ändamålet för verksamheten.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall – när detta bidrar till att uppfylla
bolagets uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom
försäkringsområdet.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall engagera sig i branschens
utveckling och i framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling
samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott
försäkringsskydd.
§3 Styrning
Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller
annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att
följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om
bolaget självt varit part i avtalet.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en
arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören.
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas
respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i
enlighet med vad som anges i antagna reglementen och policies.
Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska
lämna styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets
styrelse.
Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman.
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara
en sådan fråga som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt].
Uppstår tveksamhet huruvida beslut krävs av bolagsstämman, ska bolaget
samråda med ägarkommunens representant/ombud.
§4 Grundläggande värderingar
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara en god samhällsaktör där
verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara
trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall
vara utmärkande.
Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare
behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.
§5 Ekonomi
Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast
möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge
möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier,
samt tillhandhålla budget och verksamhetsplan till delägarna.
Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 15 mars varje år. Denna
kan också översändas till delägarna i elektronisk form.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall bedriva verksamheten på sådant
sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en
attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring.
§6 Information m.m.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall hålla delägarna väl informerade om
sin verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt
ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på
initiativ av och genom bolagets försorg.
Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets
verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och
produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga
skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling

i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare
önskar genom anmälan till bolaget.
Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget
ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges
-

Protokoll från bolagsstämma

-

Protokoll från styrelsesammanträde

-

Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares
kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för
lekmannarevisorns granskning.
Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angetts i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter
som utgör ram för verksamheten.
§ 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar till
privata utförare
Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare,
ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
§8. Tolkningsordning
I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag,
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i
följande ordning:
1.
2.
3.
4.

Lag
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Ägardirektiv

1. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
(fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) styrelse uppdat
150901/160913/170905
§1

Firma

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
§2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.
§3

Mål och verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd.
Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som
helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för
stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser.
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet
och vara en resurs inom försäkringsfrågor.
Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela
försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:
Direkt försäkring
Grupp e)
Försäkringsklass 6
Försäkringsklass 13
Försäkringsklass 16

Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Fartyg
Allmän ansvarighet
Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.
§4

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.
§5
Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall
vara vice ordförande.
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har
röstat för beslutet.
§7

Revisor och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen
och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och
ett år framåt.
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för
en tid av högst 4 år.
§8

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§9

Tid och plats för stämman

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna.
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev till
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 11

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts.

§ 12

Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapporter
8. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med
suppleanter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i
styrelsen
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller
aktieägaravtalet.
§ 13

Röstetal

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda
och företrädda aktier.

§ 14

Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen
fastställer.
§ 15

Vinst

Bolagets årsvinst står - om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad
föreskrift - till årsstämmans förfogande.

§ 16

Underställning m.m.

För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut
godkännas av samtliga aktieägande kommuner.
•
•
•
•
•
•
•

Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan
likvärdig association
Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av
verksamhetsgren
Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
Ändring av § 5, Antalet aktier
Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa
Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning
Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt
för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om
verksamhetens inriktning och omfattning.

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.
§ 17

Hembud

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken
eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig
av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt
lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen
(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad
från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att
bli registrerad för aktien.

§ 18

Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
§ 19

Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt
som är av principiell betydelse och/eller annars av större vikt skall beslutas av
bolagsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med kvalificerad
majoritet. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel
majoritet om inte annat anges i lag.
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara
försäkringssakkunnig enligt lag. En ledamot skall vara ordförande och en
ledamot skall vara vice ordförande.
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har
röstat för beslutet.

2.

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bakgrund
Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294.
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av
försäkringsrörelse.
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så
förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive
försäkringstagare. Även andra kommuner och landsting i Götaland kan bli
delägare i bolaget.
Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de
bestämmelser som meddelas i detta avtal.
§1

Mål och verksamhet

Bolaget skall verka som ett alternativ på den kommersiella marknaden och
erbjuda försäkringslösningar på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning
och/eller villkor.
Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund.
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen
bolagsordning och ägardirektiv.

§2

Aktiekapital och aktieinnehav

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s aktiekapital skall uppgå till lägst
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.
Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st.
Aktiekapitalet uppgår idag till 66 516 000 kronor och följande kommuner är
delägare:

Brev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Summa

Antal
662
574
732
676
1 386
2 341
676
682
761
3 615
1 220
1 846
872
4 846
12 588
611
326
937
826
676
970
605
877
602
1 875
1 494
1 278
639
457
672
897
390
1 300
459
614
454
732
1 111
563
1 259
533
1 490
2 992
633
1 360
807
339
143
1 510
327
1 336
945
66 516

Belopp (kr)
662 000
574 000
732 000
676 000
1 386 000
2 341 000
676 000
682 000
761 000
3 615 000
1 220 000
1 846 000
872 000
4 846 000
12 588 000
611 000
326 000
937 000
826 000
676 000
970 000
605 000
877 000
602 000
1 875 000
1 502 000
1 278 000
639 000
457 000
672 000
897 000
390 000
1 300 000
459 000
614 000
454 000
732 000
1 111 000
563 000
1 259 000
533 000
1 490 000
2 992 000
633 000
1 360 000
807 000
339 000
143 000
1 510 000
327 000
1 336 000
945 000
66 516 000

Aktieägare
Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstad kommun
Eslövs kommun
Hässleholm kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kristianstad kommun
Kävlinge kommun
Landskrona kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Osby kommun
Perstorps kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorp kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
Ystads kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun
Ö Göinge kommun
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Älmhults kommun
Laholms kommun
Tranemo Kommun
Vetlanda kommun
Sävsjö kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborg kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Varbergs kommun
Mönsterås kommun
Uddevalla kommun
Vänersborgs kommun

Andel
1,00%
0,86%
1,10%
1,02%
2,08%
3,52%
1,02%
1,03%
1,14%
5,43%
1,83%
2,78%
1,31%
7,29%
18,92%
0,92%
0,49%
1,41%
1,24%
1,02%
1,46%
0,91%
1,32%
0,91%
2,82%
2,25%
1,92%
0,96%
0,69%
1,01%
1,35%
0,59%
1,95%
0,69%
0,92%
0,68%
1,10%
1,67%
0,85%
1,89%
0,80%
2,24%
4,50%
0,95%
2,04%
1,21%
0,51%
0,21%
2,27%
0,49%
2,01%
1,42%
100,00%

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga
solvenskrav, fattas av bolagsstämman.
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget.
§3

Pantsättning

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan
övriga parters samtycke.
§4

Valberedning

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall
eftersträvas, utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens
sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna
med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.
Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna
som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa.
Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av
största delägaren.
§5

Bolagets styrelse

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.
Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller
verkställande direktör.
Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman.
Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB
och part.
§6

Styrelsebeslut

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.
Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 §
FRL att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått
tillfälle att delta i ärendets behandling.

§7

Revision

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie
bolagsstämma.
Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde
skall bekostas av bolaget.
§8

Bolagets ekonomi

Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas
avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på
försäkringsmarknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven
anges långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm.
§9

Ekonomiska föreskrifter

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav
på ekonomisk hantering.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva
fast egendom.
Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och
fastställas av styrelsen.
Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.
§ 10

Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen.
§ 11

Ytterligare delägare

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får
fattas endast med kvalificerad majoritet. En förutsättning för sådant beslut är att
den nye delägaren biträder detta avtal.
Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet.

§ 12

Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman.
§ 13

Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2007 till och med den 31 december
2009.
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall
vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som
underrättar övriga parter om uppsägningen.
§ 14

Väsentliga förändringar

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.
§ 15

Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast
hembjudas övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt
till inlösen skall bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant
medgivande skall endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte
kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.
§ 16

Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt
avgörande hänskjutas till allmän domstol.
Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

3.

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
(antagna av bolagsstämman 8 maj 2012)

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (”Kommunassurans Syd”). Det är i och
med att det antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för
bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida
det inte strider mot försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen.
1

Bakgrund

Kommunassurans Syd är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera
delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att, genom den konkurrensförmåga
Kommunassurans Syd representerar, säkerställa att delägarna kan erhålla
bästa försäkringsvillkor oavsett om avtal tecknas med Kommunassurans Syd
eller annat försäkringsbolag.
2

Mål

Kommunassurans Syd skall långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil
försäkringsgivare för delägarna. Kommun, region eller landsting i Götaland kan
– efter beslut enligt §11 aktieägareavtalet 120508 – bli delägare i
Kommunassurans Syd.
Kommunassurans Syd skall vara det ledande försäkringsbolaget för kommuner
i Götaland och aktivt verka för att utveckla bolagets verksamhet för att
säkerställa en långsiktig konkurrensförmåga.
Kommunassurans Syd skall aktivt verka för att delägarna utvecklar och
vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.
Kommunassurans Syd skall vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar härför,
aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar och
vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska Kommunassurans
Syd´s skadekostnader och därmed öka Kommunassurans Syd´s långsiktiga
konkurrensförmåga, dels minska försäkringstagares skador och
skadekostnader.
Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkringstagare.
Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall
återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier.
Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer
med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten.

Kommunassurans Syd skall – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet.
Kommunassurans Syd skall engagera sig i branschens utveckling och i
framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas
långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott försäkringsskydd.
3

Styrning

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller
annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att
följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om
bolaget självt varit part i avtalet.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en
arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören.
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Grundläggande värderingar

Kommunassurans Syd skall vara en god samhällsaktör där verksamheten
präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara trovärdighet,
öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall vara
utmärkande.
Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare
behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.
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Ekonomi

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast
möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge
möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier.
Kommunassurans Syd skall bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är
tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil
upphandlare av återförsäkring.
Kommunassurans Syd verksamhet skall grundas på att verksamheten skall ge
uthållig avkastning på tillskjutet aktiekapital enligt sedvanlig branschnorm. Mot
bakgrund av att bolaget är nybildat och delägarna bedömer att överskott skall
utnyttjas för att konsolidera bolaget, skall bolaget tills vidare inte lämna
utdelning. Frågan aktualiseras på nytt inför bolagsstämman 2010.
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Information m.m.

Kommunassurans Syd skall hålla delägarna väl informerade om sin
verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt
ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på
initiativ av och genom bolagets försorg.
Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets
verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och
produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga
skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling
i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare
önskar genom anmälan till bolaget.
Styrelsen skall i årsredovisningen beskriva hur bolaget uppfyllt ändamålet med
verksamheten. Årsredovisningen skall sändas till ägarna för distribution till
kommunstyrelsen.
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Tolkningsordning

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag,
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i
följande ordning:
1.
2.
3.
4.

Lag
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Ägardirektiv

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

§ 82

Utveckling av Stadshallens innehåll
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Ärendet om utveckling av stadshallen har initierats inom ramen för
centrumlyftet med anledning av att byggnaden interiört är i stort behov
av renovering, modernisering och uppfräschning. Den 1 november 2017
beslutade kommunstyrelsen att fastställa målbilden ”Stadshallen ska vara
del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna
med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt!”. Med
utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut redovisas hur arbetet planeras
att bedrivas samt ges förslag på kompletterande åtgärder som behöver
vidtas inom ramen för projektet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017, § 336.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj, § 209.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Emma
Berginger (MP), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till
politisk styrgrupp för projektet, till styrgruppen adjungeras kultur- och
fritidsnämndens presidium samt servicenämndens presidium och att
uppdra åt den politiska styrgruppen att besluta om åtgärder i Stadshallen i
enlighet med tidigare beslut om målbild och konceptet ”Från finrum till
vardagsrum”, med framtida möjlighet inkludera ”Spegla hela Lund”,
samt påbörja anbudsupphandlingar och att föreslå kommunfullmäktige
att besluta att ge den politiska styrgruppen i uppdrag att återkomma med
förslag till kommunstyrelsen avseende driftsform och operatör,
principiell gestaltning och driftskalkyl, att bevilja projektmedel med 163
mnkr varav 143 mnkr avser investeringskostnad och 20 mnkr särskilda
driftsmedel för 2019-2021 samt att serviceförvaltningen i projektet
arbetar på uppdrag av den politiska styrgruppen.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå föreliggande förslag
och att återremittera ärendet till kommunkontoret för att återkomma med
förslag på plan för underhållsrenovering av Stadshallen.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att i första
att-satsen stryka “samt påbörja anbudsupphandlingar”, att stadshallen ska
ägas och drivas av kommunen i förvaltningsform, att avslå att-sats 2, om

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

operatör samt att bifalla att-satserna 3-5. Hon yrkar vidare att
kommunstyrelsen ska besluta att avslå Anders Almgrens (S) m.fl. första
att-sats.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla att-satserna 1, 2, och 5, att avslå att-satserna 3 och 4 samt att
projektmedel och investeringsmedel beviljas i ett senare skede, när
anbudsupphandlingar är genomförda.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl.
återremissyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Christer Wallins (M) m.fl. återremissyrkande.
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Philip
Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Torsten Czernyson (KD) röstar nej.
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att
avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på sitt eget m.fl. yrkande mot
Christer Wallins (M) m.fl. yrkande om avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla hans eget m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att ge den politiska styrgruppen i uppdrag att återkomma med förslag till
kommunstyrelsen avseende driftsform och operatör, principiell
gestaltning och driftskalkyl,
att bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt
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att serviceförvaltningen i projektet arbetar på uppdrag av den politiska
styrgruppen.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för
projektet, till styrgruppen adjungeras kultur- och fritidsnämndens
presidium samt servicenämndens presidium samt
att uppdra åt den politiska styrgruppen att besluta om åtgärder i
Stadshallen i enlighet med tidigare beslut om målbild och
konceptet ”Från finrum till vardagsrum”, med framtida möjlighet
inkludera ”Spegla hela Lund”, samt påbörja anbudsupphandlingar.

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson
(SD) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, protokollsbilagorna § 82/01,
§ 82/02 och § 82/03.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige
Akten
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Diarienummer

2018-04-04

KS 2018/0028

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-04-04 klockan 15.00–21.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-90, kl. 15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, Tjänstgör som ordförande §§ 91103
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-72, kl. 15.00-17.20
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 91-103
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 73103

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.15
Emma Mesan, Kommunjurist
Patrik Persson, Budgetcontroller, kl. 15.00-20.00

Justerare

Emma Berginger (MP)
Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

Paragrafer

§ 66-103

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset torsdagen den 12 april kl. 14:30
Underskrifter
Justerare
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Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)

Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-04

Paragrafer

§ 66-103

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-07

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 4 april 2018,
ärende 17. Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll Dnr
KS 2016/0962
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande:
Sverigedemokraterna yrkar
Bifall till att-satser 1, 2, och 5, avslag till att-satser 3 och 4,
och
att projektmedel och investeringsmedel beviljas i ett senare skede, när
anbudsupphandlingar är genomförda.
Vårt yrkande gick inte igenom, istället beslutade mötet enligt en ny
kompromiss, som bland annat innebar att KSAU blir styrgrupp för
projektet. Anledningen till att vi yrkade att projektmedlen inte skulle
beviljas direkt, är att det då är risk att alla anbuden hamnar på eller nära
det belopp politikerna beslutat om.
För Sverigedemokraterna 2018-04-04

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-04

Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr KS
2016/0962)
Frågan om Stadshallens framtid har utretts och diskuterats i årtionden. Nu har vi chansen att
verkligen göra skillnad. Lund behöver ett kulturhus i centrum, ett hus utan gränser mellan
olika konstarter, en välkomnande mötesplats. Här kan finnas olika slags utställningar, musik,
dans, teater, minibibliotek och plats för möten. Ett aktivt kulturhus bidrar till en långsiktig
utveckling och kvalitetshöjning av kulturlivet i Lund. På så sätt kan kulturen nå ut till fler och
bli mera tillgänglig för alla medborgare. Dessutom är kvaliteten på kulturlivet liksom på
kommunens skolor en viktig faktor när internationella forskare och experter ska rekryteras till
Lund.

Vi liberaler vill ha ett nytt kulturhus i centrum. Vi har lagt motioner och skrivelser i frågan. Vi
har påtalat vikten av att beakta tidigare förslag som presenterats. 1994 vann t.ex. arkitekten
Peter Torudd en tävling om att göra om Stadshallen till kultur- och konferenshus. I hans
förslag används t.ex. källarplanen (parkeringen flyttar ut), det sker en koppling till konsthallen
och det skapas dels multifunktionella lokaler, såsom kammarmusiksal (genom att flytta
fullmäktigesammanträdena), och dels extra platser i stora salen.

Däremot är vi mycket skeptiska till att Rådhuset mister sin koppling som Lunds politiska
centrum. Vi kommer i den fortsatta processen att bevaka att Rådhuset kan ha kvar sina
politiska funktioner. Något annat vore historielöst och opassande i en stad där medeltiden
möter framtiden.

Philip Sandberg (L)

Mia Honeth (L)

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-04

Ang Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr: KS
2016/0962)
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ställer sig mycket tveksamma till förslaget
att göra om Stadshallen enligt den presenterade idén. Ekonomin i projektet är enligt vår
uppfattning mycket tveksam, i synnerhet med tanke på avsaknaden av några konkreta
operatörer som skulle vilja driva verksamheten och ta fullt ansvar för Stadshallens innehåll
enligt planerna. Hur kommer affärsmodellen att se ut och fungera? Vilken ekonomisk risk tar
kommunen genom att för stora summor bygga om Stadshallen för en viss typ av verksamhet
innan kommunen vet om det finns en operatör som kan ansvara för innehållet? Det är bara ett
axplock av ett antal högst relevanta frågor som än så länge är obesvarade.
Vi vill återigen påminna om att Stadshallen redan idag nyttjas av olika verksamheter, som
exempelvis Kulturskolan och även externa aktörer som hyr utrymmen för konferenser,
utställningar med mera. Var allt detta ska ta vägen och vilka konsekvenserna för
verksamheterna blir är beklagligt nog inte tillräckligt utrett. Det är för oss en gåta varför något
parti i kommunstyrelsen är villigt att ställa sig bakom förslaget utan att ha fått konkreta och
tydliga svar på ovanstående frågor.
Vi beklagar kommunstyrelsens beslut och reserverar oss istället till förmån för våra yrkanden
att

avslå föreliggande förslag

att

återremittera ärendet till kommunkontoret för att återkomma med förslag på
plan för underhållsrenovering av Stadshallen

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Kommunkontoret
Ledningen

Tjänsteskrivelse
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Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll
Sammanfattning
Ärendet om utveckling av Stadshallen har initierats inom ramen för
centrumlyftet med anledning av att byggnaden interiört är i stort behov av
renovering, modernisering och uppfräschning. För att ta tillfället i akt att
få ut mer och få fler möjligheter till utveckling av verksamheten och bidra
till centrumutveckling har ett visionsarbete genomförts. Ett koncept
benämnt ”Från finrum till vardagsrum” har tagits fram.
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”.
Den 1 november 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att fastställa
målbilden:
”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en
attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds
tillväxt!”.
I utvecklingen av Stadshallen ingår också att hitta en organisationsform
som gör det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.
Med utgångspunkt i Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017
redovisas hur arbetet planeras att bedrivas samt ges förslag på
kompletterande åtgärder som behöver vidtas inom ramen för projektet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017 § 336
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj, § 209.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Barn och unga har ett intresse av att det finns lokaler
som är möjliga att använda för olika typer av aktiviteter och detta har
beaktats i ärendet. Bland annat har workshop hållits med ungdomar för att
ta reda på deras syn på Stadshallens användning.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
Idén med Stadshallen
Redan när Stadshallen skapades av Klas Anshelm fanns en idé om ett nytt
hus för kultur och möten på platsen intill Rådhuset och Stortorget. Med
mottot ”Lunda torg” vann han idétävlingen 1961. Med ett förslag 1994
vann Peter Torudd med idén att ytterligare förstärka Stadshallens innehåll
men den gången genomfördes endast tekniska förbättringar.
Det är nu dags för en genomgripande renovering av Stadshallen. I
samband med det finns möjlighet att göra Stadshallen komplett som plats
och byggnad med fokus på kultur och möten mellan människor. Under
2016 genomfördes ett visionsarbete om byggnadens framtida användning
liksom dialoger med medborgare och näringsliv. Underlaget formade
grunden för det framtagna konceptet.

Konceptet – Kultur och möten i fokus
Kommunstyrelsen har i maj 2017 fastställt konceptet för Stadshallen med
formuleringen Från finrum till vardagsrum vilket innebär en viss
utveckling av byggnaderna, tillägg med restaurang/café, en flexibel
användning av sessionssalen och uppgradering av t ex ventilation för att
kunna öka antalet personer i de större salarna.
Stadshallen är en viktig pusselbit i utvecklingen av Lunds stadskärna och
en del i sammanhanget från Konsthallen och Mårtenstorget,
Botulfsplatsen, Saluhallen till Rådhuset och Stortorget med Stadshallen.
Rätt utnyttjad kan byggnaden vara motorn i utvecklingen med fokus på
kultur och möten mellan människor.
Med justeringar och förtydliganden av grundkonceptet beskrivs stommen
för konceptet enligt följande:
Stadshallens verksamheter och lokaler ska stödja varandra för att uppfylla
målbilden. Huset ska öppnas upp mer än det varit tidigare för att uppfattas
som ett välkomnande och levande hus med verksamhet och aktiviteter
under fler timmar på dygnet.
Konceptet består av flera verksamhetsdelar med särskilda inriktningar. De
inriktningar som i detta skede klarlagts är kultur, möten,”social motor”,
restaurant/cafe och butiker. Initialt kvarstår garageplatserna som en del av
intäkterna för huset men ska successivt utvecklas till att stödja konceptet
med kultur och möten mellan människor.
Stadshallen ska vara fylld med musik, teater, humor, dans, utställningar,
konferenser, möten, arrangemang och festivaler. Lokalerna ska stödja
innehållet. Konsertsalen ska vara ett musikrum utrustat med modern
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teknik för en mångfald av musikupplevelser och framträdanden. Kulturoch fritidsförvaltningens nuvarande evenemang, konserter och
arrangemang för unga och amatörer är en självklar del i husets händelser
även med det nya konceptet. Sessionssalen ska göras mer flexibel för att,
förutom politiska möten och liknande aktiviteter, också kunna användas
för olika framträdanden.
Stadshallen ska vara en naturlig mötesplats för Lundaborna i byggnadens
olika delar som t ex restaurang/café, bar och minibibliotek. Huset ska
också kunna användas för alla typer av möten och konferenser med
kulturella förtecken. Den ska kunna vara ett alternativ när Lund
Convention Bureau erbjuder lokaler för olika ändamål i Lund.
Garaget ska utnyttjas för byggnadens service och teknik och är förberett
för att kunna utvecklas för verksamheter i framtiden.

Målbilden
Utifrån konceptet har kommunstyrelsen fastställt en målbild för
Stadshallen under november 2017. Den lyder:
”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en
attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds
tillväxt.”

Centrumutveckling
Begreppet mötesplats i målbilden omfattar Stadshallen, Stortorget liksom
Konsthallen, Saluhallen och Botulfsplatsen. I den mån Rådhuset i en
framtid kommer att kunna användas även av externa aktörer kan den
också komma att ingå i bilden.
Platserna utanför byggnaden (torg och gator) är viktiga att ha med i den
fortsatta utvecklingen. Oavsett hur man väljer att gå vidare så kommer
Stadshallens och Rådhusets utveckling att påverka de centrala delarna i
utvecklingen av Lunds stadskärna.
Planeringen av Stortorgets framtida utseende har påbörjats och påverkas
av vilket innehåll byggnaderna ges.

Rådhuset
Kommunkontoret kommer att lämna Rådhuset i september 2018. Det
frigörs då ytor i huset. Att införliva Rådhuset i projektet skulle skapa
ytterligare utvecklingsmöjligheter för att möjliggöra Stadshallen som
motor i centrum. I den marknadsdialog som redovisas längre ner i denna
skrivelse har detta lyfts fram.
För närvarande finns ett behov av Rådhuset i den egna organisationen, för
möten, representation mm. Lunds kommun har en omfattande verksamhet
med besök såväl internationellt som nationellt vilket kräver tillgång till
vissa lokaliteter. För det fall Rådhuset ska ingå så är det i en senare etapp.
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Marknadsdialog
För att känna av marknaden med syfte att finna lösningar för den framtida
driften av Stadshallen genomförde Lunds kommun en marknadsdialog, en
sk Request for information (RFI) under januari 2018. Med dialogen ville
Lunds kommun konkret få mer kunskap och kontakt med aktörer med ett
långsiktigt intresse att vara operatör för Stadshallens verksamheter och
drift. Två intressenter lämnade in förslag. Dessa har gjort en fördjupad
muntlig presentation av sina tankar och idéer. Förslagen innehåller idéer
av olika slag. Det krävs dock ytterligare genomarbetning för att ta
ställning till genomförbarheten av förslagen.
Nedan redovisas några av de synpunkter som framkommit i
marknadsdialogen:
1. Verksamheten bör delas in i särskilda
block/inriktningar/driftsdelar.
2. Alla verksamhetsdelar ska tillsammans stödja konceptet.
3. Större flexibilitet ska möjliggöras av befintlig area i byggnaden.
4. Ökad nyttjandegrad är nödvändig för att öka hyresintäkterna.
5. Många aktiviteter ska kunna pågå samtidigt och nästan dygnet
runt.
6. Verksamhetens styrning bör delas in i två faser där den första är
utvecklingsskedet och den andra implementeringen av
huvudoperatör
7. Byggnadens gestaltning är en stor tillgång och behöver en förnyad
helhetsidé.
8. Byggnaden ska kunna anpassas till konceptets och
verksamheternas framtida behov.
9. Projektet är komplext och ska utvecklas över tid stegvis i dialog
med inblandade.
10. Rådhuset är en viktig del för konceptet och bör ingå på sikt.
11. Reception för byggnaden är viktigt.
12. En operatör måste ges förutsättningar att få ekonomi i konceptet.

Affärsmodell
Lunds kommun bör fortsatt äga fastigheten och på sikt är det önskvärt att
verksamheten drivs av en huvudansvarig extern operatör med kompetens
att driva denna typ av anläggning. En upphandling av operatör
(tjänstekoncessionsupphandling enligt lagen om offentlig upphandling,
LOU) ska i så fall genomföras.
Mot bakgrund av förestående renovering och ombyggnad är en sådan
upphandling komplex.
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Upphandlingen bör därför delas upp i två faser med tillämpning av
konkurrenspräglad dialog. Under fas 1 ställs förfrågan, anbud tas in och
en dialog i konkurrens förs med anbudsgivarna för att få fram
gränsdragningar och avtalsvillkor i konceptet för en operatör.
Fastighetsägare

Projektledning/operatör

Verksamhetsdel

Verksamhetsdel

Verksamhetsdel

Verksamhetsdel

Bild: Affärsmodellen under fas 1 – utveckling.
I fas 2 övergår ansvaret på den aktör som utsetts till operatör. Alternativet
till extern aktör som operatör är att kommunen genom kultur- och
fritidsnämnden eller annan del av den kommunala verksamheten själv
driver verksamheten i Stadshallen.

Bild: Affärsmodell fas 2
Fördelarna med en extern operatör har identifierats som följande:
1. Extern kompetens och erfarenhet tillförs som inte finns inom
kommunen. En extern operatör kan se helheten med ”andra ögon” för
platsens framtid.
2. Ny kunskap om marknaden tillförs kontinuerligt genom andra
uppdrag.
3. Möjligheten att få ett överskott i verksamheten utgör en motor för en
driven operatör
4. Det blir kostnadseffektivt för kommunen med ett avtal.
5. Tydligheten med en avtalspart.
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6. En kommun kan inte driva vissa typer av konkurrensutsatt
verksamhet.

Operatör med fokus på kultur
Under fas 1 föreslås Serviceförvaltningen ha ansvar för samtliga avtal,
fastighetsdrift, ekonomi, tekniskt underhåll, lokalvård, med mera.
Operatören har i detta skede en konsultativ roll men har också ansvar för
den dagliga driften av den verksamhet som bedrivs i huset i enlighet med
det uppdrag som getts. En strategisk plan tas fram i samarbete med
operatör, serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Därefter, under fas 2, övergår ansvaret till den operatör som innehar
uppdraget enligt upphandlingen och bedriver beslutat koncept.

Verksamhetsdelar
Konceptet för Stadshallens utveckling innehåller flera inriktningar med
olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att mötesplatsens olika
verksamheter stödjer varandra i sitt innehåll. Marknadsdialogen har gett
fördjupad kunskap om förutsättningarna för att driva önskat koncept.
Verksamhetsdelar som bör finnas med är rubricerade med; butiker, nöje,
mat, kultur, möten, social motor (ej bestämt vad än) och garage.

Bild: Verksamhetsdelar under utvecklingsfasen – fas 1
Lunds kommun ska vara styrande för verksamhetens inriktning och för
vilka som hyr lokalerna. Samverkan mellan fastighetsägare och operatör
liksom med verksamheterna är mycket viktigt för att modellen ska vara
hållbar långsiktigt utifrån konceptet ”Från finrum till vardagsrum”.

Ekonomi
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Finansiering
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat servicenämnden 12 mnkr för
framtagande av förstudier, utredningar och projektering av Stadshallen.
Serviceförvaltningen har upprättat en projektkalkyl. Kalkylen utgår från
konceptet Från finrum till vardagsrum. Det innebär att delar av garaget
ingår eftersom garaget ska kunna användas bland annat för förråd,
toaletter, kök och installationer. Projekteringen har dock gjorts med
förutsättningen att konceptet kallat Speglar hela Lund ska vara en
möjlighet i framtiden. Det har inte medfört några särskilda kostnader i
nuläget, men viss hänsyn har tagits vid dimensionering och placering.
Kalkylen utvisar en beräknad kostnad om ca 175 mnkr (inklusive redan
beviljade 12 mnkr). När upphandling av konsulter, entreprenör och
operatör är genomförda kan kostnaderna säkerställas. Stadshallens stora
underhållsbehov (underhållsskuld) påverkar i mycket hög grad kostnaden.
Finansieringen av projektet föreslås ske genom tilldelning av:
 Investeringsmedel
 Driftsmedel
Investeringsmedel
Projektkostnaden för ombyggnad och anpassning är uppskattad till ca 155
mnkr (inkl redan beviljade 12 mnkr). I kostnaden ingår bl a nya hissar,
kök som möjliggör restaurang, ny golvuppbyggnad i konsertsal och
sessionssal, utökade WC-faciliteter, förnyade tekniska installationer,
större förrådsutrymmen, nya ytskikt, miljörum, uppdatering av skyddsrum
samt oförutsett/risk. En del av åtgärderna erfordras för att säkerställa
personsäkerhet och myndighetskrav. Av den totala investeringskostnaden
utgör ca 115 mnkr sådana nödvändiga åtgärder.
Driftsmedel
Hyresbortfall och borttagna parkeringsplatser och utredningar är
uppskattade till totalt ca 20 mnkr under perioden 2019-2021.
Tidplan
Efter upphandlingstiden i september beräknas projektering och förarbeten
börja under hösten 2018. Byggnadsarbeten kan tidigast påbörjas under
kvartal 1 - 2019. I tidplanen har inte tagits hänsyn till handläggningstider
för andra myndigheter eller eventuella överklaganden.
Det är inte uteslutet att delar av projektet kan komma att genomföras i
etapper, särskilt avseende butiksdelarna.
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Fastighetens ekonomi
I december 2017 initierade servicenämnden ett ärende om s k
bidragsfastigheter. Bakgrunden är att det finns fastigheter som förvaltas
av servicenämnden som inte har förutsättningar att få sina kostnader
täckta av marknadsmässiga hyror. Ärendet är under beredning till
kommunstyrelsen.
Beräkningar har utvisat att Stadshallen är en sådan fastighet som sannolikt
inte har förutsättningar att få sina kostnader täckta av externa hyror.
Byggnaden är av stort kulturellt och arkitektoniskt värde och bör därför
betraktas som en sk bidragsfastighet.
Kommunens totala självkostnadshyra/årshyra efter utveckling till
konceptet Från finrum till vardagsrum beräknas till cirka 17 mnkr
(exklusive Rådhuset och personalresurser för att driva verksamheten).
I projektet har inte planerat underhåll avseende byte av tak, fönster och
renovering av fasad tidigarelagts. Det innebär att dessa kostnader inte är
med i hyreskalkylen.
I nuvarande hyresintäkter för 2018, 8 mnkr (självkostnadshyra), har
behovet av framtida större underhållskostnader inte beaktats.

Risker
Ovan har utmaningar rörande tidplan, hyror, finansiering och upphandling
berörts. Härutöver kan i korthet bland annat följande risker redovisas:


ROT-projekt (renovering, om- och tillbyggnadsprojekt) är svåra
att förutse ekonomiskt och tekniskt. Kalkylerna och villkoren blir
säkrare ju mer fakta som kommer fram i projektprogrammet.



Intresse från marknaden att vara operatör saknas.
Om avtal inte tecknas med extern operatör ska alternativ lösning
tas fram internt i kommunen.



En för kommunen ovanlig affärsmodell och intern resursbrist.



Arkeologi (bl a håltagning för hissar)

En arkitektonisk pärla
Under arbetet med Från finrum till vardagsrum har det blivit allt mer
tydligt att det är möjligt att utveckla Stadshallen och samtidigt behålla de
arkitektoniska värdena. Stadshallen, som firar 50-års jubileum under
2018, och som fungerar som kulturellt och demokratiskt nav, är väl värd
alla ansträngningar som nu görs för att bibehålla den internationella
dragningskraft som den har och samtidigt utveckla den för de nästa 50
åren. Som centrummotor har den förutsättningar att påverka stadslivet för
långt tid framöver.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att

ge Servicenämnden i uppdrag att genomföra åtgärder i Stadshallen i
enlighet med tidigare beslut om målbild och konceptet ”Från
finrum till vardagsrum” samt påbörja anbudsupphandlingar.

Att

ge Servicenämnden i uppdrag att utveckla beskriven affärsmodell
med huvudansvarig extern operatör, samt påbörja
anbudsupphandling av densamma.

Att

bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021.

Att

investeringsmedel och driftsmedel överförs från kommunstyrelsen
till servicenämnden med motsvarande belopp

Att

avstämning om projektet ska göras kontinuerligt med
kommunstyrelsens arbetsutskott där även kultur- och
fritidsnämndens och servicenämndens presidier bjuds in.

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden

Pål Svensson
Servicedirektör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 336

Utveckling av Stadshallens innehåll
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om arbetet med utveckling av
Stadshallens innehåll och framtida roll. I detta ärende lämnas rapport om
hur arbetet fortskrider samt lämnas förslag på vissa kompletterande
åtgärder som behöver vidtas inom ramen för projektet.
Förslag finns om målbild, fortsatt process med marknadsdialog samt
framtagande av program- och bygghandlingar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2017.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017, § 209.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), Elin
Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att fastställa målbilden ”Stadshallen ska vara del i en levande
demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och
vara värdeskapande i Lunds tillväxt!”,
att projektet ”Stadshallens utveckling” ska komplettera underlaget för
beställning med fördjupad kunskap om förutsättningar och kostnader
genom dels förprojektering och framtagande av bygghandlingar, dels
marknadsdialog senast i mars 2018,
att projektet ”Stadshallens utveckling” kan utnyttja maximalt 12 Mkr av
investeringsbudgeten för underlag för framtagande av program- och
bygghandlingar samt
att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till
servicenämnden med motsvarande belopp.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan med
berörda förvaltningar presentera en förtydligad och ekonomiskt hållbar
affärsmodell, en preciserad investerings- och underhållsplan för att visa
potentiella hyreskostnader för Stadshallen, samt en redogörelse för hur
befintliga berörda kommunala verksamheter påverkas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

I andra hand yrkar de att kommunstyrelsen beslutar
att Stadshallen ska renoveras enligt alternativ 1, dvs den version som
kallats ”Kultur & Uthyrning” eller 1/1-renovering. En försiktig och
varsam renovering och modernisering av standard och funktioner.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på återremissyrkandet, men
instämmer i Christer Wallins (M) m.fl. yrkande i sak.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot
avslag på detsamma och finner kommunstyrelsen beslutar att avslå
återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Philip
Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa målbilden ”Stadshallen ska vara del i en levande
demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus
och vara värdeskapande i Lunds tillväxt!”,
att projektet ”Stadshallens utveckling” ska komplettera underlaget för
beställning med fördjupad kunskap om förutsättningar och
kostnader genom dels förprojektering och framtagande av
bygghandlingar, dels marknadsdialog senast i mars 2018,
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

att projektet ”Stadshallens utveckling” kan utnyttja maximalt 12 Mkr av
investeringsbudgeten för underlag för framtagande av programoch bygghandlingar samt
att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till
servicenämnden med motsvarande belopp.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson (SD) och Philip
Sandberg (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 336/01-03.
Beslut expedieras till:
Centrumlyftet
Servicenämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten

Justerare
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2017-11-01
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 november
2017, ärende ”Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Dnr KS 2016/0962”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt bifallsyrkande till den andra av de två att-satser som lades av
moderaterna.
Här hade kommunstyrelsen en infekterad diskussion. När ärendet togs upp
i KS i maj, yrkade vi på det som kallats alternativ 2, ”från finrum till
vardagsrum”. Det som vann på det mötet var alternativ 2, men med tillägg
att det ändå skulle vara möjligt att förverkliga alternativ 3, det dyraste
alternativt.
Vi ser nu hur kostnaderna för detta projekt riskerar att rusa iväg, med det
otydliga uppdrag som gavs förra gången. För att inte kostnaderna ska
skena iväg vore det bästa nu att besluta att renovera enligt alternativ 1,
eftersom det inte finns tid att utreda så mycket mera om tidsschemat för
renoveringen ska hållas.
För Sverigedemokraterna 2017-11-01

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-01

Ang Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr:
2016/0962)
Vi anser att underlaget för att kunna gå vidare med ärendet är för knapphändigt.
Kommunstyrelsen har inte fått presenterat någon realistisk och konkret affärsmodell eller
andra ekonomiska kalkyler för sig. Inte heller ger underlaget några svar på hur de befintliga
kommunala verksamheterna, som redan regelbundet fyller Stadshallen med ett innehåll, ska ta
vägen vid en flytt. De rödgröna förefaller ha siktet inställt på att göra ett kulturhus av området.
Område är en bättre beskrivning, för planerna rör även Rådhuset och de lokaler som finns vid
Vårfrugatan bakom Stadshallen. Då bör man komma ihåg att de rödgröna dessutom vill lägga
pengar på Folkparken utifrån en fullkomlig orealistisk glädjekalkyl. Hur många kulturhus ska
vi ha inne i Lund och framför allt, vad ska de innehålla? Finns det hyresgäster som kan och
vill betala de hyror som uppstår? Nästa år kommer arbetsplatserna i Rådhuset att flytta till
huset där den nya tingsrätten ligger, väster om järnvägen och bredvid kommunhuset
Kristallen. Exakt vad som händer därefter är långt ifrån hugget i sten.
Vi vill inte medverka i ohållbara planer för en byggnad som faktiskt redan idag innehåller
återkommande verksamheter, till exempel Kulturskolan. Det är lite av en myt att Stadshallen
idag är ett tomt skelett som de rödgröna måste rädda. Inte nog med det, kommunen måste
också betänka eventuell konkurrens med näringslivet i stadskärnan om byggnaden ska fyllas
med ”caféverksamhet”, vad det nu i praktiken innebär. Det finns kort och gott för många
frågetecken att räta ut innan vi känner oss trygga med att gå vidare med mer storslagna planer.
Med anledning av detta vill vi reservera oss till förmån för våra yrkanden.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-23

§ 209

Utveckling av Stadshallens innehåll
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Det är nödvändigt att inom en snar framtid genomföra en större
renovering av Stadshallen, då bland annat de tekniska installationerna
nått slutet av sin livslängd och flertalet ytskikt i byggnaderna är i dålig
kondition. I samband med detta och på grund av byggnadernas
strategiska läge och stora potential, har frågan om lokalernas framtida
användning och innehåll aktualiserats inom ramen för Centrumlyftet. På
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har en fördjupad utredning
skett avseende ett av de förslag som aktualiserats.
Föreligger förslag till koncept för Stadshallen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 mars 2017, § 73.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 december 2016, § 226.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 oktober 2017, § 179.
Flödesillustrationer den 8 maj 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Philip
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Emma Berginger (MP), Mats
Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att uppdra åt servicenämnden att ta fram underlag för beställning av
alternativet Från finrum till vardagsrum samt
att härefter återkomma till kommunstyrelsen med beställning inför
ombyggnation och förslag till affärsmodell för driften av Stadshallen,
att uppdra åt servicenämnden att säkra möjligheten att på sikt möjliggöra
inriktningen ”Spegla hela Lund”.
att uppdra åt servicenämnden att i det vidare arbetet analysera
konsekvenser för centrumhandel, kontorslokaler och möteslokaler.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt servicenämnden att ta fram underlag för beställning av
alternativet Från finrum till vardagsrum samt
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att härefter återkomma till kommunstyrelsen med beställning inför
ombyggnation och förslag till affärsmodell för driften av Stadshallen.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt servicenämnden att ta fram underlag för beställning av
alternativet Från finrum till vardagsrum samt
att härefter återkomma till kommunstyrelsen med beställning inför
ombyggnation och förslag till affärsmodell för driften av Stadshallen,
att uppdra åt servicenämnden att säkra möjligheten att på sikt möjliggöra
inriktningen ”Spegla hela Lund”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt servicenämnden att ta fram underlag för beställning av
alternativet Från finrum till vardagsrum samt
att härefter återkomma till kommunstyrelsen med beställning inför
ombyggnation och förslag till affärsmodell för driften av
Stadshallen,
att uppdra åt servicenämnden att säkra möjligheten att på sikt möjliggöra
inriktningen ”Spegla hela Lund”.
att uppdra åt servicenämnden att i det vidare arbetet analysera
konsekvenser för centrumhandel, kontorslokaler och möteslokaler.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 209/01-02.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-23

KS 2016/0996

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-23 klockan 13.00–19.35

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 200-205, kl 13:00-16:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 206-222, kl
15:00-19:35

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 13:00-16:15
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP), närvarar ej § 208 pga jäv
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:20-19:35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 13:00-18:05
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 13:00-15:50
Annette Henriksson, finansekonom, kl 13:00-13:20
Patrik Persson, controller, kl 13:00-15:50

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)

Paragrafer

§ 200-222

Plats och tid för justering onsdagen den 31 maj 2017, kl 13:00
Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Mats Olsson (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Paragrafer

§ 200-222

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-22

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 23 maj 2017,
ärende 10, ”Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande, att KS skulle besluta enligt KK:s två att-satser.
Det är bra att renoveringen av Stadshallen även kan inkludera att man
möjliggör nya funktioner och utökade kultur- och mötesverksamheter, men
det måste göras i måttlig omfattning. Det mesta av garageplanen bör förbi
garage, och det är viktigt att Stadshallen även fortsatt kan ha en ganska
hög grad av finansiering genom hyresintäkter.
För Sverigedemokraterna 2017-05-23

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-23

Ang Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr: KS
2016/0962)
Stadshallen har, med sin centrala placering mitt i stadens kärna, sedan lång tid tillbaka en
viktig funktion som mötesplats, kulturscen och utställningslokal. Kommunfullmäktige håller
sina sammanträden där, Kulturskolan nyttjar lokalerna för sin musikpedagogiska verksamhet
och utrymmena hyrs även ut till olika aktörer för utställningar, konferenser och föreläsningar.
Förutom själva hallen är fastigheten även hem för kommunens turistbyrå samt ett antal
näringsverksamheter. Dessutom finns det ett parkeringsgarage under själva byggnaden som
tillhandahåller centralt belägna parkeringsmöjligheter, något det idag är brist på. Byggnadens
utmärkande arkitektur och synlighet vid Stortorget gör det än mer angeläget att tänka till lite
extra kring fastighetens framtida utveckling. Därför välkomnar vi att kommunstyrelsen, i linje
med vår ståndpunkt, har beslutat att låta utreda vilka eventuella konsekvenser de föreliggande
förslagen för Stadshallens utveckling kan få för bland annat centrumhandeln i Lund.
Vi är oroliga att alltför grandiosa och ogenomtänkta ambitioner gällande Stadshallens framtid
riskerar att resultera i oönskade konsekvenser. Vilka blir konsekvenserna för centrumhandeln?
Om Stadshallen ska bli ett slags företagshotell eller kommersiellt konferenscentrum, hur
påverkar det befintliga aktörer i kommunen? Hur ska de olika föreliggande
utvecklingsförslagen få en långsiktigt hållbar finansiering, utan att tynga den redan hårt
ansträngda kommunala ekonomin? Om de befintliga hyresgästerna försvinner är det till
exempel nödvändigt att veta hur bortfallet av hyresintäkter ska kompenseras. Frågorna är i
dagsläget många och vi i Alliansen är måna om att få ordentliga svar innan vi är beredda att
göra ett åtagande angående Stadshallens utveckling.

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

§ 85

Begäran om överlåtelse av operativ
tillsyn enligt miljöbalken för
djurhållning på fastigheterna Vomb 1:3
m.fl.

Dnr KS 2018/0130

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har den 10 oktober 2017 inkommit med en förfrågan
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen avseende
Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34.
Miljöförvaltningen gör bedömningen att den operativa tillsynen för
Anders Johanssons anläggning för djurhållning kan övertas av
kommunen och har 2017-11-06 svarat länsstyrelsen att man avser begära
överlåtelse av tillsynen enligt miljöbalken av verksamheten som beskrivs
på ovan nämnda fastigheter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Miljönämndens beslut den 1 februari 2018, § 14, jämte bilaga.

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos
Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för Anders
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts till
Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Diarienummer

2018-04-04

KS 2018/0028

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-04-04 klockan 15.00–21.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-90, kl. 15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, Tjänstgör som ordförande §§ 91103
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-72, kl. 15.00-17.20
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 91-103
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 73103

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.15
Emma Mesan, Kommunjurist
Patrik Persson, Budgetcontroller, kl. 15.00-20.00

Justerare

Emma Berginger (MP)
Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

Paragrafer

§ 66-103

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset torsdagen den 12 april kl. 14:30
Underskrifter
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer
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KS 2018/0028

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)

Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-04

Paragrafer

§ 66-103

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-07
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Administrativa avdelningen
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Kommunstyrelsen

Gunnar Jönsson
046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn
enligt miljöbalken för djurhållning på
fastigheterna Vomb 1:3 m.fl.
Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne beslutade den 29 maj 2015, dnr 504-32071-2014, att
med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13),
överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att från och med den 1
januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap.
miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna tillsynsområden,
verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår vidare att för bland
annat nya verksamheter är länsstyrelsen Skåne tillsynsmyndighet tills
annat beslutas.
Länsstyrelsen Skåne har den 10 oktober 2017 inkommit med en förfrågan
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen avseende
Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34.
Miljöförvaltningen gör bedömningen att den operativa tillsynen för
Anders Johanssons anläggning för djurhållning kan övertas av
kommunen och har 2017-11-06 svarat länsstyrelsen att man avser begära
överlåtelse av tillsynen enligt miljöbalken av verksamheten som beskrivs
på ovan nämnda fastigheter.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 1 februari 2018, § 14, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Länsstyrelsen kan enligt miljötillsynsförordningen efter begäran från
kommunfullmäktige överlåta den operativa tillsynen enligt miljöbalken
på tillståndspliktiga anläggningar till kommunen. Länsstyrelsen beslutade
den 29 maj 2015 att med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att
från och med den 1 januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9
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och 10 kap. miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna
tillsynsområden, verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår
vidare att för bland annat nya verksamheter kvarstår Länsstyrelsen Skåne
som tillsynsmyndighet tills annat beslutas.
Länsstyrelsen Skåne har den 10 oktober 2017 kommit in med en
förfrågan till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen
för Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på
fastigheterna Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34.
Miljöförvaltningen har 2017-11-06 svarat länsstyrelsen att man avser
begära överlåtelse av tillsynen enligt miljöbalken av verksamheten som
beskrivs ovan.
Kommunfullmäktige i Lund har via reglemente delegerat ansvaret för
tillsyn- och ärendehantering enligt miljöbalken avseende miljöfarlig
verksamhet till miljönämnden.

Miljöförvaltningens bedömning
Lunds kommun och miljönämnden har sedan lång tid tillbaka ansvarat
för den operativa tillsynen enligt miljöbalken för tillståndspliktiga
verksamheter i kommunen. Miljönämndens och miljöförvaltningens
samlade erfarenhet och kompetens på området är omfattande. Nämnden
har en välfungerande politisk organisation och förvaltningsstruktur som
förhindrar jävsituationer, samt har tillsatt erforderliga resurser för att
kunna bedriva en fullgod tillsyn på samtliga idag överlåtna tillsynsobjekt.
Till stöd för kommunens begäran om överlåtelse av tillsyn för Anders
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna Vomb
1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34 framförs även följande:
I dagsläget bedriver miljönämnden tillsyn på den anmälningspliktiga
miljöfarliga verksamheten (djurhållningen) som Anders Johanssons
bedriver på fastigheterna Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av
Silvåkra 1:34. Miljönämnden har en god relation med
verksamhetsutövaren ifråga.
Genom länsstyrelsens beslut den 29 maj 2015 överläts tillsynen för
samtliga då i kommunen belägna tillståndspliktiga anläggningar för
djurhållning. Kommunen bedrev redan vid tidpunkten för länsstyrelsens
beslut den operativa tillsynen på dessa, med stöd av tidigare meddelade
beslut om överlåtelse. Miljönämnden har därmed en väletablerad
kompetens på området. I syfte att utföra en effektiv och samlad tillsyn av
anläggningar för djurhållning i kommunen, bedömer miljöförvaltningen
att tillsynen för den nyetablerade verksamheten lämpligen också ska
överföras på kommunen.
Vid länsstyrelsens senaste prövning av huruvida den operativa tillsynen
för ett antal verksamheter kan överlåtas, har myndigheten tagit ställning
till att den kommunala nämnden har förutsättningar för att uppfylla
kraven i 6–12 §§ miljötillsynsförordningen. Det har vidare konstaterats
att den kommunala nämnden har förutsättningar för att utöva tillsyn över
tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning
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sådan hantering förekommer och att kommunens interna
ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter
är tillfyllest. Någon förändring av vikt i kommunens interna organisation,
som skulle kunna tänkas påverka tidigare ställningstagande enligt ovan,
har ej skett.
Länsstyrelsen har i sitt beslut den 29 maj 2015 även tagit i beaktande
dess egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv
tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten och möjligheten att
inom länet utöva en effektiv tillsyn. Miljöförvaltningen bedömer att
överlåtelsen av tillsynen för Anders Johanssons anläggning för utökad
djurhållning på fastigheterna Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av
Silvåkra 1:34 inte förändrar Länsstyrelsen Skånes förutsättningar enligt
ovan.
Miljöförvaltningen gör därmed bedömningen att skäl för överlåtelse av
tillsyn för verksamheten ifråga föreligger då förutsättningarna i 1 kap. 20
§ miljötillsynsförordningen uppfylls.
En helhetssyn inom branscher förenklar och effektiviserar inte bara
tillsynen på miljöbalkens område utan också den fysiska planeringen,
bygglovsprövningen, exploateringar och etableringar, då kunskaper om
företagens miljöpåverkan kan tas in tidigt i processerna.
Miljöförvaltningen anser att tillsyn även fortsättningsvis ska bedrivas på
lokal nivå, så nära verksamhetsutövarna som möjligt. Geografisk närhet
mellan myndighet och tillsynsobjekt har erfarenhetsmässigt visat sig ha
en stor betydelse om man vill nå en hög tillsynsfrekvens på
verksamheterna, likaså i samband med olyckor eller andra tillbud då det
är en fördel med närhet och lokalkännedom.
Med nuvarande organisation och tillsynsansvar kan miljönämnden
bedriva en effektiv tillsyn på både små och stora verksamheter inom
samma bransch, vilket underlättar betydligt både för tillsynsmyndigheten
och för företagen. Ytterligare ett mervärde för såväl miljön som för
kommunen av att inneha lokal specialistkompetens, är att kunskapen
kommer till nytta även för det övergripande kommunala miljöarbetet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos
Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för Anders
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts till
Lunds kommun.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-01

§ 14

Begäran om överlåtelse av operativ
tillsyn enligt miljöbalken för Anders
Johanssons djurhållning på
fastigheterna Vomb 1:3 med flera

Dnr MN 2017/0032

Sammanfattning
MR dnr 2017.0653.
Länsstyrelsen Skåne beslutade den 29 maj 2015, dnr 504-32071-2014, att
med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13),
överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att från och med den 1
januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap.
miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna tillsynsområden,
verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår vidare att för bland
annat nya verksamheter är länsstyrelsen Skåne tillsynsmyndighet tills
annat beslutas.
Länsstyrelsen Skåne har den 10 oktober 2017 inkommit med en förfrågan
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen avseende
Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34.
Miljöförvaltningen gör bedömningen att den operativa tillsynen för
Anders Johanssons anläggning för djurhållning kan övertas av
kommunen och har 2017-11-06 svarat länsstyrelsen att man avser begära
överlåtelse av tillsynen enligt miljöbalken av verksamheten som beskrivs
på ovan nämnda fastigheter.
Miljönämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen
(2011:13) begära hos Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för
Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts till
Lunds kommun.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-01-12, dnr 2017/0032.8 och MR 2017.0653.7.
Länsstyrelsen Skåne förfrågan 2017-03-24, dnr MN 2017/0032.6 och
MR 2017.0653.5.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-01

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att

i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos
Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för Anders
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts till
Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-01

MN 2018/0011

Miljönämnden
Plats och tid

Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-02-01 klockan 18.00–21.10

Ledamöter

Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Carl von Friesendorff (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Olof Peterffy (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Ersättare

Ludvig Stigsson (S)
Ivan Kruzela (S)
Agneta Mattsson (M)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)

Övriga

Björn Berséus, Förvaltningschef
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Stefan Andersson, Miljöinspektör, närvarande §§ 1-4

Justerare

Vlasta Sabljak (S)

Paragrafer

§ 1-23

Plats och tid för justering

6 februari 2018 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum
Tilliten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden
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Sammanträdesdatum
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MN 2018/0011

Underskrifter
Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Vlasta Sabljak (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Paragrafer

§ 1-23

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-02

Miljöförvaltningen
Miljötillsyn

Tjänsteskrivelse
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Miljönämnden

Rolf Erlandsson
046 359 64 92
rolf.erlandsson@lund.se

Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn
enligt miljöbalken för Anders Johanssons
djurhållning på fastigheterna Vomb 1:3 med
flera
Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne beslutade den 29 maj 2015, dnr 504-32071-2014, att
med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13),
överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att från och med den 1
januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap.
miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna tillsynsområden,
verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår vidare att för bland
annat nya verksamheter är länsstyrelsen Skåne tillsynsmyndighet tills
annat beslutas.
Länsstyrelsen Skåne har den 10 oktober 2017 inkommit med en förfrågan
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen avseende
Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34.
Miljöförvaltningen gör bedömningen att den operativa tillsynen för
Anders Johanssons anläggning för djurhållning kan övertas av
kommunen och har 2017-11-06 svarat länsstyrelsen att man avser begära
överlåtelse av tillsynen enligt miljöbalken av verksamheten som beskrivs
på ovan nämnda fastigheter.
Miljönämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att

i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos
Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för Anders
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts
till Lunds kommun.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-01-12, dnr 2017/0032.8 och MR 2017.0653.7.
Länsstyrelsen Skåne förfrågan 2017-03-24, dnr MN 2017/0032.6 och
MR 2017.0653.5.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

miljoforvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2018-01-12

MN 2017/0032.8
MR 2017.0653.7

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Länsstyrelsen kan enligt miljötillsynsförordningen efter begäran från
kommunfullmäktige överlåta den operativa tillsynen enligt miljöbalken
på tillståndspliktiga anläggningar till kommunen. Länsstyrelsen beslutade
den 29 maj 2015 att med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att
från och med den 1 januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9
och 10 kap. miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna
tillsynsområden, verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår
vidare att för bland annat nya verksamheter kvarstår Länsstyrelsen Skåne
som tillsynsmyndighet tills annat beslutas.
Länsstyrelsen Skåne har den 10 oktober 2017 kommit in med en
förfrågan till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen
för Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på
fastigheterna Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34.
Miljöförvaltningen har 2017-11-06 svarat länsstyrelsen att man avser
begära överlåtelse av tillsynen enligt miljöbalken av verksamheten som
beskrivs ovan.
Kommunfullmäktige i Lund har via reglemente delegerat ansvaret för
tillsyn- och ärendehantering enligt miljöbalken avseende miljöfarlig
verksamhet till miljönämnden.

Förvaltningens bedömning
Lunds kommun och miljönämnden har sedan lång tid tillbaka ansvarat
för den operativa tillsynen enligt miljöbalken för tillståndspliktiga
verksamheter i kommunen. Miljönämndens och miljöförvaltningens
samlade erfarenhet och kompetens på området är omfattande. Nämnden
har en välfungerande politisk organisation och förvaltningsstruktur som
förhindrar jävsituationer, samt har tillsatt erforderliga resurser för att
kunna bedriva en fullgod tillsyn på samtliga idag överlåtna tillsynsobjekt.
Till stöd för kommunens begäran om överlåtelse av tillsyn för Anders
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna Vomb
1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34 framförs även följande:
I dagsläget bedriver miljönämnden tillsyn på den anmälningspliktiga
miljöfarliga verksamheten (djurhållningen) som Anders Johanssons
bedriver på fastigheterna Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av
Silvåkra 1:34. Miljönämnden har en god relation med
verksamhetsutövaren ifråga.
Genom länsstyrelsens beslut den 29 maj 2015 överläts tillsynen för
samtliga då i kommunen belägna tillståndspliktiga anläggningar för
djurhållning. Kommunen bedrev redan vid tidpunkten för länsstyrelsens
beslut den operativa tillsynen på dessa, med stöd av tidigare meddelade
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beslut om överlåtelse. Miljönämnden har därmed en väletablerad
kompetens på området. I syfte att utföra en effektiv och samlad tillsyn av
anläggningar för djurhållning i kommunen, bedömer miljöförvaltningen
att tillsynen för den nyetablerade verksamheten lämpligen också ska
överföras på kommunen.
Vid länsstyrelsens senaste prövning av huruvida den operativa tillsynen
för ett antal verksamheter kan överlåtas, har myndigheten tagit ställning
till att den kommunala nämnden har förutsättningar för att uppfylla
kraven i 6–12 §§ miljötillsynsförordningen. Det har vidare konstaterats
att den kommunala nämnden har förutsättningar för att utöva tillsyn över
tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning
sådan hantering förekommer och att kommunens interna
ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter
är tillfyllest. Någon förändring av vikt i kommunens interna organisation,
som skulle kunna tänkas påverka tidigare ställningstagande enligt ovan,
har ej skett.
Länsstyrelsen har i sitt beslut den 29 maj 2015 även tagit i beaktande
dess egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv
tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten och möjligheten att
inom länet utöva en effektiv tillsyn. Miljöförvaltningen bedömer att
överlåtelsen av tillsynen för Anders Johanssons anläggning för utökad
djurhållning på fastigheterna Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av
Silvåkra 1:34 inte förändrar Länsstyrelsen Skånes förutsättningar enligt
ovan.
Miljöförvaltningen gör därmed bedömningen att skäl för överlåtelse av
tillsyn för verksamheten ifråga föreligger då förutsättningarna i 1 kap. 20
§ miljötillsynsförordningen uppfylls.
En helhetssyn inom branscher förenklar och effektiviserar inte bara
tillsynen på miljöbalkens område utan också den fysiska planeringen,
bygglovsprövningen, exploateringar och etableringar, då kunskaper om
företagens miljöpåverkan kan tas in tidigt i processerna.
Miljöförvaltningen anser att tillsyn även fortsättningsvis ska bedrivas på
lokal nivå, så nära verksamhetsutövarna som möjligt. Geografisk närhet
mellan myndighet och tillsynsobjekt har erfarenhetsmässigt visat sig ha
en stor betydelse om man vill nå en hög tillsynsfrekvens på
verksamheterna, likaså i samband med olyckor eller andra tillbud då det
är en fördel med närhet och lokalkännedom.
Med nuvarande organisation och tillsynsansvar kan miljönämnden
bedriva en effektiv tillsyn på både små och stora verksamheter inom
samma bransch, vilket underlättar betydligt både för tillsynsmyndigheten
och för företagen. Ytterligare ett mervärde för såväl miljön som för
kommunen av att inneha lokal specialistkompetens, är att kunskapen
kommer till nytta även för det övergripande kommunala miljöarbetet.

Tjänsteskrivelse

4 (4)
Diarienummer

2018-01-12

MN 2017/0032.8
MR 2017.0653.7

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att

i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos
Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för Anders
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts till
Lunds kommun.

Björn Berséus
Miljödirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Rolf Erlandsson
Biträdande miljödirektör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 111

Motion från Mattias Horrdin (C)
”Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering”

Dnr KS 2017/0980

Sammanfattning
Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att Lunds kommun påbörjar arbetet med en automatiserad
hantering av ekonomiskt bistånd, med Trelleborg som förebild.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2018.
Socialnämndens beslut den 24 januari 2018, § 4.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018.
Mattias Horrdins (C) motion Förbättra socialsekreterarnas arbetssituation
genom digitalisering, inkommen den 26 oktober 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att
anse motionen besvarad med hänvisning till vad
socialnämnden har anfört.
Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad socialnämnden har
anfört.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet,
Liberalerna och FörNyaLund reserverar sig mot kommunstyrelsens

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 111/01.

Protokollsanteckningar
Matthias Horrdin (C): Instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77,
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare

Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 66-115

Plats och tid för justering

Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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KS 2017/0997

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Paragrafer

§ 66-115

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-10

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07

Ang Motion från Mattias Horrdin (C) "Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering" (Dnr: KS 2017/0980)
Vi anser att Lunds kommun behöver komma längre i sitt arbete med digitalisering och
internettjänster. Fortfarande kräver allt för många tjänster att medborgaren lämnar in en fysisk
blankett till kommunen, vilket är ineffektivt och tidskrävande.
Ett utvecklingsområde är hanteringen av ansökningar för försörjningsstöd. I motionen anförs
att Trelleborgs kommun har en automatiserad hantering av ansökningarna. Detta medför att
socialsekreterarna, istället för att belastas med rutinhandläggning, kan fokusera på kvalitativa
uppgifter som kräver mänskliga bedömningar.
Tyvärr vann inte motionens förslag gehör i kommunstyrelsen och därför reserverar vi oss till
förmån fört vårt yrkande
att

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Emma Mesan
046-355949
emma.mesan@lund.se

Motion från Mattias Horrdin (C) "Förbättra
socialsekreterarnas arbetssituation genom
digitalisering".
Sammanfattning
Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att Lunds kommun påbörjar arbetet med en automatiserad
hantering av ekonomiskt bistånd, med Trelleborg som förebild.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2018.
Socialnämndens beslut den 24 januari 2018, § 4.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018.
Mattias Horrdins (C) motion Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering, inkommen den 26 oktober 2017.

Barnets bästa
Motionen berör barn indirekt. Under år 2017 var det mellan 500-600 barn
per månad som lever i ett hushåll där vårdnadshavare får försörjningsstöd.
Forskning visar att barn som lever i hushåll som har ett långvarigt
försörjningsstöd är en särskilt utsatt grupp och riskerar i framtiden olika
former av ohälsa och social problematik i högre grad än gruppen barn vars
föräldrar har ett arbete. Förändrade arbetssätt inom försörjningsstöd kan
påverka socialförvaltningens förmåga att fånga barns behov av stöd.

Ärendet
Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion att Lunds kommun påbörjar arbetet
med en automatiserad hantering av ekonomiskt bistånd, med Trelleborg som
förebild och han anför därvid i huvudsak följande. Lunds kommun ligger på
många sätt på efterkälken när det gäller digitalisering och internettjänster. I
Trelleborg har man infört en automatiserad hantering av försörjningsstöd,
där ansökan sker helt digitalt med Bank-ID. Själva hanteringen görs av en
”robot”, som kan hantera alla standardförfaranden. Eftersom systemet redan
existerar så kommer kostnaderna för systemet att handla om anpassning och
licensiering snarare än utveckling från början. Genom att arbeta på detta sätt
skulle Lund kunna frigöra socialförvaltningens personal från de ärenden som
är ren rutin för att i stället kunna fokusera på de ärenden som behöver

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Stortorget 7

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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mänsklig bedömning. Det skulle även vara en konkret åtgärd för att förbättra
arbetsmiljön på socialförvaltningen.

Sedan motionen remitterats har socialförvaltningen anfört följande.
Trelleborgs modell för försörjningsstöd med ett ökat digitaliserat stöd följs
sannolikt av alla socialtjänster i Sverige. Modellen har i delar inspirerat
arbetet inom Lund gällande utveckling av e-tjänster inom försörjningsstöd
och de erfarenheter som gjorts kan komma ha betydelse även vad gäller
utveckling i framtiden för Lund. Under 2017 har ett Vinnovaprojekt startats
där 14 andra kommuner kommer utveckla sitt arbete i likhet med Trelleborg.
Resultaten av detta projekt kommer följas av förvaltningen.
Grunden i Trelleborgsmodellen är att processen är utvecklad utifrån vad de
kallar 85-15 där en bedömning har gjorts att ca 85 % av de som söker
försörjningsstöd har möjlighet att få ett arbete medan 15 % har olika former
av arbetshinder och slussas vidare inom organisationen. Modellens
framgång är utöver digitala hjälpmedel att den utgått från den lokala
kontexten i utvecklandet av arbetssättet.
Lund har de senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete inom
försörjningsstödet som gått under projektnamnet KAOSAM. I projektet har
försörjningsstödsärenden inventerats, vilket i enlighet med detta visar att
gruppen med arbetshinder inom Lund bedöms till ca 50 %. Det är i denna
grupp många hushåll som har haft försörjningsstöd under lång tid och
orsakerna är ofta olika former av ohälsa. Projektet har haft goda resultat
genom samordnade insatser med arbetsförmedling, försäkringskassa och
primärvård i syfte att möjliggöra rätt insatser och rätt typ av ersättning för
brukaren. Lunds kontext skiljer sig således jämfört med Trelleborg i detta
avseende.
Lund utmärker sig inom försörjningsstödet jämfört med andra kommuner
genom att det är en relativt låg andel i befolkningen som har
försörjningsstöd, att det är en låg andel i gruppen unga vuxna som har
försörjningsstöd samt att en hög andel har haft försörjningsstöd under längre
tid. KAOSAM har visat att det finns ett arbetssätt som ger resultat inom
gruppen med långvarigt försörjningsstöd och det är denna grupp som det är
prioriterat att arbeta vidare med. Digitalisering är ett verktyg som kan
frigöra resurser för att kunna arbeta intensivare med samordning och
samverkan runt den enskilde.
Utöver Trelleborg har Uppsala kommun påbörjat ett arbete med digitala
ansökningar med ett efterföljande stöd som är särskilt intressant för Lund att
följa, eftersom det finns många likheter mellan kommunerna. Under vintern
ska enhetschefer träffa representanter för Uppsala kommun och få mer
information.
Genom utvecklandet av e-tjänster inom försörjningsstödet under år 2016 har
erfarenheter dragits gällande projektledning och implementering samt
kunskap om vilket stöd brukare behöver i en övergång av arbetssätt.
Förvaltningen förväntar sig få ett ökat inflöde av hushåll inom
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försörjningsstödet i sina prognoser under år 2019-2020, vilket gör det
angeläget att utveckla förnyade arbetssätt inför en ökad arbetsbelastning.
Förvaltningen har således påbörjat ett arbete där den lokala kontexten har
tydliggjorts samt går nu in i fasen att undersöka olika erfarenheter av
digitalisering i Sverige, där Trelleborg är ett viktigt exempel, för att utveckla
förbättrade arbetssätt.
Socialnämnden beslutade den 24 januari 2018 att översända
socialförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen.
Kommunkontorets kommentar
Med hänvisning till vad socialnämnden har anfört anser kommunkontoret att
motionen kan anses besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad socialnämnden har
anfört.

Carin Hillåker
T.f. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Chefsjurist/Administrativ chef

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§4

Motion från Mattias Horrdin (C)
”Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering”

Dnr SO 2017/0162

Sammanfattning
Mattias Horrdin, centerpartiet, har den 26 oktober inkommit med en
motion till kommunfullmäktige gällande att förbättra socialsekreterares
arbetsförhållande genom digitalisering. Motionen innebär ett förslag till
uppdrag att Lunds kommun påbörjar ett arbete med automatiserad
hantering av försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Motionssvar gällande att förbättra socialsekreterares arbetsförhållande
genom digitalisering daterad 2018-01-11.
Motion från Mattias Horrdin (C) ”Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering” daterad 2017-10-26.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2018 som
socialnämndens svar till motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-01-24

SO 2017/0193

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2018-01-24 klockan 16.30–19.40

Ledamöter

Eva S Olsson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Jenny Sjöö (MP)
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Petra Douhane (M), ersätter Dan Ishaq (M)
Nita Lorimer (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Ersättare

Ann-Louise Levau (S)
Ewe Nilsson (S)
Amanda Bjernestedt (MP)
Layla Khairallah (MP)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L)
Mark Collins (L)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Ricardo Espinoza, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Karin Lilja, kommunikatör
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Sonja Lindlöf (L)

Paragrafer

§ 1-22

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 29 januari 2018 kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-01-24

SO 2017/0193

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Sonja Lindlöf (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Paragrafer

§ 1-22

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-02-21

Socialförvaltningen
Resurs och utveckling

Tjänsteskrivelse
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Socialnämnden

Johan Larsson Boström
046-359 59 35
johan.larssonbostrom@lund.se

Motionssvar gällande att förbättra
socialsekreterares arbetsförhållande genom
digitalisering
Sammanfattning
Mattias Horrdin, centerpartiet, har den 26 oktober inkommit med en
motion till kommunfullmäktige gällande att förbättra socialsekreterares
arbetsförhållande genom digitalisering. Motionen innebär ett förslag till
uppdrag att Lunds kommun påbörjar ett arbete med automatiserad
hantering av försörjningsstöd
Ärendet innehållet ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
Motionssvar gällande att förbättra socialsekreterares arbetsförhållande
genom digitalisering daterad 2018-01-11 (denna skrivelse)
Motion från Mattias Horrdin, centerpartiet "Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering” daterad 2017-10-26

Barnets bästa
Motionen berör barn indirekt. Under år 2017 var det mellan 500-600 barn
per månad som lever i ett hushåll där vårdnadshavare får
försörjningsstöd. Forskning visar att barn som lever i hushåll som har ett
långvarigt försörjningsstöd är en särskilt utsatt grupp och riskerar i
framtiden olika former av ohälsa och social problematik i högre grad än
gruppen barn vars föräldrar har ett arbete. Förändrade arbetssätt inom
försörjningsstöd kan påverka förvaltningens förmåga att fånga barns
behov av stöd.

Ärendet
Motionen tar sin utgångspunkt i att kommunen i många tjänster skulle i
högre grad kunna utveckla digitalisering för att underlätta för
medborgaren samt att digitalisering kan effektivisera verksamheten
genom att resurser och kompetens används till att ge högre kvalitet i
stödet till den enskilde.
I motionen beskrivs arbetet i Trelleborg gällande e-tjänst med ansökan
samt en automatiserad hantering av ansökningarna.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 52 55

socialforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Socialnämndens yttrande
Trelleborgs modell för försörjningsstöd med ett ökat digitaliserat stöd
följs sannolikt av alla socialtjänster i Sverige. Modellen har i delar
inspirerat arbetet inom Lund gällande utveckling av e-tjänster inom
försörjningsstöd och de erfarenheter som gjorts kan komma ha betydelse
även vad gäller utveckling i framtiden för Lund. Under 2017 har ett
Vinnovaprojekt startats där 14 andra kommuner kommer utveckla sitt
arbete i likhet med Trelleborg. Resultaten av detta projekt kommer följas
av förvaltningen.
Grunden i Trelleborgsmodellen är att processen är utvecklad utifrån vad
de kallar 85-15 där en bedömning har gjorts att ca 85 % av de som söker
försörjningsstöd har möjlighet att få ett arbete medan 15 % har olika
former av arbetshinder och slussas vidare inom organisationen.
Modellens framgång är utöver digitala hjälpmedel varit att den utgått från
den lokala kontexten i utvecklandet av arbetssättet.
Lund har de senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete inom
försörjningsstödet som gått under projektnamnet KAOSAM. I projektet
har försörjningsstödsärenden inventerats vilket i enlighet med detta visar
att gruppen med arbetshinder inom Lund bedöms till ca 50 %. Det är i
denna grupp många hushåll har haft försörjningsstöd under lång tid och
orsakerna är ofta olika former av ohälsa. Projektet har haft goda resultat
genom samordnade insatser med arbetsförmedling, försäkringskassa och
primärvård i syfte att möjliggöra rätt insatser och rätt typ av ersättning
för brukaren. Lunds kontext skiljer sig således jämfört med Trelleborg i
detta avseende.
Lund utmärker sig inom försörjningsstödet jämfört med andra kommuner
genom att det är en relativt låg andel i befolkningen som har
försörjningsstöd, att det är en låg andel i gruppen unga vuxna som har
försörjningsstöd samt att en hög andel har haft försörjningsstöd under
längre tid. KAOSAM har visat att det finns ett arbetssätt som ger resultat
inom gruppen med långvarigt försörjningsstöd och det är i denna grupp
som det är prioriterat att arbeta vidare med. Digitalisering är ett verktyg
som kan frigöra resurser för att kunna arbeta intensivare med samordning
och samverkan runt den enskilde.
Utöver Trelleborg har Uppsala kommun påbörjat ett arbete med digitala
ansökningar med ett efterföljande stöd som är särskilt intressant för Lund
att följa, eftersom det finns många likheter mellan kommunerna. Under
vintern ska enhetschefer träffa representanter för Uppsala kommun och få
mer information.
Genom utvecklandet av e-tjänster inom försörjningsstödet under år 2016
har erfarenheter dragits gällande projektledning och implementering samt
kunskap om vilket stöd brukare behöver i en övergång av arbetssätt.
Förvaltningen förväntar sig få ett ökat inflöde av hushåll inom
försörjningsstödet i sina prognoser under år 2019-2020 vilket gör att det
angeläget att utveckla förnyade arbetssätt inför en ökad arbetsbelastning.
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Förvaltningen har således påbörjat ett arbete där den lokala kontexten har
tydliggjorts samt går nu in i fasen att undersöka olika erfarenheter av
digitalisering i Sverige, där Trelleborg är ett viktigt exempel, för att
utveckla förbättrade arbetssätt.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelse daterad 2018-01-11 som socialnämndens
svar till motionen.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 112

Motion från Christer Wallin (M) samt
Mats Helmfrid (M) ”Lunds kommun
kan bygga billigare”

Dnr KS 2015/1104

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya
byggobjekt. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga
billigare, inkommen 10 november 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 97.
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Hans-Olof
Andersson (SD), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och IngaKerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att med kommunkontorets skrivelse anse motionen besvarad samt
att kommunstyrelsen i samråd med servicenämnden återkommer med
förslag till ny internhyresmodell före 2018 års utgång.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att med kommunkontorets skrivelse anse motionen besvarad samt
att kommunstyrelsen i samråd med servicenämnden återkommer med
förslag till ny internhyresmodell före 2018 års utgång.

Protokollsanteckningar
Moderaterna: Vi finner det djupt beklagligt att motionen, som lämnades
in hösten år 2015, inte har kommit upp för behandling förrän nu.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77,
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare

Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 66-115

Plats och tid för justering

Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Paragrafer

§ 66-115

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-10

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

Henrik Weimarsson
henrik.weimarsson@lund.se

Motion från Christer Wallin (M) samt Mats
Helmfrid (M) "Lunds kommun kan bygga
billigare".
Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya
byggobjekt. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 97
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 (denna
skrivelse)

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Barnets bästa
Det är angeläget att lokaler inom förskola och skola är ändamålsenliga
och effektiva. Låga lokalkostnader innebär att mer resurser kan användas
till verksamhet som kommer barn och unga direkt till del.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya
byggobjekt.
Kommunkontoret svarade i tjänsteskrivelse från den 9 februari 2016 att
det inom ramen för den nya lokalinvesteringsprocessen pågår ett arbete
med att ta fram ett standardlokalprogram för skolor, vilket förväntas leda
till både lägre produktionskostnader och högre yteffektivitet.
Kommunkontoret svarade vidare att det i linje med motionens förslag har
påbörjats ett arbete med att se över internhyresmodellen. Målet med den
framtida modellen är att den stöder den nya lokalinvesteringsprocessen
och dess syften kring kommunnytta och rätt investeringar, till rätt kvalitet
och rätt kostnad. Modellen ska ge incitament till effektivt
lokalutnyttjande och låga lokalkostnader för kommunens verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2016 att återremittera
motionen till kommunstyrelsen för att analysera riskerna med en
incitamentsmodell för hyror vad gäller minskade resurser till
kärnverksamhet, bristande kostnadskontroll vad gäller driftsresurser och
försämrad ekonomistyrning.

Kommunkontorets kommentarer
Kommunkontoret påbörjade under 2017 arbetet med att ta fram underlag
för en revidering av internhyresmodellen. I denna första fas av arbetet har
fokus varit på att få en beskrivning av vilka olika komponenter som finns
i dagens internhyresmodell, vilka olika konsekvenser dagens modell
innebär och vilka behov av förbättringar som finns.
De behov av förbättringar som hittills kan ses är att det behövs en
beskrivning av syfte och målsättning för internhyresmodellen. Det finns
inga uttalade direkta incitament för att använda lokaler effektivt och för
att hålla nere produktions- och förvaltningskostnader. Det finns också en
problematik med att internhyran inkluderar en internränta som är högre
än den internränta som används för övriga tillgångar inom kommunen, en
intern överavskrivning samt ett resultatkrav för serviceförvaltningen.
Dessa poster ger en intern hyra som överstiger självkostnaden och det
krävs en hel del administration för att eliminera dessa kostnader vid
beräkning av kommunens självkostnader.
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Under våren kommer arbetet med att ta fram förslag till en ny
internhyresmodell att intensifieras. I ett första led kommer det att tas
fram ett förslag till syfte och målsättning för den kommande
internhyresmodellen. Målsättningen kommer att bygga på den
målsättning som finns för lokalinvesteringsprocessen. Det kommer också
att undersökas vilka eventuella incitament internhyresmodellen ska
innehålla för att uppnå målsättningen. I samband med detta arbete
kommer det att genomföras en analys av vilka eventuella risker och
konsekvenser olika incitament kan leda till och i denna analys kommer
de risker som kommunfullmäktige anger i beslutet om återremiss att
belysas.
Arbetet med att ta fram förslag till en ny internhyresmodell är komplext
och tidskrävande men målsättningen är att det ska finnas ett förslag till
ny modell före årets utgång.

Kommunkontoret förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

med kommunkontorets skrivelse anse motionen besvarad
samt
kommunkontoret återkommer med förslag till ny
internhyresmodell före 2018 års utgång.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Beslut expedieras till:
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Lunds kommun kan bygga billigare
I en tid då Lunds kommun står inför avsevärda ekonomiska utmaningar är det viktigt att
vända på varje sten för att identifiera konkreta lösningar. Bara de närmaste åren måste Lunds
kommun förbättra sin ekonomi med ett par hundra miljoner kronor. Än så länge är det inte
mycket som tyder på att det rödgrönrosa minoritetsstyret tar situationen på fullaste allvar.
Istället för att ta itu med ekonomin och utmaningarna, visar deras agerande snarare tecken på
osunt önsketänkande. Om ingenting görs kommer Lunds kommun behöva höja skattesatsen
med över 3 kronor per intjänad hundralapp. En sådan ofantlig chockhöjning skulle utan några
som helst tvivel tillintetgöra Lunds konkurrenskraft för all framtid.
Vi moderater anser att kommunens löpande verksamheter i så stor utsträckning som möjligt
bör fredas från obefogade neddragningar. Istället måste vi som är lundabornas representanter
söka efter strukturella förändringar som kan sänka kommunens kostnadsutveckling. Ett första
steg är att börja ställa de relevanta frågorna. Vad gör vi annorlunda än andra kommuner som
klarar sin ekonomi bättre? Avviker Lunds kommun markant från exempelvis andra skånska
kommuner vad gäller kostnadsläge i olika verksamheter? Vilka politiska beslut och processer
måste till stånd för att avvärja en finansiell kollaps?
Redan nu går det att identifiera ett område där Lunds kommun utmärker sig, nämligen våra
byggprojekt. Tvärtom vad som kanske är den allmänna uppfattningen är det inte det fåtal
välkända objekt, som vida överskridit budget, som driver upp kostnadsnivåerna totalt sett. I
själva verket svarar kommunens reguljära byggande, till exempel förskolor, skolor och
fritidsanläggningar, för omkring 75-80 % av hela kommunens investeringsvolym på strax
under 900 miljoner kronor (år 2014). Ambitionerna beträffande standard och anpassning till
våra lokala särkrav är mycket höga, vilket också resulterar i dyra byggnader. Om dessa
byggnader dels är dyrare per kvadratmeter och dessutom byggs för stora får det långtgående
konsekvenser för kommunens möjligheter att klara sina kostnader på både kort och lång sikt.
”Extra allt” är en passande beskrivning av hur kommunens verksamheter resonerar när de
beställer lokaler av servicenämnden. Incitamentet att vara måttfull när lokaler beställs är lågt,
eftersom verksamheterna får full kompensation för hyreskostnaderna som uppstår vid
inflyttning i de nya, fina och tyvärr ofta väldigt kostsamma byggnaderna. Detta är inte en
långsiktigt hållbar utveckling för kommunens ekonomi och utgör en allvarlig risk för
välfärdens fortsatta finansiering.
Vi moderater vill därför att kommunen inför en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya byggobjekt. En tänkbar
lösning skulle kunna vara att servicenämnden erbjuder ett basutbud av standardbyggnader,
som verksamheterna får full hyreskompensation för. I de fall den blivande hyresgästen
efterfrågar speciallösningar eller högre nivå på standarden, ska denna merkostnad bäras av

beställarnämnden. På så vis får dyra avvikelser, till skillnad från idag, konsekvenser för
beställaren, vilket rimligen bör innebära ett incitament för mer måttfulla anspråk.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att

uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med servicenämnden, utreda och ge
förslag på en ny hyresmodell som ger nämnder ett incitament att begränsa sina
krav vid beställning av lokaler, i syfte att hålla nere kommunens investeringsoch driftkostnader.

För moderaterna i Lunds kommun

Christer Wallin (M)

Mats Helmfrid (M)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-31

§ 72

Motion från Christer Wallin (M) samt
Mats Helmfrid (M)”Lunds kommun kan
bygga billigare”

Dnr KS 2015/1104

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 97

Anföranden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Mats Helmfrid (M), Ulf
Nymark (MP), Johan Lambreus Mattsson (MP), Hans-Olof Andersson
(SD), Mia Honeth (L), Lars V Andersson (C), Mats Olsson (V), Tove
Persson (FNL) och Hanna Gunnarsson (V) yttrar sig.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Andersson (SD) och
Mia Honeth (L) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, att bifalla motionen med hänvisning till
kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Anders Almgren (S), Johan Lambreus Mattsson (MP) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
motionen till kommunstyrelsen för att analysera riskerna med en
incitamentsmodell för hyror vad gäller minskade resurser till
kärnverksamhet, bristande kostnadskontroll vad gäller driftsresurser och
försämrad ekonomistyrning.
Mats Helmfrid (M) och Christer Wallin (M) yrkar avslag på
återremissyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-31

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till återremissyrkandet
Nej för avslag på detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2016-03-31

Motion 'Lunds kommun kan bygga billigare'
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
Marie Henschen
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(V)
(L)
(FNL
)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(MP)
(M)
(S)
(FI)
(SD)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X

Zoltan G Wagner
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Joakim Friberg
Klara Strandberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tove Persson

X
X
Fredrik Ljunghill
Christoffer Brinkåker

X
X
X
X
X
X
X
X

Mats Hansson
Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

X
22

28

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2016-03-31

Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg

Parti
(L)
(V)
(V)
(S)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(L)
(M)
(M)
(FI)
(MP)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
V
Alla
Alla
V

22

28

0

0

0

Ersättare

Ja

Nej
X

Avst

Frånv

Kvitt

Jean Niyongabo

X
X
X
X
X
X
X

0

0

0

X
X
X
X

Alexander Wallin
X
X

X
SUMMA:

31

34

Omröstningen utfaller med 31 ja-röster mot 34 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således, med stöd av reglerna om
minoritetsåterremiss, att bifalla återremissyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera motionen till kommunstyrelsen för att analysera
riskerna med en incitamentsmodell för hyror vad gäller minskade
resurser till kärnverksamhet, bristande kostnadskontroll vad gäller
driftsresurser och försämrad ekonomistyrning.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (8)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-31

KS 2016/0271

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, 2016-03-31 klockan 17.00–22.40

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), §§ 69-78, kl 18.15-22.40
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-31

KS 2016/0271

Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL), §§ 60-70 , kl. 17.00 - 19.50
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 60-68
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Per Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Nils Paulsson (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M) §§ 60-70,kl.
17.00- 19.50
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M) §§ 71-78
Anders Ebbesson (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 6069, kl. 17.00-19.20
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 70-78
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Tove Persson (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 71-78
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ersättare

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
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Mohsen Abtin (S)
Akram Heidari (S)
Eva S Olsson (S), kl. 18.25-22.40
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Hanna Örnskär (MP), kl. 17.00-20.45
Erik Hammarström (MP)
Karl Branzén (L)
Hanna Håkanson (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Helena Falk (V), kl. 17.00-21.35
Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), kl. 17.00-22.10
Mattias Horrdin (C), kl. 19.25-22.40

Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)
Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 60-78

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 14 april 2016 kl. 14.00
Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
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KS 2016/0271

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-03-31

Paragrafer

§ 60-78

Datum då anslaget sätts upp

2016-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-09

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-02

§ 97

Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid
(M) motion ”Lunds kommun kan bygga
billigare”

Dnr KS 2015/1104

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016

Yrkanden
Christer Wallin, (M) Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
med hänvisning till kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att
motionen.

överlämna kommunkontorets skrivelse som svar på

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Mats Olsson (V) och Yumna Ramadan (FI) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M),
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anne Landin (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att bifalla motionen med hänvisning till kommunkontorets
tjänsteskrivelse.

Reservationer
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullnäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP)

Ersättare

Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Anne Landin (FNL)

Paragrafer

§ 69-107

Plats och tid för justering
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-02

Paragrafer

§ 69-107

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-02-09

KS 2015/1104

Kommunstyrelsen

Henrik Weimarsson
henrik.weimarsson@lund.se

Motion från Christer Wallin (M) samt Mats
Helmfrid (M) "Lunds kommun kan bygga
billigare".
Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016

Barnets bästa
Det är angeläget att lokaler inom förskola och skola är ändamålsenliga
och effektiva. Låga lokalkostnader innebär att mer resurser kan användas
till verksamhet som kommer barn och unga direkt till del.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har genom Christer Wallin och Mats
Helmfrid kommit in med en motion med rubriken ”Lunds kommun kan
bygga billigare”. I motionen skriver Wallin och Helmfrid att Lunds
kommun utmärker sig genom att en så stor del som 75-80 % av
kommunens totala investeringsvolym läggs på nya förskolor, skolor och
fritidsanläggningar, samt att höga ambitioner beträffande standard och
anpassning till kommunens lokala särkrav leder till dyra byggnader. En
följd av detta är att byggnaderna både blir för stora och dyrare per
kvadratmeter, vilket får långtgående konsekvenser för kommunens
möjligheter att klara sina kostnader på både kort och lång sikt. Dessutom
är incitamentet lågt för verksamheter att vara måttfulla när lokaler
beställs eftersom verksamheterna får full kompensation för
hyreskostnader som uppstår i de nya kostsamma byggnaderna.
Moderaterna föreslår därför att kommunen inför en ny hyresmodell som
ger verksamheterna incitament att begränsa såväl storlek som
kvadratmeterpris på nya byggobjekt. En tänkbar lösning skulle kunna
vara att servicenämnden erbjuder ett basutbud av standardbyggnader som
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Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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verksamheterna får full hyreskompensation för, och om den blivande
hyresgästen efterfrågar speciallösningar, eller högre nivå på standarden,
ska merkostnaden för detta bäras av beställarnämnden.

Kommunkontorets kommentarer
Lunds kommun har höga lokalkostnader räknat per barn och elev inom
förskola och skola jämfört med andra kommuner. En stor del av de höga
lokalkostnaderna förklaras av att antalet kvadratmeter per barn eller elev
är högre än genomsnittet för andra kommuner samtidigt som
lokalkostnaden per kvadratmeter är högre än genomsnittet. Det finns
dock en osäkerhet kring de faktiska kostnaderna, och det pågår ett arbete
på serviceförvaltningen för att utveckla redovisning och uppföljning för
att få en bättre bild av hur stora de faktiska kostnaderna är per
kvadratmeter och per objekt.
Den nya lokalinvesteringsprocessen ställer mycket högre krav än tidigare
på att beställare redovisar vilka alternativ som har prövats innan de
beställer en investering för att säkerställa att befintligt lokalbestånd och
befintlig kapacitet används före en nybyggnation. I samband med
beredningen av beställningsärenden till kommunstyrelsen görs även en
kontroll mot en checklista där bland annat yta per barn eller elev,
produktionskostnad och förväntad driftkostnad kontrolleras för att
säkerställa en hög yteffektivitet och låga produktions- och driftkostnader.
Inom ramen för den nya lokalinvesteringsprocessen pågår även ett arbete
med att ta fram ett standardlokalprogram för skolor, vilket förväntas leda
till både lägre produktionskostander och högre yteffektivitet.
I linje med vad Wallin och Helmfrid lyfter fram i motionen så har det
även påbörjats ett arbete med att se över internhyresmodellen. Målet med
den framtida modellen är att den stöder den nya lokalinvesteringsprocessen och dess syften kring kommunnytta och rätt investeringar, till
rätt kvalitet och rätt kostnad. Modellen ska ge incitament till effektivt
lokalutnyttjande och låga lokalkostnader för kommunens verksamheter.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna kommunkontorets skrivelse som svar på motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 113

Motion från Ulf Nilsson (L) samt Mia
Honeth (L) ”Gör det möjligt att arbeta
längre i Lunds kommun!”

Dnr KS 2017/0713

Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 att remittera ärendet till
kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för yttrande.
Pensionärsrådet har inte inkommit med något yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 14 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2017, KS § 310, KS 2017/0713
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2018
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): ”Gör det möjligt att
arbeta längre i Lunds kommun”!

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD),
Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad tjänsteskrivelsen
anför.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med
hänvisning till vad tjänsteskrivelsen anför.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna och Moderaterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77,
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare

Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 66-115

Plats och tid för justering

Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-07

KS 2017/0997

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Paragrafer

§ 66-115

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-10

Kommunkontoret
HR-avdelningen

Missiv

1 (1)
Diarienummer

2018-02-20

KS 2017/0713

Kommunstyrelsen

Jacob Fridblom
jacob.fridblom@lund.se

Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L) motion
"Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds
kommun!"
Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 att remittera ärendet till
kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för yttrande.
Pensionärsrådet har inte inkommit med något yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 14 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2017, KS § 310, KS 2017/0713
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2018
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): "Gör det möjligt att
arbeta längre i Lunds kommun"!

Kommunstyrelsen arbetsgivarutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta
att

Postadress

föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med
hänvisning till vad tjänsteskrivelsen anför.

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Kommunfullmäktige
Lunds
Kommun
Box 41
221 00 Lund
Motion
Lund 2017 07 20

Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds kommun!
I Lunds kommun har vi många välutbildade och yrkeskunniga äldre, som
rutinmässigt avskiljs från sin anställning i kommunen vid fyllda sextiosju år.
Endast vid tillfälliga personalkriser välkomnar man tillfällig äldre arbetskraft, till
exempel senast vid den uppkomna lärarbristen på Komvux, då åtskilliga
pensionerade lärare ryckt in och förbättrat situationen.
Mycket talar för att äldre är en stor tillgång i arbetslivet. Deras erfarenhet och
kunskap höjer den samlade kompetensen på en arbetsplats. Bland annat poängterar
Arbetsmiljöverkets rapport från i höstas att äldre kan vara en stor tillgång för
arbetsmarknaden. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) brukar tala om
”årsrika” människor och framhålla att samhället måste ta vara på deras kompetens.
Idag tar vi i Sverige och i Lund inte vara på de äldre som gärna vill bidra till
yrkeslivet några år till.
De viktigaste besluten för att underlätta för ett längre arbetsliv måste ju fattas i
riksdagen. Mycket tyder på att åtskilliga förslag, om möjlighet till att arbeta längre,
kommer att behandlas i riksdagen de närmaste åren. En statlig utredning (SOU
2013:25) har lämnat ett antal förslag om lagändringar för att uppmuntra äldre till ett
längre arbetsliv. Det handlar bland annat om höjda gränser för rätten till
anställningsskydd (idag 67 år).
Även i kommunen kan vi redan nu vidta åtgärder och öppna för att fler äldre ska
känna sig välkomna att fortsätta arbetet några år till. Därför föreslår Liberalerna att
Lunds kommun som arbetsgivare tillsammans med nämnder och förvaltningar ska
se över olika möjligheter att uppmuntra äldre att helt eller delvis fortsätta arbeta.
Några exempel på åtgärder som bör prövas:
inleda förhandlingar med fackliga organisationer om fler förlängda anställningar
efter 67 års ålder,
skapa fler tjänster, anpassade för äldre som vill arbeta deltid,
utveckla system för mentorskap och handledning, där erfarna medarbetare kan
spela en viktig roll.

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ta fram en strategi för att underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala
anställning,

att

ge ett uppdrag till nämnderna att lämna förslag på åtgärder som underlättar för
äldre att arbeta längre.

Ulf Nilsson (L)

Mia Honeth (L)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-14

§7

Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L)
motion ”Gör det möjligt att arbeta
längre i Lunds kommun!”

Dnr KS 2017/0713

Sammanfattning
Redogörelse av tjänsteskrivelsen för motionen ”Gör det möjligt att arbeta
längre i Lunds kommun!”.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med
hänvisning till vad tjänsteskrivelsen anför.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-14

KS 2018/0121

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2018-02-14 klockan 08.00–09.15

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e vice ordförande
Mats Olsson (V)

Övriga

Johanna Sjöstrand, HR-direktör
Jeanette Andersson, Utbildningssamordnare
Hannah Smede, HR-strateg
Åse Carlenhag, HR-strateg

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 5-8

Plats och tid för justering

Stadshuset, våning 5, 2018-02-20 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Jeanette Andersson

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-14

KS 2018/0121

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Paragrafer

§ 5-8

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jeanette Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-14

Kommunkontoret
HR-avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-02-12

KS 2017/0713

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Jacob Fridblom

Motion från Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth
(L) "Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds
kommun"!
Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2017, KS § 310, KS 2017/0713
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): "Gör det möjligt att
arbeta längre i Lunds kommun"!

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn i någon större utsträckning.

Ärendet
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har inkommit med motionen "Gör
det möjligt att arbeta längre i Lunds kommun"! De anser att Lunds
kommun bör vidta åtgärder och öppna för att fler äldre ska känna sig
välkomna att fortsätta arbetet några år till. Ett exempel på en åtgärd som
bör prövas, menar de, är att inleda förhandlingar med fackliga
organisationer om fler förlängda anställningar efter 67 års ålder.
De föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning samt att ge ett
uppdrag till nämnderna att lämna förslag på åtgärder som underlättar för
äldre att arbeta längre.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 att remittera ärendet till
kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för yttrande.
Pensionärsrådet har inte inkommit med något yttrande.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2018-02-12

KS 2017/0713

Rättsläget
Sedan 2001 har arbetstagare en lagstadgad rätt att arbeta kvar till
utgången av den månad hen fyller 67 år.
Enligt såväl lagen om anställningsskydd som kollektivavtalet Allmänna
Bestämmelser, AB, finns möjligheten att visstidsanställa personer över
67 års ålder. Arbetsgivaren och arbetstagaren är således fria att komma
överens om att en anställning ska fortsätta efter att arbetstagaren fyllt 67
år.
Mycket tyder på att Riksdagen i närtid fattar beslut att höja
pensionsåldern från 67 till 69 år.

Kommunkontorets yttrande
Lund, liksom alla Sveriges kommuner, står inför en stor utmaning till
följd av en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder. Likaså är det
redan idag stor konkurrens om lärare, sjuksköterskor med flera
yrkesgrupper. Att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för
äldre medarbetare är därför en självklar del i Lunds
kompetensförsörjningsarbete. Som ett led i arbetat antog
kommunstyrelsen den 7 februari 2018 en uppdaterad version av
kommunens handlingsplan för kompetensförsörjning i vilken följande
punkt ingår: Att utreda hur kommunen kan ge medarbetarna bättre
förutsättningar att arbeta fram till pensionsåldern.
Med anledning av att Lunds kommun har en ny vision kommer även
kommunens kompetensförsörjningsstrategi att revideras och perspektivet
ett hållbart arbetsliv även här få en mer framskjuten position.
Dock delar inte kommunkontoret uppfattningen att kommunen ska inleda
förhandlingar med fackliga organisationer om fler förlängda anställningar
efter 67 års ålder. Möjligheten för arbetsgivare och arbetstagare att
gemensamt komma överens om en anställning efter 67 års ålder finns
redan idag. Vidare kommer sannolikt Riksdagen i närtid fatta beslut om
att höja pensionsåldern.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

anse att motionen är besvarad med hänvisning till vad
tjänsteskrivelsen anför.

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2018-02-12

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

KS 2017/0713

Johanna Sjöstrand
HR- direktör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-04

§ 310

Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L)
motion ”Gör det möjligt att arbeta
längre i Lunds kommun”!

Dnr KS 2017/0713

Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att underlätta för
äldre att fortsätta sin kommunala anställning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2017.
Ulf Nilssons (L) och Mia Honeths (L) motion Gör det möjligt att arbeta
längre i Lunds kommun!, inkommen den 20 juli 2017.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S),
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD)
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att remittera
motionen till kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för
yttrande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till kommunala pensionärsrådet och
arbetsgivarutskottet för yttrande.

Beslut expedieras till:
Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-04

KS 2017/0302

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-04

KS 2017/0302

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-04

Paragrafer

§ 285-315

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-11-03

Kommunkontoret
HR-avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-09-01

KS 2017/0713

Kommunstyrelsen

Jacob Fridblom
HR-strateg
jacob.fridblom@lund.se

Motion från Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth
(L) "Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds
kommun"!
Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2017 (denna
skrivelse).
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): "Gör det möjligt att
arbeta längre i Lunds kommun"!

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn i någon större utsträckning.

Ärendet
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har inkommit med motionen "Gör
det möjligt att arbeta längre i Lunds kommun"! De anser att Lunds
kommun bör vidta åtgärder och öppna för att fler äldre ska känna sig
välkomna att fortsätta arbetet några år till. Ett exempel på en åtgärd som
bör prövas, menar de, är att inleda förhandlingar med fackliga
organisationer om fler förlängda anställningar efter 67 års ålder.
De föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning samt att ge ett
uppdrag till nämnderna att lämna förslag på åtgärder som underlättar för
äldre att arbeta längre.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-09-01

KS 2017/0713

Rättsläget
Sedan 2001 har arbetstagare en lagstadgad rätt att arbeta kvar till
utgången av den månad hen fyller 67 år.
Enligt såväl lagen om anställningsskydd som kollektivavtalet Allmänna
Bestämmelser, AB, finns möjligheten att visstidsanställa personer över
67 års ålder. Arbetsgivaren och arbetstagaren är således fria att komma
överens om att en anställning ska fortsätta efter att arbetstagaren fyllt 67
år.
Mycket tyder på att Riksdagen i närtid fattar beslut att höja
pensionsåldern från 67 till 69 år.

Kommunkontorets yttrande
Lund, liksom alla Sveriges kommuner, står inför en stor utmaning till
följd av en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder. Likaså är det
redan idag stor konkurrens om lärare, sjuksköterskor med flera
yrkesgrupper. Att skapa bättre förutsättningar för äldre medarbetare att
arbeta till pensionsåldern är därför en självklar del i Lunds
kompetensförsörjningsarbete. Med anledning av att Lunds kommun har
en ny vision kommer kommunens kompetensförsörjningsstrategi att
revideras och perspektivet ett hållbart arbetsliv få en mer framskjuten
position.
Dock delar inte kommunkontoret uppfattningen att kommunen ska inleda
förhandlingar med fackliga organisationer om fler förlängda anställningar
efter 67 års ålder. Möjligheten för arbetsgivare och arbetstagare att
gemensamt komma överens om en anställning efter 67 års ålder finns
redan idag. Vidare kommer sannolikt Riksdagen i närtid fatta beslut om
att höja pensionsåldern.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anse att motionen är besvarad.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Akten

Johanna Sjöstrand
HR- direktör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

§ 100

Motion från Hans-Olof Andersson (SD)
och Bo Kjellberg (SD) om att
utredningen om badhus i Dalby ska
återupptas

Dnr KS 2017/1108

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) föreslår i en motion
att fullmäktige beslutar att utredningen om byggande av badhus i Dalby
återupptas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018, § 24.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om att
utredningen om badhus i Dalby ska återupptas, inkommen den 24
november 2018.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
utredningen om byggande av badhus i Dalby återupptas.
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Björn
Abelson (S), Philip Sandberg (L) Louise Rehn Winsborg (M) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, § 197.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Ulf
Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Lena Fällström (S), Christer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson (KD), Philip
Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 11 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
den 29 september 2016, § 197.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
till förmån för sitt eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-04

KS 2018/0028

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-04-04 klockan 15.00–21.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-90, kl. 15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, Tjänstgör som ordförande §§ 91103
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-72, kl. 15.00-17.20
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 91-103
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 73103

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.15
Emma Mesan, Kommunjurist
Patrik Persson, Budgetcontroller, kl. 15.00-20.00

Justerare

Emma Berginger (MP)
Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

Paragrafer

§ 66-103

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset torsdagen den 12 april kl. 14:30
Underskrifter
Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-04

KS 2018/0028

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)

Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-04

Paragrafer

§ 66-103

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-07

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-03-09

KS 2017/1108

Kommunstyrelsen

Pernilla Ardhe
046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo
Kellberg (SD) om att utredningen om badhus i
Dalby ska återupptas
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) föreslår i en motion
att fullmäktige beslutar att utredningen om byggande av badhus i Dalby
återupptas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018, § 24.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om att
utredningen om badhus i Dalby ska återupptas, inkommen den 24
november 2018.

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort bedömningen att barns och
ungdomars möjligheter till fritid och rekreation i vattenmiljöer för
närvarande kan tillgodoses vid Högevallsbadet, friluftsbaden och sjöar.

Ärendet
Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har inkommit med en
motion om att utredningen avseende inomhusbad i Dalby ska återupptas.
Motionärerna anför bl.a. följande. Förr eller senare behöver Dalby, och
därmed den östra delen av kommunen, få sitt inomhusbad. När badet bör
byggas är både en fråga om behov och ekonomiska prioriteringar, men
befolkningen i den östra delen av kommunen växer och förr eller senare
är det logiska att bygga ett badhus i Dalby. För att kunna avgöra när det
är dags behövs ett underlag som till exempel tar upp sådant som
befolkningstillväxt och prognoser för behovet av bassängtid. Det har
påpekats att utbyggnaden av Dalby går långsammare än vad man tänkte
år 2008. En anledning till att efterfrågan på bostäder i Dalby och hela den
östra kommundelen inte är lika stark som i Lund, är att det är mycket
närmare till olika former av service och fritidsaktiviteter för dem som bor
i tätorten Lund. Vill vi kunna förverkliga utbyggnadsplanerna för Dalby

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2018-03-09

KS 2017/1108

måste kommunen visa att man menar allvar med att långsiktigt bygga ut
olika saker. På lång sikt är det rimliga att invånarna i byarna inte behöver
åka till Lund för att besöka ett badhus utan att man bygger ett nytt sådant,
förslagsvis i Dalby.

Kultur- och fritidsnämnden
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Följande anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kultur- och fritidsförvaltningen fick efter beslut i kommunfullmäktige
den 31 januari 2008, § 10, ett uppdrag om att utreda ett inomhusbad i
Dalby i samband med ställningstagande avseende Högevallsbadets
utbyggnad. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 maj 2012, § 63,
att under förutsättning att särskilda resurser avsattes inom ekonomisk
verksamhetsplan under perioden 2013-2015, ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en uppdragsöverenskommelse
med serviceförvaltningen för att samordna processen angående hur ett
förslag till inomhusbad i Dalby skulle kunna utformas. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade den 19 september 2013, § 92, att godkänna
förslag till kravspecifikation för ett inomhusbad i Dalby och att teckna en
uppdragsöverenskommelse med servicenämnden om att samordna
byggprocessen. En projektplan, daterad den 5 december 2013,
upprättades av serviceförvaltningen, dock avstannade detta arbete.
Mot bakgrund av investeringsgruppens rekommendationer och i den
vidare beredningen av frågan i anslutning till ekonomi- och
verksamhetsplan 2017-2021 avseende investeringar, fattade
kommunfullmäktige den 9 september 2016, § 197, beslut om att bifalla
kultur- och fritidsnämndens begäran om att avsluta uppdraget att utreda
inomhusbad i Dalby.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå att
kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till tidigare
beslut i kommunfullmäktige den 9 september 2016, § 197.
Dock anser förvaltningen att med den ökande befolkningsmängden och
det höga trycket på Högevallsbadet bör ytterligare ett badhus beaktas för
Lunds kommun i framtida planerings- och investeringsplaner.
Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret konstaterar att kommunfullmäktige den 29 september
2016, § 197, beslutade att bifalla kultur- och fritidsnämndens begäran om
att avsluta uppdraget att utreda inomhusbad i Dalby, samt att frågan om
inomhusbad i Dalby aktualiseras i samband med den fortsatta
utbyggnaden av Dalby stationsområde. Mot bakgrund av vad kultur- och
fritidsnämnden anfört bör motionen avslås med hänvisning till det
beslutet.

Tjänsteskrivelse
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2018-03-09

KS 2017/1108

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
den 29 september 2016, § 197.

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-15

§ 24

Yttrande över motion från Hans-Olof
Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD)
om att återuppta utredning avseende
badhus i Dalby
Dnr KU 2017/0834

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har inkommit med
motion om att utredningen avseende inomhusbad i Dalby ska återupptas.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
för yttrande, med anhållan om svar senast den 5 mars 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016, § 197, att bifalla
kultur- och fritidsnämndens begäran om att avsluta uppdraget att utreda
inomhusbad i Dalby i enlighet med tidigare beslut. Ovan nämnda beslut
fattades mot bakgrund av investeringsgruppens rekommendationer och i
den vidare beredningen av frågan i anslutning till ekonomi- och
verksamhetsplan 2017-2021 avseende investeringar.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tidigare
beslut i kommunfullmäktige den 29 september 2016, § 197.
Dock anser förvaltningen att med den ökande befolkningsmängden och
det höga trycket på Högevallsbadet bör i de framtida planerings- och
investeringsplanerna beaktas behov av ytterligare ett badhus i Lunds
kommun.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 28 november 2018
Motion om att återuppta utredning avseende ett badhus i Dalby, daterad
den 24 november 2017

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP), Birger Swahn (M), Gunnar
Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C)
och Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-15

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar ett det föreligger ett förslag till beslut om att
bifalla förvaltningens förslag om att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ordföranden
ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå att kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning
till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Protokollsanteckningar
Elin Gustafsson (S) för följande anteckning till protokollet:
”Vi har samma ståndpunkt som i kommunfullmäktige den 29 september
2016, § 197, frågan om inomhusbad i Dalby bör aktualiseras i och med
den fortsatta utbyggnaden av Dalby stationsområde.”
Peter Bergwall (MP), Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Saima
Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner
(KD) instämmer i ovanstående protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-15

KU 2018/0042

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-02-15, klockan 17.30–20.00

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Elvira Mehic (S)
Börje Anehamre (M)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 17-22
Lena Nielsen, controller, §§ 17-21
Mira Norrsell, miljösamordnare, §§ 17-20
Uffe Anselin, HR-konsult, §§ 17-20
Björn Berséus, miljödirektör, §§ 17-19

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 17-30

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-02-22

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-15

KU 2018/0042

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Paragrafer

§§ 17-30

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-19

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-01-30

KU 2017/0834

Kultur- och fritidsnämnden

Christian Håkansson
046-359 87 33
christian.hakansson@lund.se

Yttrande över motion från Hans-Olof
Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) om att
återuppta utredning avseende badhus i Dalby
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har inkommit med en
motion om att utredningen avseende inomhusbad i Dalby ska återupptas.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
för yttrande med anhållan om svar senast den 5 mars 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2016, § 197, att bifalla
kultur- och fritidsnämndens begäran om att avsluta uppdraget att utreda
inomhusbad i Dalby i enlighet med tidigare beslut. Ovan nämnda beslut
fattades mot bakgrund av investeringsgruppens rekommendationer och i
den vidare beredningen av frågan i anslutning till ekonomi- och
verksamhetsplan 2017-2021 avseende investeringar.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tidigare
beslut i kommunfullmäktige den 9 september 2016, § 197.
Dock anser förvaltningen att med den ökande befolkningsmängden och
det höga trycket på Högevallsbadet bör i de framtida planerings- och
investeringsplanerna beaktas behov av ytterligare ett badhus i Lunds
kommun.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 28 november 2018
Motion om att återuppta utredning avseende ett badhus i Dalby, daterad
den 24 november 2017

Barnets bästa
Barns och ungdomars möjligheter till fritid och rekreation i vattenmiljöer
hänvisas även i fortsättningen till Högevallsbadet, friluftsbaden och bad i
sjöar.

Postadress

Besöksadress

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen fick efter beslut i kommunfullmäktige
den 31 januari 2008, § 10, ett uppdrag om att utreda ett inomhusbad i
Dalby i samband med ställningstagande avseende Högevallsbadets
utbyggnad. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 maj 2012, § 63,
att under förutsättning att särskilda resurser avsattes inom ekonomisk
verksamhetsplan under perioden 2013-2015, ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en uppdragsöverenskommelse
med serviceförvaltningen för att samordna processen angående hur ett
förslag till inomhusbad i Dalby skulle kunna utformas. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade den 19 september 2013, § 92, att godkänna
förslag till kravspecifikation för ett inomhusbad i Dalby och att teckna en
uppdragsöverenskommelse med servicenämnden om att samordna
byggprocessen. En projektplan, daterad den 5 december 2013,
upprättades av serviceförvaltningen, dock avstannade detta arbete.
Mot bakgrund av investeringsgruppens rekommendationer och i den
vidare beredningen av frågan i anslutning till ekonomi- och
verksamhetsplan 2017-2021 avseende investeringar, fattades tidigare
nämnda beslut om att bifalla kultur- och fritidsnämndens begäran om att
avsluta uppdraget att utreda inomhusbad i Dalby.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå att
kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till tidigare
beslut i kommunfullmäktige den 9 september 2016, § 197.
Dock anser förvaltningen att med den ökande befolkningsmängden och
det höga trycket på Högevallsbadet bör ytterligare ett badhus beaktas för
Lunds kommun i framtida planerings- och investeringsplaner.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

föreslå att kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning
till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Lund 2017-11-24

Motion om att utredningen om badhus i Dalby ska
återupptas.
Ställd till Lunds kommunfullmäktige.
Hur beslutas det egentligen vad vi ska satsa på i Lunds kommun? Behoven att
bygga är mycket stora eftersom befolkningen hela tiden växer. Men eftersom
oviljan att medge att politik är en fråga om prioriteringar är så stor, sker ibland
prioriteringarna av tvingande nödvändighet istället för enligt folkviljans
inriktning och befolkningens behov.
Ett exempel på det är det som hände med badhusplanerna för Dalby och den
östra kommundelen. Den 31 januari 2008 beslutade KF att genomföra den stora
ombyggnaden av Högevallsbadet. Då beslutades det också ”att uppdra åt kulturoch fritidsförvaltningen att under hösten 2008 påbörja en allsidig utredning om
ett nytt inomhusbad i Dalby för att möjliggöra beslut våren 2010.”
Sedan gick åren, och inget hände, till den 16 maj 2012, då kultur- och
fritidsnämnden beslutade att teckna uppdragsöverenskommelse med
serviceförvaltningen, för att samordna processen kring hur ett inomhusbad i
Dalby skulle kunna utformas. Men investeringsgruppen, en arbetsgrupp av
tjänstemän som arbetar med den så kallade ”investeringsprocessen” meddelade i
oktober 2015 att man avstyrkte fortsatt utredning och genomförande ”på grund
av kommunens hårt ansträngda ekonomi”. Sedan fick kommunstyrelsen det hela
på sitt bord den 7 september 2016, i form av ärendet ”Begäran om återkallande
av uppdrag att utreda ett inomhusbad i Dalby”.
I dokumenten till det ärendet konstaterade kultur- och fritidsförvaltningen helt
lakoniskt att ”arbetet har stannat av”. I ärendet fanns inga dokument alls från
utredningsarbetet. Vi Sverigedemokrater kontaktade serviceförvaltningen och
begärde ut projektplanen. I den stod det bland annat att tre olika platser i Dalby
kan vara aktuella för den nya byggnaden. Det fanns inga beräkningar av behovet

av tid för de olika sorternas bad- och simverksamhet. Det fanns heller inga
kostnadskalkyler. För att vi politiker ska kunna ta ställning till ett badhus i
Dalby, så behöver vi veta både behoven och kostnaderna. Vi Sverigedemokrater
begärde därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med alla
dokument. I andra hand yrkade vi avslag till återkallandet. Tyvärr fick vi inte
igenom något av yrkanden.
Men förr eller senare behöver Dalby (och därmed den östra delen av
kommunen) få sitt inomhusbad. När badet bör byggas är både en fråga om
behov, och om ekonomiska prioriteringar, men befolkningen i den östra delen av
kommunen växer, och förr eller senare är det logiska att bygga ett badhus i
Dalby. Förr att kunna avgöra när det är dags att göra det, behövs ett underlag,
som till exempel tar upp sådant som befolkningstillväxt, prognoser för behovet
av bassängtid för simundervisning med mera.
Det har påpekats att utbyggnaden av Dalby går långsammare än vad man tänkte
år 2008. Men en anledning till att efterfrågan på bostäder i Dalby, och hela den
östra delen av kommunen inte är lika starkt som i Lund, är ju att det är mycket
närmare till olika former av service och fritidsaktiviteter för de som bor i
tätorten Lund. Vill vi kunna förverkliga utbyggnadsplanerna för Dalby måste
kommunen visa att man menar allvar med att långsiktigt bygga ut olika saker. På
lång sikt är det rimliga att invånarna i byarna inte behöver åka till Lund för att
besöka ett badhus, utan att man bygger ett nytt sådant, då förslagsvis i Dalby.

Sverigedemokraterna yrkar
att utredningen om byggande av badhus i Dalby återupptas.

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

____________________
Bo Kjellberg
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

