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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-05-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 29 Ludvig Sundins (S) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
Servicenämnden

Dnr KS 2018/0352

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Ludvig Sundin (S) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Servicenämnden.

Beslutsunderlag
Ludvig Sundins (S) avsägelse inkommen den 20 april 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Ludvig Sundin (S) från uppdraget

att utse Sebastian Brandt (S), Flygelvägen 127, 224 72 Lund, till ny 
ersättare i Servicenämnden efter Ludvig Sundin (S), att tjänstgöra 
efter Ann-Sofi Severinsson (S), för tiden till och med utgången av 
år 2018.



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-28 KS 2018/0421

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-05-28 klockan 16.25–16.30

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 29-31

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset, tisdagen den 29 maj 2018 kl. 09.30

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-28 KS 2018/0421

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-05-28

Paragrafer § 29-31

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-29 Datum då anslaget tas ned 2018-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic





Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-05-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 30 Taru Sundqvists (L) avsägelse av 
uppdrag som nämndeman vid Lunds 
Tingsrätt

Dnr KS 2018/0299

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Taru Sundqvist (L) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 15 maj 2018 § 26.
Taru Sundqvists (L) avsägelse inkommen den 6 april 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Bozena Irene Werbart (L), Sven Tveskäggs gränd 14, 224 77 

Lund, till ny nämndeman vid Lunds Tingsrätt efter Taru Sundqvist 
(L), för tiden till och med utgången av år 2019.



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-28 KS 2018/0421

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-05-28 klockan 16.25–16.30

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 29-31

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset, tisdagen den 29 maj 2018 kl. 09.30

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-28 KS 2018/0421

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-05-28

Paragrafer § 29-31

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-29 Datum då anslaget tas ned 2018-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-05-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 26 Taru Sundqvists (L) avsägelse av 
uppdrag som nämndeman vid Lunds 
Tingsrätt

Dnr KS 2018/0299

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Taru Sundqvist (L) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Taru Sundqvists (L) avsägelse inkommen den 6 april 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Taru Sundqvist (L) från uppdraget

att bordlägga val av ny nämndeman vid Tingsrätt efter Taru Sundqvist (L)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-15 KS 2018/0313

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-05-15 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 23-28

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 16 maj 2018 kl. 16.30

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-15 KS 2018/0313

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-05-15

Paragrafer § 23-28

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-17 Datum då anslaget tas ned 2018-06-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic





Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-05-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 31 Sonja Lindlöfs (L) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden från och med den 1 juli 
2018

Dnr KS 2018/0436

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Sonja Lindlöf (L) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden från och med den 1 juli 
2018

Beslutsunderlag
Sonja Lindlöfs (L) avsägelse inkommen den 23 maj 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Sonja Lindlöf (L) från uppdraget från och med den 1 juli 

2018
att utse nuvarande ersättaren Ursula Savonius (L), Tornavägen 3:1427, 

223 63 Lund, till ny ledamot i socialnämnden efter Sonja Lindlöf 
(L), från och med den 1 juli 2018 till och med utgången av år 2018 
samt

att utse Camilla Norberg Hansen (L), Skarpskyttevägen 2 C, 226 42 
Lund till ny ersättare i socialnämnden, att tjänstgöra före Mark 
Collins (L), från och med den 1 juli 2018 till och med utgången av 
år 2018

 



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-28 KS 2018/0421

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-05-28 klockan 16.25–16.30

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 29-31

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset, tisdagen den 29 maj 2018 kl. 09.30

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-28 KS 2018/0421

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-05-28

Paragrafer § 29-31

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-29 Datum då anslaget tas ned 2018-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic





Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 146 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 
2019 - 2021, med budget för 2019

Dnr KS 2017/0747

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7:e maj 2018 att 
överlämna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 
med budget 2019.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 14:e maj 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7:e maj 2018
Förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019 (S och MP:s förslag).

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Björn 
Abelson (S) och Lena Fällström (S) yrkar i enlighet med S och MP:s 
gemensamma förslag.
 
Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Philip Sandberg (L), Mats Helmfrid (M) och Börje Hed (FNL) yrkar 
i enlighet med M, C, KD och L:s gemensamma förslag, se Prot.Bil § 146 
/01, samt yrkar
att kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att behandla 
budgetförslagen som kompletta förslag som ska ställas oförändrade mot 
varandra.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med V:s förslag, se Prot.Bil § 
146/02.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag, se Prot.Bil 
§ 146/03.

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



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
 
Kommunstyrelsen godkänner därefter 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), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark 
(MP) och Yanira Difonis (MP) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Torsten 
Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) röstar 
Nej.
 
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att 
rösta.
 
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster mot 6 Nej-röster och 2 som avstår.
 
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M) 
m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för 

åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,
att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för 

åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,
att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram 

för åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,
att fastställa utdebiteringen för år 2019 till 21,24 kronor,
att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

kommun i enlighet med EVP-dokumentet,
att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt 

kommunfullmäktiges mål,
att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng för 

respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och gällande 
resursfördelningsmodell, 

att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2019-
2021 med budget för 2019,

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av 
budgetavvikelser mellan åren,

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under 
”Reserverade medel”,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna i enlighet 
med budgeten,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under 2019.

 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att behandla 

budgetförslagen som kompletta förslag som ska ställas oförändrade 
mot varandra.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 146/04-05.

Protokollsanteckningar
Miljöpartiet: MP vill inte investera i kapacitetsförstärkningar i 
motortrafikinfrastruktur, dvs nya vägar och trafikplatser, etc. Vi yrkar 
inte på ändring av investeringsramarna, eftersom de föreslagna 
summorna behövs för investeringar i cykelinfrastruktur. 
 
Feministiskt Initiativ: Feministiskt initiativ stödjer sitt eget förslag för 
EVP 2019-2021.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-22 KS 2018/0197

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-05-22 klockan 13.00–16.25

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:40 - 16:25
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 13:35 - 16:25
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Britt Steiner, Planeringschef, kl 13:00 - 14:10
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 13:00 - 15:20
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Johanna Davander, kommunikationschef
Patrik Persson, controller, kl 13:00 - 15:20

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 142-157

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 30 maj 2018 kl 10:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-22 KS 2018/0197

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-05-22

Paragrafer § 142-157

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-30 Datum då anslaget tas ned 2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nytt ledarskap för Lunds 
kommun 

 
Tillsammans för ett bättre Lund 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alliansen i Lunds kommuns budgetförslag för 2019-2021 
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Inledning 
 
 
Lunds kommun har mycket hög potential… 
 
Lunds kommun har mycket goda förutsättningar bland annat tack vare ett fördelaktigt geografiskt 
läge i Öresundsregionen med bra kommunikationer, ett anrikt och framgångsrikt universitet, ett 
framstående universitetssjukhus och en välutbildad befolkning. Till detta kommer ett vitalt 
föreningsliv med många engagerade eldsjälar, högteknologiska forskningsanläggningar i form av 
Max IV och ESS, kunskapsintensiva näringar och sist men inte minst varierade boendemiljöer 
med såväl stad som landsbygd. Listan kan göras lång och sammantaget vittnar de olika 
framgångsfaktorerna om en kommun med mycket hög potential. Vi i Alliansen vill bygga vidare 
på Lunds många styrkor för att höja kommuninvånarnas livskvalitet och säkra en långsiktig 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
 
…men står inför flera utmaningar 
 
Trots alla goda förutsättningar kan de som gör anspråk på att styra kommunen och medverka till 
dess utveckling inte slå sig till ro. Lunds kommun står både som plats och som offentlig 
organisation inför betydande utmaningar. Några konkreta exempel är Lunds kommuns 
omotiverat höga kostnader inom vissa områden, svårigheten med kompetensförsörjning för 
välfärdsyrken och sjukfrånvaron bland vissa yrkesgrupper. Här finns mycket kvar att göra. 
 
Kommunalskatten ligger i dagsläget på en jämförelsevis hög nivå och kan ha negativ inverkan på 
kommunens attraktionskraft. Ett hushåll i Lund där två vuxna tjänar vardera 25 000 kronor i 
månaden betalar 11 438 kronor mer i skatt per år än om de hade bott i Kävlinge kommun 
(beräknat genom Skatteverkets verktyg för skatteuträkning). Det är mer betydelsefullt att få fler 
skattebetalare och hålla ned skattebördan än att ha högre skatter. Den ständiga 
befolkningstillväxten ställer också krav på utbyggd samhällsservice och ett brett utbud av välfärd, 
vilket i sin tur kräver att varje skattekrona kommer till maximal nytta och utnyttjas så effektivt 
som möjligt. 
 
Trygghet och säkerhet är en fråga som blir allt mer angelägen, till och med i en förhållandevis 
trygg kommun som Lund. Alliansen vill därför vidta olika åtgärder för att kommuninvånarna ska 
känna ökad trygghet. Upprätthållandet av lag och ordning vilar i första hand på Polisen. Ändå 
behöver kommunen göra vad den kan för att bidra till att förebygga otrygghet. Ett exempel kan 
vara att införa trygghetsvakter. 
 
Företags- och innovationsklimatet är ytterligare ett kritiskt område att uppmärksamma. Lunds 
kommun ligger illa till i tillgänglighetsmätningar avseende nåbarhet på telefon och mail. 
Kommunen har under det rödgröna styret placerat sig dåligt i rankingar över företagsklimatet. 
Alliansen vill istället förbättra näringslivsklimatet genom att underlätta för både nyetablering och 
bistå alla befintliga företag i kommunen. 
 
Sammanhållningen mellan stad och land måste också bli bättre än idag. Vi ser värdet i att hela 
kommunen utvecklas. Kombinationen av stad och landsbygd är en styrka och därför måste vi 
främja arbete inom kultur, fritid, näringsliv, byggande i hela Lunds kommun. 
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Lund har inte råd med ännu en rödgrön mandatperiod 
 
Prognosen är att Lunds kommun kommer att gå med underskott under innevarande år. Med det 
som utgångspunkt väljer de rödgröna att presentera en budget för år 2019, med plan för år 2020 
och 2021, som trots en skattehöjning på 25 öre per intjänad hundralapp nästan helt saknar 
säkerhetsmarginaler. Välskötta och stabila finanser är fundamentalt viktigt för en långsiktigt 
hållbar välfärd. Trots detta frångår Socialdemokraterna och Miljöpartiet det resultatmål som de 
själva har varit med om att ta fram och besluta om och presenterar ett budgeterat resultat för år 
2019 på endast 26 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på bara 0,4 % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning. Marginalerna för oförutsedda händelser är därmed näst intill 
obefintliga. 
 
Det rödgröna budgetförslaget kommer, om det blir verklighet, också att innebära att Lunds 
kommun slår i lånetaket våren år 2020, till följd av investeringar och alltför låga budgeterade 
resultat. Den skenande skuldsättningen riskerar att exponera Lunds kommun för kännbara 
räntekostnader den dag det nuvarande låga ränteläget vänder uppåt. 
 
Alliansen är redo att ta över 
 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är redo att ta över efter fyra års 
rödgrönt styre. Vi har idéerna, energin och viljan att både städa upp efter de rödgröna och 
sjösätta våra egna planer för ett bättre och mer framgångsrikt Lund. Alliansen visar med den här 
väl avvägda och framtidsinriktade budgeten att vi är beredda och villiga att ta över styret av 
Lunds kommun. Lunds kommun har en fantastisk potential och med ett nytt styre och en ny 
politisk vision som sätter medborgarna och en fungerande välfärd i första rummet är 
möjligheterna näst intill oändliga. 
 
Alliansen i Lunds kommun vill fortsätta verka för valfrihet och mångfald inom bland annat skola 
och äldreomsorg eftersom vi anser att det utvecklar verksamheterna och leder till högre kvalitet 
inom välfärden. Enskilda aktörer ska även i framtiden utgöra positiva alternativ till kommunens 
verksamheter. Vi vill ha ett varierat byggande med blandade upplåtelseformer så att 
boendemiljöerna i kommunen blir trivsamma, socialt hållbara och attraktiva. Stadskärnan ska vara 
levande, ren och tillgänglig, samtidigt som hela kommunen ska få del av kultur- och fritidsutbud, 
ha goda kommunikationer och social service. 
 
Företagsklimatet ska förbättras genom att kommunen blir mer tillgänglig och att kommunens 
service och vägledning för entreprenörer och etablerade företag blir ännu bättre. Det är en 
strategiskt viktig fråga att få fram verksamhetsmark i tillräcklig utsträckning för att möjliggöra 
företagsetableringar såväl i Lunds stad som i övriga delar av kommunen. 
 
 
Alliansens satsningar och viljeinriktningar 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Bättre näringslivsförutsättningar i Lunds kommun 
 
2 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för Lunds kommuns näringslivsarbete i hela 
kommunen. Exempel på detta kan till exempel vara ”en väg in” för näringsidkare och bildandet 
av ett näringslivsbolag i partnerskap med andra relevanta aktörer. Alliansen avser att även 
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framgent förstärka Lunds viktiga näringslivsarbete; exempelvis för mer satsningar på företagande 
i de östra kommundelarna och för att Lunds kommun ska klättra i rankingar över kommuners 
företagsklimat. En anledning till varför Alliansen prioriterar näringslivsfrågor är helt enkelt att fler 
och större välmående företag skapar fler arbetstillfällen. Det i sin tur gör att resurserna till vår 
gemensamma välfärd växer. 
 
Ökad trygghet i ”C-triangeln” 
 
2 miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder i den så kallade ”C-triangeln”. Det 
handlar om olika slags trygghetsskapande åtgärder, bland annat kan det handla om 
trygghetsvakter. 
 
Ökad trygghet i hela kommunen 
 
2 miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder på andra platser runt om i kommunen, 
till exempel utvidga märk-DNA till fler delar av kommunen för att minska antalet inbrott och 
inbrottsförsök i bilar och bostäder. 
 
KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaro 
 
5 miljoner kronor ska reserveras under kommunstyrelsen för att bland annat förebygga 
sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare. I nuläget är situationen ohållbar och förutom 
individuellt lidande för den enskilde medför den höga sjukfrånvaron kostnader för Lunds 
kommun. 
 
 
Teknisk nämnd 
 
Den kommande mandatperioden vill vi bland annat verka för att utveckla cykelvägar i och mellan 
kommunens olika delar. 
 
Ökat vägunderhåll (vägskador t ex) drift 
 
1 miljon kronor ska gå till driftkonsekvenser av investeringar i ökat vägunderhåll. Idag är en del 
av kommunens vägar i uselt skick. Detta vill vi åtgärda genom att skapa ekonomiskt utrymme i 
tekniska nämnden för väginvesteringar motsvarande 13 miljoner kronor per år. 
Underhållsskulden är drygt 70 miljoner kronor. På de tre åren Alliansens budget gäller (2019-
2021) halveras denna skuld. 
 
Ökad tillgänglighet i centrum 
 
0,5 miljoner kronor ska användas till att öka tillgängligheten i centrum. Det kan exempelvis 
handla om att få fram fler cykelställ runt om i kommunen, att avlägsna onödiga hinder eller att 
skapa fler gatuparkeringar. 
 
Ökad satsning på park och gatuunderhåll 
 
1,76 miljoner kronor ska gå till att förbättra park- och gatuunderhållet genom exempelvis 
renhållning. 
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Kultur- och fritidsnämnd 
 
Vi vill se till att den av kommunfullmäktige beslutade musikchecken blir verklighet enligt 
förslagets ursprungliga intentioner. Målsättningen är att musikchecken ska kunna användas av alla 
barn och ungdomar som vill lära sig att spela ett instrument. Syftet är att korta köerna till 
musikundervisning, köer som i vissa fall är oacceptabelt långa. Det ska vara möjligt att vända sig 
till ackrediterade leverantörer utanför Kulturskolan. Alliansen värnar samtidigt kommunens 
framgångsrika kulturskola. Vi räknar med att dubbelt så många barn som idag kan få 
musikundervisning. Vi avser att på sikt utveckla modellen för att även omfatta annan 
kulturutövning. 
 
Skrylle är ett natur- och rekreationsområde som ligger oss i Alliansen varmt om hjärtat. Vi vill 
utveckla området och att det ska finnas god tillgänglighet både med kollektiva färdmedel och 
tillräckligt med parkeringsplatser. Vi vill även att området hålls rent och fint samt att 
Skryllegården fortsätter vara en naturlig mötesplats för motionärer, barnfamiljer och andra 
besökare som vill njuta av de fantastiska omgivningarna. Vi har investeringsmedel i 
investeringsbudgeten för utveckling av Skrylle med 10 miljoner 2019 och 15 miljoner kronor för 
2020 och 15 miljoner för 2021. 
 
Vi kommer också att verka för att det blir riktiga omklädningsrum på Tornavallen i Torna 
Hällestad och Ekevallen i Genarp. Vi kommer att arbeta för att omklädningsrummen vid övriga 
anläggningar ses över för eventuella förbättringar. Dessutom ska vi på sikt också satsa på skejt i 
byarna. Alliansen anser att det är betydelsefullt med likvärdiga förutsättningar oberoende av var i 
kommunen man har valt att bosätta sig. 
 
Socialnämnd 
 
Alliansen vill motverka hemlöshet, barnfattigdom och jobba med förebyggandeser insatser. Vi ser 
även en potential till minskade kostnader för försörjningsstöd, till exempel genom större krav, 
noggrannare bedömningar och bättre uppföljning. Dessutom kan digitalisering göra att arbetstid 
frigörs till att i större utsträckning fokusera på att fler ska få egen försörjning istället för att vara 
bidragsberoende. 
 
Minskad resurs för EU-medborgare 
 
+ 0,35 miljoner kronor ska sparas in genom att halvera de resurser som idag finns avsatta för att 
bistå EU-medborgare. För Alliansen är det viktigt att det finns tillfällig och akut hjälp att få, men 
kommunens roll bör successivt minska. 
Netto flykting (Anpassning till reell kostnad) 
 
17 miljoner kronor går till att kompensera socialnämnden för de åtaganden kommunen är ålagd 
enligt gällande lagstiftning. Detta belopp är baserat på underlag från kommunkontoret. 
 
Vård- och omsorgsnämnd 
 
Välfärdsteknologi 
 
1 miljon kronor går till förstärkt arbete med välfärdsteknologi. Det finns mycket att vinna på att 
komma längre på det välfärdsteknologiska området. Denna resurs kan användas för olika projekt 
och projektledning inom vård- och omsorgsförvaltningen som ska syfta till att öka kvalitén för 
brukarna och förbättra arbetsmiljön. 
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Utbildningsnämnd 
 
Prioritering av elevhälsa inom nämnden 
 
2 miljoner kronor ska gå till att stärka elevhälsan på gymnasieskolorna. I huvudsak handlar detta 
om att öka tillgängligheten till bland annat skolsköterska, kurator och andra viktiga 
stödfunktioner som kan stödja eleverna. Stress och psykisk ohälsa ökar bland skolelever och 
Alliansen tycker att det är viktigt att avsätta resurser för att komma till rätta med situationen. 
Denna målmedvetna satsning blir i själva verket större då våra 2 miljoner kronor endast utgör 
ungefär 35 % av det som blir det totala beloppet. Skolpengen och betalningar från andra 
kommuner som har elever i Lund gör att summan blir ungefär 6 miljoner kronor. 
 
Uppdrag: Minska kön till SFI genom alternativ 
 
Alliansen är av uppfattningen att kön till SFI.-undervisningen i kommunen är onödigt lång, vilket 
försvårar integrationen. Genom att vända sig till fler aktörer kan Lunds kommun eventuellt 
minska kön till svenskundervisningen. En väl fungerande SFI-undervisning förbättrar integration 
och möjligheten till egen försörjning. 
 
Barn- och skolnämnd 
 
Prioritering av elevhälsa inom nämnden 
 
3 miljoner kronor ska, i likhet med motsvarande resurs till utbildningsnämnden, gå till att stärka 
elevhälsan på förskolor och grundskolor genom ökad tillgänglighet till skolsköterskor, kuratorer 
med mera. 
 
Pilotprojekt om lärarnas avlastning 
 
1 miljon kronor vill vi ska gå till ett 2-årigt pilotprojekt där två skolor får ansöka om att delta. Det 
innebär att särskild personal anställs för att sköta uppdraget som skolassistent. På så vis avlastas 
pedagogerna. Assistenterna kan exempelvis arbeta med rastvaktande, mentorskap och 
administrativa uppgifter. Pilotprojektet, där två skolor har möjlighet att delta, utvärderas efter två 
år. 
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet 
 
Alliansen i Lund vill tillse att alla duktiga och erfarna pedagoger som uppfyller kriterierna för 
Lärarlönelyftet ska få sin rättvisa löneökning. För detta ändamål avsätter Alliansen 24 miljoner 
kronor. De medel som den rödgröna regeringen skickade ut till de svenska kommunerna räckte 
inte på långa vägar till ändamålet. Många pedagoger som uppfyllde kriterierna fick ingen 
löneökning. Alliansen i Lunds kommun vill på detta vis också bidra till att läraryrkets status höjs. 
 
EXTRA satsning förskola och F-3 
 
10 miljoner kronor ska gå till kvalitetssatsningar inom förskolan och årskurserna F-3, till exempel 
till att minska storleken på barngrupperna inom förskolan. 
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Servicenämnd 
 
Minskad kostnad för inköp av ekologisk mat 
 
Alliansen anser att det går att budgetera för mindre kostnader för ekologisk mat. En översyn av 
nuvarande målsättning om 100 % ekologisk mat är önskvärd. En sådan översyn bör ske i 
samband med revidering av LundaEko. Alliansen anser att större hänsyn bör tas till andra 
faktorer, som exempelvis närodlade produkter. 
 
Uppdrag; Anpassning av skollokaler för övernattning 
 
Servicenämnden får i uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram undersöka möjligheten att 
anpassa vissa skollokaler för övernattning. 
 
 
Finansiering 
 
Framtida hyresökning S Sandby bibliotek 
 
0,65 miljoner kronor ska gå till att täcka den ökade hyreskostnaden för biblioteket i Södra 
Sandby. 
 
Resultatförbättringspost 
 
Alliansen bedömer att resultatet för år 2019 kommer att bli 40 miljoner kronor bättre än vad 
befintliga prognoser kan utvisa. Historiskt över tid har denna siffra visat sig bli ännu större, men 
vi väljer att göra en försiktig bedömning. 
 
Minskad drift efter lägre investeringstakt 
 
En lägre investeringstakt medför i sin tur lägre driftkonsekvenser på + 24 miljoner kronor. 
Alliansen anser inte att Lunds kommun har möjlighet att investera 1,4 miljarder kronor på ett år 
och föreslår därför en lägre och mer realistisk investeringsram, som får uppgå till maximalt 1000 
miljoner per år. Alliansen avser att prioritera i vilken ordning investeringarna görs då det är 
möjligt, men grunden är att alla projekt som godtas av KS kommer genomföras, det betyder att 
vissa projekt kan ta något längre innan de realiseras. 
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Figuren visar med gröna staplar verklig och historisk investeringstakt, den blå är den 
oprioriterade ”önskelistan” som fått utgöra investeringsbudget under lång tid. Den orangea linjen 
symboliserar Alliansens investeringstak, som hittills aldrig överstigits på 1,0 miljarder. 
Den gröna linjen på 2018 utgör prognos för maximal investering i år. 
Reformutrymme enligt Alliansens förslag (oscpec) 
 
För åren 2020 och 2021 uppstår det ett ospecificerat reformutrymme på 24 miljoner kronor 
respektive 19 miljoner kronor tack vare alliansbudgetens försiktiga hantering av kommunens 
resurser. Detta utrymme kan användas till olika prioriteringar. 
 
Ökad utdelning Kraftringen AB 
 
Redan idag delar Kraftringen AB ut medel till sina ägare. En ökad utdelning från Kraftringen AB 
på + 20 miljoner kronor hjälper att finansiera budgeten och håller sig samtidigt inom den 
avtalade gränsen för hur stor andel av vinsten bolaget ska dela ut (maximalt 55 %). 
 
Ökad utdelning LKF AB för bostadssociala ändamål 
 
Eftersom Lunds kommun redan idag genomför insatser som faller inom ramen för 
bostadssociala ändamål (se särskild utredning av socialförvaltningen, diarienummer KS 
2017/0969) är det rimligt att dessa existerande åtgärder och insatser delvis finansieras genom 
utdelning från LKF AB. Möjligheten att använda allmännyttans vinst för detta ändamål regleras i 
§ 5 i Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det är inte mer än skäligt 
att ägarna, det vill säga kommuninvånarna, får del av bolagets vinster. LKF AB:s vinst för år 2017 
låg på drygt 108 miljoner kronor, varav drygt 1,3 miljoner kronor delades ut till ägaren. Vi vill 
höja denna utdelning så att effekten i kommunens budget blir ytterligare 15 miljoner kronor. En 
notering i sammanhanget är att LKF AB idag hyr ut fiber till företaget Via Europa och därmed 
får in en intäkt på 5,8 miljoner kronor. 
 
Ökad utdelning LKP AB 
 
År 2017 gjorde bolaget en vinst efter skatt på 4,6 miljoner kronor. År 2018 delade bolaget ut 
drygt 85 000 kronor till ägaren. Det är rimligt att Lunds kommuns parkering AB bidrar med 
ytterligare 1 miljoner kronor i utdelning. 
 
10 öre sänkt skatt 
 
År 2020 vill vi sänka skatten med 10 öre per intjänad hundralapp. Detta främjar Lunds kommuns 
konkurrenskraft och ska ses som en ambition om kommunens ekonomiska förutsättningar tillåter 
det. 
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Översikt över skattesatser år 2018, kommuner i Skåne 

Kommun 

Summa, 
inkl. 
kyrkoavgift 

Summa, 
exkl. 
kyrkoavgift 

Kommunal-
skatt 

Landstings-
skatt 

Begravnings-
avgift Kyrkoavgift 

OSBY 34.232 33.192 22.26 10.69 0.242 1.04 
HÖÖR 33.992 32.812 21.88 10.69 0.242 1.18 
BROMÖLLA 33.692 32.692 21.76 10.69 0.242 1.00 
KRISTIANSTAD 33.722 32.392 21.46 10.69 0.242 1.33 
MALMÖ 32.952 32.172 21.24 10.69 0.242 0.78 
LUND 33.172 32.172 21.24 10.69 0.242 1.00 
HÖRBY 33.142 32.012 21.08 10.69 0.242 1.13 
ÖSTRA GÖINGE 33.142 31.922 20.99 10.69 0.242 1.22 
BJUV 32.872 31.922 20.99 10.69 0.242 0.95 
HÄSSLEHOLM 33.172 31.892 20.96 10.69 0.242 1.28 
SJÖBO 33.112 31.852 20.92 10.69 0.242 1.26 
PERSTORP 32.942 31.742 20.81 10.69 0.242 1.20 
KLIPPAN 32.832 31.682 20.75 10.69 0.242 1.15 
SVALÖV 32.942 31.672 20.74 10.69 0.242 1.27 
TOMELILLA 32.862 31.542 20.61 10.69 0.242 1.32 
TRELLEBORG 32.712 31.532 20.60 10.69 0.242 1.18 
ESLÖV 32.762 31.472 20.54 10.69 0.242 1.29 
SIMRISHAMN 32.872 31.442 20.51 10.69 0.242 1.43 
SKURUP 32.662 31.352 20.42 10.69 0.242 1.31 
ÅSTORP 32.652 31.222 20.29 10.69 0.242 1.43 
SVEDALA 32.092 31.172 20.24 10.69 0.242 0.92 
LANDSKRONA 32.202 31.172 20.24 10.69 0.242 1.03 
ÄNGELHOLM 32.562 31.172 20.24 10.69 0.242 1.39 
BÅSTAD 32.492 31.162 20.23 10.69 0.242 1.33 
HELSINGBORG 32.172 31.142 20.21 10.69 0.242 1.03 
YSTAD 32.212 31.042 20.11 10.69 0.242 1.17 
BURLÖV 31.872 31.022 20.09 10.69 0.242 0.85 
HÖGANÄS 31.682 30.662 19.73 10.69 0.242 1.02 
LOMMA 31.652 30.572 19.64 10.69 0.242 1.08 
STAFFANSTORP 30.942 30.072 19.14 10.69 0.242 0.87 
ÖRKELLJUNGA 31.112 29.992 19.06 10.69 0.242 1.12 
KÄVLINGE 30.512 29.442 18.51 10.69 0.242 1.07 
VELLINGE 30.232 29.432 18.50 10.69 0.242 0.80 
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -58 888 -58 546 -54 813

Förändringar 342 3 733 7

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -195 910 -206 228 -208 045

Förändringar -10 318 -1 818 583

Nettokostnadsram -206 228 -208 045 -207 462

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Ramminskning 1 000 1 000 1 000
Transferering till Räddningstjänst Syd enl BL -800 -800 -800
Utökning FINSAM-avgifter -750 -750 -750
Bättre Näringslivsförutsättningar i Lunds Kommun -2 000 -3 000 -4 000
Ökad trygghet i "C-triangeln" -2 000 -2 000 -2 000
Ökad trygghet i hela kommunen -2 000 -2 000 -2 000
KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaron -5 000 -5 000 -5 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -11 550 -12 550 -13 550

Nettokostnadsram -217 778 -220 595 -221 012

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4 900 0 0

Förändringar -4 900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -24 315 -29 525 -29 774

Förändringar -5 209 -250 -251

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -189 837 -188 049 -188 855

Förändringar 1 788 -806 -806

Nettokostnadsram -188 049 -188 855 -189 661

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Ökat vägunderhåll (vägskador t ex) drift Hela LK -1 000 -2 000 -3 000
Ökad tillgänglighet i centrum -500 -1 000 -1 000
Ökade driftsbidrag efter komponentavskrivning 0 -1 000 -2 000
Ökad satsning på park och gatuunderhåll -1 760 -1 760 -1 760

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 260 -5 760 -7 760

Nettokostnadsram -191 309 -194 615 -197 421

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -61 172 -48 022 -67 622

Förändringar 13 150 -19 600 -2 028

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -347 031 -350 764 -353 896

Förändringar -3 734 -3 132 -3 171

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -454 971 -451 548 -458 268

Förändringar 3 423 -6 720 -6 817

Nettokostnadsram -451 548 -458 268 -465 086

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Mål: Minska försörjningsstöd och övriga biståndskostnader

Minskad resurs för EU-medborgare (700 nu) 350 350 350
Netto flykting (Anpassning till reell kostnad) -17 000
Ny bostadsorg medel flyttas från Soc till Servicen. 2 200 2 200 2 200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -14 450 2 550 2 550

Nettokostnadsram -465 998 -455 718 -462 536

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -115 279 -116 869 -118 482

Förändringar -1 591 -1 613 -1 635

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -13 778 -14 363 -14 433

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -1 876 721 -1 982 472 -2 045 317

Förändringar -105 752 -62 844 -72 088

Nettokostnadsram -1 982 472 -2 045 317 -2 117 404

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Välfärdsteknologi -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 000 0 0

Nettokostnadsram -1 983 472 -2 045 317 -2 117 404

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -531 432 -568 024 -589 781

Förändringar -36 592 -21 757 -15 856

Nettokostnadsram -568 024 -589 781 -605 636

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Prioritering Elevhälsa inom nämnds ansv-område -2 000 -3 000 -3 000
Uppdrag: Minska kön till SFI genom alternativ

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2 000 -3 000 -3 000

Nettokostnadsram -570 024 -592 781 -608 636
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -2 504 387 -2 627 286 -2 674 842

Förändringar -122 899 -47 556 -46 764

Nettokostnadsram -2 627 286 -2 674 842 -2 721 606

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Prioritering Elevhälsa inom nämnds ansv-område -3 000 -5 000 -5 000
Pilotprojekt om lärarnas avlastning -1 000 -2 000 -1 000
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet -24 000 -24 000 -24 000
EXTRA skolsatsning Förskola och F-3 -10 000 -14 000 -14 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -38 000 -45 000 -44 000

Nettokostnadsram -2 665 286 -2 719 842 -2 765 606

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -151 917 -179 896 -249 791

Förändringar -27 979 -69 895 -131 730

Nettokostnadsram -179 896 -249 791 -381 521

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Resultatförbättringspost (Allmän) 40 000 40 000 40 000
Minskad drift efter lägre investeringstakt (1000) 24 000 60 000 90 000
Reformutrymme enligt Alliansens förslag (ospec) -24 458 -19 431
Framtida hyresökning S Sanby bibliotek (res medel) -650 -650 -650

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 63 350 74 892 109 919

Nettokostnadsram -116 546 -174 899 -271 602

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter 162 200 162 200 162 200
Kostnader -159 700 -159 700 -159 700
Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav 85 865 87 865 89 865
Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100
Finansiella poster 142 000 142 000 142 000
Resultatpåverkande 282 965 284 965 286 965

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Minskad kostnad för inköp av Ekologisk mat 2 000 3 000 4 000
Kapitalförlust  Svaneskolan -3 000
Gemensam Fordonsflotta (Ska fördelas på nämnd!) 6 000 6 000 6 000
Effektivare hyrsystem (Ska fördelas på nämnd!) 3 000 3 000 3 000
Uppdrag; Anpassning av skollokaler för övernattning
Bostadsorganisation för bostadssociala ändamål -4 000 -4 000 -4 000
Ny bostadsorg medel flyttas från Soc till Servicen. -2 200 -2 200 -2 200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 1 800 5 800 6 800

Resultatpåverkande 284 765 290 765 293 765

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter 5 934 141 6 118 099 6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning 647 607 715 281 749 614
Finansiella intäkter 125 185 135 510 141 020
Finansiella kostnader -81 300 -99 000 -122 700
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande 6 625 633 6 869 890 7 112 403

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Minskad finansieringskostnad mht investeringar 2 200 8 300 15 600
Ökad utdelning Kraftringen 20 000 20 000 20 000
Ökad utdelning LKF för bostadssociala ändamål 15 000 15 000 15 000
Ökad utdelning LKP 1 000 1 000 1 000
10 öre sänkt skatt -28 000 -28 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 38 200 16 300 23 600

Resultatpåverkande 6 663 833 6 886 190 7 136 003



Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar -6 828 501 -7 042 788 -7 290 387
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 2 500 2 500 2 500
Resultatpåverkan Servicenämnd 284 765 290 765 293 765
Resultatpåverkan Skatter & Finans 6 663 833 6 886 190 7 136 003
Årets resultat 122 597 136 667 141 881
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning 1,9% 2,0% 2,0%

Resultatmål om 2 % 131 635 136 668 141 882

Differens mot resultatmålet -9 038 0 0



 
Vänsterpartiets budget för 
Lunds kommun 2019-2021 
 

 
Såhär läser du budgeten (exceldokumentet med siffror):  

● Minus betyder mer pengar till nämnderna, plus betyder mindre (budgeten ska läsas ur 
kommunkassans perspektiv, minus = mer pengar för nämnderna och mindre i den 
centrala kommunkassan).  

● Alla siffror är skrivna i tusentals kronor. 350 = 350 000 kr; 2000 = 2 miljoner kronor  
 
 

   
1. Inga nedskärningar! 
En första åtgärd i Vänsterpartiets budget är att ta bort de nedskärningar som ligger i ramarna – 
mellan 1 och 2 procent på all verksamhet. Vi kallar detta “inga nedskärningar” i budgeten och en 
summa återfinns på nästan varje nämnd. 
 
Summorna för de beslutade nedskärningarna på varje nämnd: 
Politisk ledning: 1,2 miljoner 
Kommunkontoret: 2,9 miljoner 
Byggnadsnämnden: 486 000 
Tekniska nämnden: 3,8 miljoner 
Kultur-fritidsnämnden: 3,5 miljoner 
Socialnämnden: 4,5 miljoner 
Vård- och omsorgsnämnd: 29 miljoner 
Utbildningsnämnden: 5,5 miljoner 
Barn- och skolnämnden: 38 miljoner 
Miljönämnden 276 000 
 
 
 
 



2. Satsningar på varje nämnd 
 
POLITISK LEDNING 
 
Inga resor till Almedalen och Mipim 
Vi tar som vanligt bort pengarna för resorna till Almedalen i Visby och fastighetsmässan Mipim i 
Cannes. Totalt är detta 1 miljon kronor. 
 
Sänkta kommunalrådslöner 
Vi minskar budgeten för politiska arvoden eftersom vi tycker att kommunalråden, de 
heltidsarvoderade fem politikerna har för höga löner. 
 
KOMMUNKONTORET 
 
Mindre pengar till näringslivsstöd, möten och jippon 
I Vänsterpartiets budget finns flera olika minskningar av budgeten för olika typer av stöd till 
näringslivet, stora möten eller mer jippo-betonade evenemang. Vi tycker att kommunen i vissa 
fall kan stödja näringslivet, men vi tycker det är för mycket pengar idag. I S-Mp-budgeten tar vi 
bort satsning på bolagsstyrning (500 tkr), Future by Lund (2 mkr), Ideon (1 mkr) samt en 
generell minskning av företagsbudgeten på 2 miljoner kronor. 
 
Satsningen på idrottsprofiler 
Vi menar att idrottsprofiler ska beslutas av varje enskild skola med stöd av barn- och 
skolnämnden, och finansieras av nämnden, därför stryker vi dessa pengar från 
kommunkontorets budget. 
 
Stor satsning på jämställda löner 
Vänsterpartiet tycker det är otroligt viktigt att kommunen igen gör en rejäl satsning på att 
jämställa lönerna och höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrken. S-Mp har en mindre 
satsning i sin budget, som vi ökar till 7,5 mkr för 2019 (S-Mp har 2,5 mkr 2019) och ökar till 15 
mkr de kommande två åren 
 
TEKNISKA NÄMNDEN 
 
Träd och parker (500 tkr), lekplatser (2 mkr) och park- och gatuunderhåll (2 mkr) 
Vänsterpartiets satsningar på tekniska nämnden är dels en förstärkning på trädplantering och 
parkerna. Det gröna i staden och tätorterna är viktiga för både människor och djur, för vårt 
välbefinnande och för miljön. Vi vill också komma ikapp underhållsskulden på lekplatser, gator 
och parker. 
 
 
 



Färdtjänstcentral i egen regi 
Upphandlingen av Lunds färdtjänst är nu överklagad för andra gången. Argumentet mot 
Vänsterpartiets förslag att avstå från upphandling genom att driva färdtjänstcentralen i egen regi 
och licensera chaufförer var kostnaderna. Det visar sig dock att det nu överklagade priset ligger 
ännu högre. Därför lägger Vänsterpartiet in denna kvalitetssatsning som en liten, men dock, 
besparing. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
Bibliotekssatsning i hela kommunen (2 mkr) 
Vänsterpartiet satsar 2 miljoner kronor på att förstärka biblioteken, för bättre öppettider, mer 
personal, program för allmänheten och inköp. Biblioteken är en av grundpelarna i det 
demokratiska samhället där alla kan ta del av kunskap och underhållning helt utan kostnad. På 
biblioteken ska lundaborna både kunna söka tystnad och debatter. Vänsterpartiet vill att 
biblioteken på Nöbbelöv och Järnåkra ska öppnas igen, men vi anser att beslutet om att göra 
detta ska ligga hos nämnden, inte kommunfullmäktige. I Vänsterpartiets budget finns pengar att 
öppna dessa två bibliotek igen när nämnden har fattat beslut om det. 
 
Avgiftssäkning Kulturskolan och Prova-På (2 mkr) 
Ungdomars fritid har blivit en klassfråga. Avgifterna för att ta del av kulturundervisning är höga 
och för Vänsterpartiet är det viktigt att sänka dessa så att fler ungdomar har möjlighet att ta del 
av undervisningen. Vi vill också ge barn och unga möjlighet att prova på olika idrotter genom 
kommunens många föreningar, genom kostnadsfri prova-på-verksamhet. 
 
Fri simundervisning i skolan (1,5 mkr) 
Simkunnighet räddar liv. Vänsterpartiet arbetar för att simundervisningen ska vara kostnadsfri 
för skolorna, att skolorna inte ska behöva betala inträde när eleverna besöker badhus under 
skoltid för simundervisning. 
 
Fri simundervisning för vuxna (0,3 mkr) 
Flera kommuner i landet har genomfört denna åtgärd med gott resultat. 
 
SOCIALNÄMNDEN 
Vänsterpartiet stoppar den beslutade nedskärningen och instämmer i S- och Mp:s tillägg på 24 
miljoner kronor. För att dessa pengar ska bli riktiga satsningar måste nedskärningen först 
stoppas.  
 
MILJÖNÄMNDEN 
Vänsterpartiet stoppar den beslutade nedskärningen och instämmer i S- och Mp:s tillägg för 
genomförande av kemikalieplanen. Den föreslagna nedskärningen riskerar att höja avgifterna 
för de små företag som nämnden arbetar med. 
 
 



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
Fler händer i vården - avskaffa delade turer (15 miljoner) 
Vänsterpartiets satsar totalt 15 miljoner på att anställa fler i äldreomsorgen och äntligen 
avskaffa de delade turerna, som kommunfullmäktige redan har gett nämnden i uppgift att göra. 
Personalen är den viktigaste resursen för en trygg och god äldreomsorg. 
 
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden (12 miljoner) 
Arbetet i äldreomsorgen är idag både tungt och stressigt. Vänsterpartiet vill prova en 
arbetstidsförkortning på två äldreboenden så att de anställda arbetar 6 timmar om dagen med 
bibehållen lön. 
 
Satsning på träffpunkter (2 miljoner) 
De äldres fritid är en allt viktigare fråga för kommunen i och med att antalet äldre lundabor blir 
fler. Träffpunkterna i stadsdelarna ska ge möjlighet för samvaro med intressanta 
programpunkter där äldre kan träffas och må bra tillsammans. Vänsterpartiet satsar 2 miljoner 
för att kunna öka öppettider och programverksamheten. 
 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
ISLK - barn med särskilda behov  
Lunds kommun har ett system med skolpeng som finansierar skolornas verksamhet. 
Vänsterpartiet menar att skolorna behöver mycket mer resurser än idag men så länge vi har 
skolpengssystemet ska resurserna delas ut som ökningar av skolpengen, inte riktade satsningar 
till vissa skolor. Vänsterpartiet lägger därför in den extra satsningen på internationella skolan, 
ISLK, i vår generella ökning till skolan på utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden. 
 
Förstärkt gymnasieskola och vuxenutbildning samt ISLK  
Vänsterpartiet satsar 7 miljoner kronor på fler lärare och personal och högre löner i 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och internationella skolan ISLK. Hur dessa pengar fördelas 
är upp till rektorerna på de enskilda skolorna tillsammans med utbildningsnämnden. 
 
BARN- OCH SKOLNÄMNDEN 
 
Vänsterpartiet stoppar nedskärningarna på 38 miljoner som ligger i ramarna på förskolan, 
grundskolan och fritidshemmen. I S-Mp-budgeten finns 39 miljoner till skolan, en välkommen 
satsning, som blir en chimär om nedskärningen samtidigt genomförs. 
 
SERVICENÄMNDEN 
 
Ingen rivning av Svaneskolan 
Vänsterpartiet anser att Svaneskolan inte ska rivas till en kostnad 3 miljoner. Vi vill ha kvar 
grundskolan på Svane, som måste flyttas när en ny gymnasieskola ska byggas. Vänsterpartiet 
är emot att Lund bygger en ny gymnasieskola till andra kommuners elever. 



 
RESULTATFÖRBÄTTRING 
Vänsterpartiet har lagt in en resultatförbättring på 105 miljoner kronor. Så mycket bättre blev 
resultatet jämfört med budgeterat resultat de senaste tre mandatperioderna. Istället för att lägga 
pengarna som kommunen förmodligen kommer gå i överskott på att förstärka välfärden istället. 
Se bilaga för att se hur mycket överskott kommunen har gått det senaste decenniet. 
 
SKATTEHÖJNING 
Vänsterpartiet föreslår samma skattehöjning som socialdemokraterna och miljöpartiet: 25 öre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Investeringsbudgeten  
 
Vänsterpartiets förändringar i kommunens investeringsbudget handlar framförallt om att ta bort 
pengarna för motorvägsutbyggnader samt den nya gymnasieskolan. Dessa pengar lägger vi 
istället på köp av mark för bostäder och grönområden. 
 
Förändring, framflyttning 
- Servicenämnden: Observatoriet  12 milj år 2019 istället för “senare” 
 
Observatoriet i Stadsparken behöver verkligen fyllas med verksamhet! För att det ska bli ett 
modernt hus behövs förmodligen en renovering. Det finns pengar för detta i 
investeringsbudgeten, men de ligger alldeles för många år fram i tiden. Vänsterpartiet vill att 
renoveringar av Observatoriet ska kunna göras redan 2019. 
 
Ta bort 
- Utbildningsnämnden: Inventarier ny gymnasieskola 15 miljoner (2021: 10; 2023: 5) 
- Utbildningsnämnden: Hedda Andersson gymnasiet 700 milj (2018-2023) 
 
Vänsterpartiet vill inte bygga den femte gymnasieskolan, den som nu fått namnet Hedda 
Andersson-gymnasiet. Vi vill istället att kommunerna runt omkring Lund ska ha egna 
gymnasieskolor så att eleverna slipper pendla in till Lund. Vi tar därför bort 715 miljoner kronor 
ur investeringsbudgeten. 
 
- Tekniska nämnden: Trafikplats Ideon 22,8 milj (2019-2021) 
- Tekniska nämnden: Trafikplats ESS-E22 50 milj (“senare”) 
- Tekniska nämnden: Vägförbindelse E22-E6 150 milj (“senare”) 
 
Vänsterpartiet vill inte bygga ut motorvägen mellan Lund och Malmö. Vi vill inte underlätta för 
privatbilismen utan istället satsa på kollektivtrafiken. Vi tar därför bort alla satsningar som 
handlar om nya motorvägsavfarter eller förbindelsevägar. 
 
Totalt, borttagna investeringar   937,8 milj 
 
 
Lägga till 
- Köp av mark för grönområden och bostäder 937,8 milj 
 
Vänsterpartiet lägger hela summan av våra borttagna investeringar på köp av mark till bostäder 
och grönområden. Det är viktigt att kommunen äger mycket mark - den som äger marken har 
stor möjlighet att bestämma vad marken ska användas till. Vänsterpartiet vill att det byggs fler 
bostäder och anläggs fler parker, grönt bälte runt staden och sammanhängande gröna stråk för 
biologisk mångfald och rekreation. 
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar 342 7

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Dubbel revision på grund av valår -150
Ökat anslag Habo gård -700 -700 -700
Ta bort nedskärning 2 procent
Ingen resa till Almedalen 700 700 700
Ingen resa till fastighetsmässan Mipim 300 300 300
Sänkta kommunalrådslöner
Summa förändringar exkl pris/lönekomp
prao
Nettokostnadsram

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar 583

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

-58 888 -58 546 -54 813

3 733

-58 546 -54 813 -54 806

-1 178 -2 349 -3 445

1 000 1 000 1 000
-1 328 -3 049 -4 145

-59 874 -57 862 -58 951

-195 910 -206 228 -208 045

-10 318 -1 818

-206 228 -208 045 -207 462
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr
Utökad budget för Räddningstjänst Syd -800 -800 -800
E-arkivlösning i kommunen
Stärkt informationssäkerhet -600 -600 -600
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning (500 tkr) 0 0 0
Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB) -300 -300 -300
Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen -150 -150 -150
Stärkt internationell webb -500 -500 -500
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid -900 -900 -900
Utveckla Future by Lund (2000 tkr) 0 0 0
Ökat anslag till FINSAM -750 -750 -750
Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete -600 -600 -600
Projekt ”Klimatsmart vardag” -600 -600 -600
Utveckling av Rådhuset -600 -600 -600
Medborgarstöd i östra tätorterna
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa
Utveckling av Ideon (1000 tkr) 0 0 0
Lund som Mänskliga rättighetersstad -200 -50 -50
Kompetenshöjning HBTQ -200 -200 -200
Jämställda löner
Utvecklingsstöd idrottsprofiler (1500 tkr) 0 0 0
Öppna upp skollokaler till föreningar -500 -500 -500
Stärkt ANDT-arbete -200 -200 -200
Ta bort nedskärning 1,5 procent
Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-2 500 -2 500 -2 500

-2 000 -2 000 -2 000

-2 000 -2 000 -2 000
-2 000 -2 000 -2 000
-2 000 -2 000 -2 000

-7 500 -15 000 -15 000

-2 939 -6 032 -9 153
2 000 2 000 2 000

-25 839 -36 282 -39 403

-232 067 -244 327 -246 865
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 0 0

Förändringar 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -250 -251

4 900

-4 900

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -3 000 -3 000

-24 315 -29 525 -29 774

-5 209
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Ta bort nedskärning 2 procent -486

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-29 525 -29 774 -30 025

Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och MBK-
avgift -1 850 -1 850 -1 850

-1 076 -1 671

-2 336 -2 926 -3 521

-31 861 -32 700 -33 546
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -806 -806

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll
Resurser för skötsel av tillkommande arealer -561 -561 -561
Driftskostnader för exploateringsprojekt 
Inrättande av cykelsamordnartjänst -600 -600 -600
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde 0 -645 -645
Centrumutveckling – stärkta platser och stråk

Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn) -60 -120 -180
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader) -290 -575 -860
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader) -30 -60 -90

Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun (kapitalkostnader) -60 -350 -650
Färdtjänstcentral i egen regi 30 30 30

-175 -350 -525
Ta bort nedskärning 2 procent
Trädplantering och utveckling av parker  -500 -500 -500
Upprustning lekplatser
Förstärkt park- och gatuunderhåll
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-189 837 -188 049 -188 855

1 788

-188 049 -188 855 -189 661

-1 000 -2 000

-7 150 -7 150 -7 150

-1 000 -1 000 -1 000

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna (drift- och 
kapitalkostn) -1 675 -1 850 -2 020

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan 
(kapitalkostnader)

-3 797 -7 558 -11 335

-2 000 -2 000 -2 000
-2 000 -2 000 -2 000

-19 868 -26 289 -32 086
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr
Nettokostnadsram

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram

-207 917 -215 144 -221 747

-61 172 -48 022 -67 622

13 150 -19 600 -2 028

-48 022 -67 622 -69 650

-48 022 -67 622 -69 650
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stärkt föreningsstöd
Heltidstjänster för ungdomsombuden -250 -250 -250
Stärkt bibliotek i Södra Sandby -660 -660 -660
Bibliotekssatsning i hela kommunen
Föreningsstöd för unga 20-25 år
Nej till kulturcheck
Utökat antal platser på Kulturskolan
Avgiftssänkning och 'Prova på' i idrott och Kulturskola
Fri simundervisning skolan
Fri simundervisning vuxna -300 -300 -300
Genomförande av Kinos utveckling -300 -300 -300
Inrättande av Kulturråd -250 -250 -250

Utveckling och upprustning av friluftsbaden (kapitalkostnader) -160 -325 -485
Ta bort nedskärning 1 procent
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-347 031 -350 764 -353 896

-3 734 -3 132 -3 171

-350 764 -353 896 -357 066

-1 500 -1 500 -1 500

-2 000 -2 000 -2 000
-1 500 -1 500 -1 500
5 500 5 500 5 500

-5 500 -5 500 -5 500
-2 000 -2 000 -2 000
-1 500 -1 500 -1 500

-3 470 -6 978 -10 517
-13 890 -17 563 -21 262

-364 654 -371 459 -378 328
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr
Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stöd för tidigare externt finansierade tjänster
Finansiering av flyktingmottagandet 0 0
Utökad budget för externt köpt vård
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN
Ta bort nedskärning 1 procent
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

-454 971 -451 548 -458 268

3 423 -6 720 -6 817

-451 548 -458 268 -465 086

-2 000 -2 000 -2 000
-10 000
-10 000 -8 000 -5 000

2 200 2 200 2 200
-4 550 -9 065 -13 648

-24 350 -16 865 -18 448

-475 898 -475 133 -483 534

-115 279 -116 869 -118 482

-1 591 -1 613 -1 635

-116 869 -118 482 -120 117
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr
Nettokostnadsram

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Genomförande av Lundakem
Ta bort nedskärning 2 procent -276 -563 -852

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

-116 869 -118 482 -120 117

-13 778 -14 363 -14 433

-14 363 -14 433 -14 504

-1 000 -1 000 -1 000

-1 276 -1 563 -1 852

-15 639 -15 996 -16 356

-1 876 721 -1 982 472 -2 045 317

-105 752 -62 844 -72 088

-1 982 472 -2 045 317 -2 117 404
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Högre förbehållsbelopp
Högre bostadstillägg
Fler händer i vården - avskaffa delade turer
Ta bort nedskärning 1,5 procent
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden
Satsning på träffpunkter

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-2 000 -2 000 -2 000
-2 500 -2 500 -2 500

-15 000 -15 000 -15 000
-28 983 -59 225 -89 905
-12 000 -12 000 -12 000

-2 000 -2 000 -2 000

-62 483 -92 725 -123 405

-2 044 955 -2 138 042 -2 240 809
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stärkt elevhälsa
ISLK - barn med särskilda behov (600 tkr) 0 0 0
Ta bort nedskärning 1 procent
Förstärkt gymnasieskola och vuxenutbildning samt ISLK

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

-531 432 -568 024 -589 781

-36 592 -21 757 -15 856

-568 024 -589 781 -605 636

-2 000 -2 000 -2 000

-5 462 -11 160 -17 056
-7 000 -7 000 -7 000

-14 462 -20 160 -26 056

-582 486 -609 941 -631 692

-2 504 387 -2 627 286 -2 674 842

-122 899 -47 556 -46 764

-2 627 286 -2 674 842 -2 721 606
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Obligatorisk lovskola -700 -700 -700
Obligatorisk prao -500 -500 -500
Stärkt elevhälsa
Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper
Kvalitetssatsning i grundskolan

Utveckling av S:t Hansgården -250 -250 -250
Ta bort nedskärning 1,5 procent
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-4 000 -4 000 -4 000
-2 000 -2 000 -2 000

-10 000 -10 000 -10 000
-20 000 -20 000 -20 000

Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med 
särskilda behov -2 000 -2 000 -2 000

-38 000 -77 000 -117 123
-77 450 -116 450 -156 573

-2 704 736 -2 791 292 -2 878 179
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Anpassning av skollokaler för övernattning 0 -170 -510

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 -170 -510

Nettokostnadsram

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter
Kostnader
Resultatpåverkande

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Översta steget – minimera kommunens avfall -600 -600 -600

-151 917 -179 896 -249 791

-27 979 -69 895 -131 730

-179 896 -249 791 -381 521

-179 896 -249 961 -382 031

162 200 162 200 162 200
-159 700 -159 700 -159 700

2 500 2 500 2 500
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -600 -600 -600

Resultatpåverkande 1 900 1 900 1 900
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster
Resultatpåverkande

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)
Ingen rivning Svaneskolan (3000 tkr) 0 0 0
Bostadsorganisation för sociala ändamål
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande

85 865 87 865 89 865
55 100 55 100 55 100

142 000 142 000 142 000
282 965 284 965 286 965

-6 700 -6 700 -6 700

-4 050 -4 050 -4 050
-2 200 -2 200 -2 200

-12 950 -12 950 -12 950

270 015 272 015 274 015

5 934 141 6 118 099 6 344 469
647 607 715 281 749 614
125 185 135 510 141 020
-81 300 -99 000 -122 700

6 625 633 6 869 890 7 112 403
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Skattehöjning (25 öre)
Kostnad för nya lån tfa förändrad investeringsplan -200 -800
Resultatförbättring (medelvärde senaste 3 mandatperioderna)

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

69 500 71 750 74 250
-1 900

105 000 210 000 315 000

174 300 280 950 387 350

6 799 933 7 150 840 7 499 753



Totalt budgetresultat inklusive simuleringar

Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter & Finans

Årets resultat

0,1% 0,5% 0,2%

Resultatmål (budget i balans tre år)

Differens mot resultatmålet (balans senaste tre åren)

Årets resultat innan simulering
Årets resultat efter simulering

Simuleringsförändringar

-7 067 873 -7 390 962 -7 764 807
1 900 1 900 1 900

270 015 272 015 274 015
6 799 933 7 150 840 7 499 753

3 975 33 793 10 861
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning

-263 025 -134 181 -26 907

267 000 167 975 37 768

89 507 103 435 67 322
3 975 33 793 10 861

-85 532 -69 642 -56 461



Budget & bokslut i Lunds kommun 2006 och framåt 
(alla siffor i miljoner kronor) 

Differens

2006 47 139 92 2006 47 139
2007 -8 -44 -36 2007 -8 -44
2008 26 145 119 2008 26 145
2009 65 251 186 2009 65 251
2010 36 211 175 2010 36 211
2011 -34 -18 16 2011 -34 -18
2012 -2 118 120 2012 -2 118
2013 -37 218 255 2013 -37 218
2014 -8 14 22 2014 -8 14
2015 29 145 116 2015 29 145
2016 0 103 103 2016 0 103
2017 72 164 92 2017 72 164
2018 18

Senaste 3 åren 34 137 104
Senaste 5 11 129 118
Senaste 10 15 135 120
Senaste 12 16 121 105

Korrelation alla 0,55
Korrelation sena 0,95

Budgeterat 
resultat

Resultat enligt 
bokslut
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 Teknisk nämnd 
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 Barn- och skolnämnd 

 Finansförvaltning 

 Renhållningsstyrelsen 

 Servicenämnden  

 Skattesats    
 

 

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2019 och EVP 2020- 2021 är 

ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. 

Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra 

ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader. Alla siffror är i 

jämförelse med förra årets budget, och med S och MP:s förslag, för att 

möjliggöra tydliga jämförelser.  



Kommunens ekonomi har en rad problem, det som många med ett försök till 

förskönande omskrivning kallar utmaningar. Den mångkulturella 

samhällsomvandingen med enorm mottagning av asylinvandrare har havererat, 

med stora underskott år efter år, eftersom de statliga medlen långt ifrån täcker 

kostnaderna. På detta kommer ett fortsatt stort investeringsbehov, och till sist, 

andelen arbetande i befolkningen är på väg ned, främst på grund av en ökande 

andel äldre.  

 

Kommunen måste de närmaste åren hitta sätt att hålla tillbaka utgiftsökningarna, 

för att slippa höja skatten. Vi lämnar i vår budget konkreta förslag till hur detta 

ska går till, till exempel genom vårt förslag till förvaltningsreform, genom 

minskade invandringskostnader genom att mottagningen av asylinvandrare 

stoppas, och en rad andra prioriteringar.  

 

I förra årets budget gick vi med på en hel del av de generella effektiviseringsmål 

på olika procentnivåer som de senaste åren har förslagits av flera partier. Men är 

de verkligen uppnåbara i den omfattning som föreslås? Riskerar de inte helt 

enkelt att bara bli försämringar? Vi tror inte på en sådan osthyvling av 

verksamheterna. Det enda rimliga är att nedskärningarna sker prioriterat, som vi 

föreslår i vår budget.  

 

Vårt resultat når inte upp i överskottsmålet på två procent, men är ändå hyggligt 

starkt med 1,6 procent för 2019, 1,4 procent för 2020, och 0,9 procent för 2021.  

 

Vår investeringsbudget skiljer sig från den från S och Mp genom att vi helt tar 

bort medlen för ridanläggningen på Ladugårdsmarken, och ridvägarna 

däromkring. Vi har länge varit tydliga med att detta är en olämplig placering av 

anläggningen, den borde byggas längre ut på landet. En ny placering behöver 

hittas, först därefter är vi beredda att anslå medel. Vi tar även bort medlen till 

upprustning av Folkparksbyggnaden (som vi vill riva), och till flyktingboenden 

och inköp av bostadsrätter.  

 

2. Invandring och mångkultur 

Som alla har sett de senaste åren har den hittillsvarande invandringspolitiken 

havererat. Lund bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om 

mottagande av så kallade ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis 

återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt. 

 

Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en 

Sverigedemokratisk politik, det vill säga stopp för denna verksamhet? Det finns 

stora mängder offentlig information som visar att det statliga stödet inte räcker.  



Med allt större antal personer som ska tas om hand, och kostnader som finns 

spridda på diverse andra förvaltningar, är det ingen överdrift att hävda att den 

verkliga nettokostnaden är betydligt större än de underskott på 40-70 miljoner 

som de senaste åren har redovisats inom flyktingverksamheten.  

Vi har för socialnämnden satt en besparingspotential på 70 miljoner för 2019, 

och ökade belopp för EVP-åren, förutsatt att verksamheten omedelbart 

avvecklas.  

Även kostnaden för försörjningsstöd kommer att gå ner ett antal år efter en 

omläggning av politiken. Vi har för det angett ett försiktigt belopp på 10 

miljoner för 2021.  

 

 

3. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men 

framförallt mycket arbetstid, på så kallat ”mångfaldsarbete”. När man studerar 

dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att 

mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har 

mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HR-

konsulter, man har arbetsgrupper, temadagar, konferenser. Personal får gå på 

kurser, som heter sådant som ”Värdegrund och likabehandling i teori och 

praktik”. Vad kostnaden för allt detta uppgår till är oklart. Det är ännu mera 

oklart vad resultatet av dessa verksamheter är. Detta gäller även för HBTQ- och 

genusarbete. Dessa ämnen verkar ibland vara integrerade i det man kallar 

mångfaldsarbete, och förekommer ibland som särskilda projekt. Även här är 

syftet och resultaten oklara. Vilken nytta gör mångfalds- HBTQ, och 

genusarbetet? 

 

Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? 

Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor 

runt sådant som könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, med mera? För oss 

Sverigedemokrater är det självklart att vi alla är unika individer, och ska 

likabehandlas. Tillsättning till tjänster ska ske enbart baserat på kompetens. Blir 

någon person ändå diskriminerad, så har kommunen gjort fel, och personen har 

rätt till upprättelse. Att som man nu gör, förutsätta att människor generellt måste 

omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än 

politisk propagandaverksamhet.  

 

Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för 

dessa områden, men med något undantag svarar förvaltningarna att arbetet inom 

dessa områden är ”helt integrerat i verksamheten”, istället för att presentera 

kostnaderna. Det råder dock ingen tvekan om att det inom hela kommunens 

organisation sammanlagt rör sig om många miljoner kronor. Vi har i vår budget 

för 2019 valt att spara in 24 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, 



vilket är en försiktig uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska om 

dessa projekt och verksamheter avskaffades.  

 

4. Kommunstyrelse och politisk ledning 

Men omläggning till en Sverigedemokratisk invandringspolitik kan kostnaderna 

för gode män till så kallade ensamkommande barn minskas kraftigt. Vi lägger 

inget generellt effektiviseringskrav, utan förutsätter att alla politiker förstår 

värdet av att arbeta effektivt för att inte kostnaderna ska öka mer än nödvändigt. 

 

 

5. Kommunkontor 

Vi har här en lång rad förändringsförslag. Funktioner utan trovärdighet, som 

visselblåsarfunktionen, tar vi bort medlen till. Kommunens deltagande i 

Almedalsveckan får istället för föreslagna 700 tkr istället kosta 50 tkr. 

Deltagande i MIPIM slopas. Vi anser också att styrgruppen för de östra 

kommundelarna inte är bästa sättet att arbeta med medborgarinflytande, utan vi 

vill istället, som vi tidigare motionerat om, återinföra medborgarstämmorna, och 

anslår 700 tkr till det. Vi anser liksom S och MP att det behövs mer medel till 

IT, informationssäkerhet, och hemsidor, och det så kallade E-arkivet som är på 

gång.  

Vi har på denna punkt även satt upp de anslag till den inhyrning av 

bevakningspersonal för att avhysa tiggare som vi har motionerat om, och till den 

ordningsvaktstjänst som Jernhusen har bett kommunen om för att tillsammans 

med Jernhusens vakt öka tryggheten vid centralstationen.  

 

 

6. Kommungemensamt. 

Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har 

parallella funktioner. Även antalet administratörer växer snabbare än övriga 

personalkategorier. Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet 

personer i chefsfunktioner, och antalet administratörer. Vi låter detta projekt gå 

under arbetsnamnet ”Förvaltningsreform”.  

Vi har lagt denna besparing under kommungemensamt, eftersom den berör 

många verksamheter och det ännu så länge är oklart hur reformen fördelas på 

verksamheterna. Denna reform kommer att ta tid, vi har därför satt den 

blygsamma siffran 10 miljoner för 2019, ökande till 50 miljoner 2020, och sedan 

90 miljoner för 2021. En sådan här reform är faktiskt möjlig att genomföra, om 

styret av kommunen är tydligt, och präglas av nyttotänkande.  

 

 

 

 



7. Byggnadsnämnd 

Nybyggnationen tar idag liten hänsyn till estetiska värden, och förfular 

stadsbilden med plåt- och glasfasader utan anknytning till något kulturarv 

förutom funktionalism och modernism, med små, ofta poänglösa inslag av 

postmodernism. . Detta måste ändras. Vi vill ha mer arkitektur med klassiska 

ideal, varmare och vänligare material, en mänskligare estetik som anknyter till 

historien istället för att bara förneka den. Modernismens idé är att byggnaden 

bara ska berätta om sin funktion, men mänskligt liv är så mycket mer, med 

värderingar, mänsklig identitet och tillhörighet, och längtan och drömmar 

bortom en marxistiskt inspirerad brutal materialism. Vi anslår 500 tkr för 

införande av ett nytt regelverk för byggnation, som ska stimulera att tänkandet 

på detta område ändras.  

 

 

8. Teknisk nämnd 

Vi är med på de anslag som S och Mp föreslår för att utveckla miljöerna i de 

östra kommundelarna, men tror inte att de ospecificerade besparingar som finns 

inbakade i deras ”förändringar” kommer att kunna genomföras. 

Byggnadsnämnden får inte bli en flaskhals utan arbetet måste kunna rulla på 

med tillräckligt med resurser. Vi föreslår ett ökat anslag om 2,5 miljoner kronor 

för att förbättra snöröjningen och vinterväglaghållningen. Dessa ökade medel 

bör finnas reserverade, sedan får man se hur vintrarna blir och om de behövs. Vi 

bedömer också att om det märkliga projektet med livsmedelshandel i Folkparken 

avstyrs, kommer man att kunna spara in i alla fall 100 tkr. Det innebär en hel del 

byråkrati att administrera en ny plats för handel, speciellt en plats som inte är 

lämplig för det.  

 

 

9. Kultur- och fritidsnämnd 

Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla 

fritidsaktiviteter. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser 

används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade 

verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar 

allmänintresse, och på mångkulturella projekt. Totalt kan vi lösgöra 6 miljoner 

kronor som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans. Om 

förvaltningens mångfaldsarbete och HBTQ-arbete slopas, bör det vara möjligt 

att spara in ytterligare 1 miljon kronor. Fristadsprojektet har ingen trovärdighet, 

vi tar gärna en debatt om varför om någon vill det.  

Vi anslår 500 tkr för att utredningen av badhus i de östra komundelarna ska 

återupptas. Vi vill även ge ett riktat bidrag på en miljon till Idalagården, för att 

säkra att den fortsatt ska kunna erbjuda Veberödsborna bra lokaler för uthyrning 

och olika verksamheter. Den är nu utbjuden till försäljning, men den kan istället 

kvarstå i kommunal ägo.  



 

På denna nämnd har vi låtit det av S och Mp föreslagna effektiviseringskravet på 

en procent kvarstå. Nämnden har de senaste åren haft problem med styrningen 

av verksamheten, och får man ordning på denna bör arbetet kunna utföras 

effektivare.  

 

 

10. Socialnämnd 

I de så kallade dialogdokumenten som utgjorde del av underlaget för budget 

2017 med EVP 2018- 2019 kan man läsa om de mycket stora kostnader som 

finns för introduktionen av nya socialsekreterare. Det hänvisas till en så hög 

siffra som 340 000 kronor per nyanställd, utspritt under 1,5 år. Beräkningen 

avser alltså kostnad för den arbetstid som går åt för att komma in i 

arbetsrutinerna. Vi ser detta som helt orimligt, och hävdar att tidsåtgången för 

detta i alla fall måste halveras. På detta sätt minskar vi socialnämndens behov av 

medel med 7 miljoner kronor.  

Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd till så kallade EU-migranter, och 

med tanke på de belopp som redan betalats ut och allt arbete som tjänstemän har 

gjort, är det att förvänta att det går att spara 1,5 miljoner på detta under varje 

kommande år.  

Genom ett omedelbart avbrytande av mottagningen av asylinvandrare anser vi 

det vara möjligt att på detta sätt spara in 70 miljoner för 2019, 100 miljoner för 

2020, och 130 miljoner för 2021.  

När det gäller försörjningsstödet, så bör detta med en Sverigedemokratisk 

invandringspolitik minska under det sista EVP-året, och vi har skrivit in en 

försiktigt bedömd siffra, 10 miljoner, för detta. 

Men det går även att spara på försörjningsstödet redan på 2019, genom att det 

försörjningsstöd som betalas ut för flyktingar som väntar på att få 

etableringsersättning görs återbetalningspliktigt. Detta har genomförts i en del 

kommuner, enligt den så kallade Vansbro-modellen. Denna besparing rör sig om 

cirka 3 miljoner per år, beräknat på att kostnaden för år 2016 var 2,676 miljoner, 

och då hade Lund bara börjat den kraftiga utbyggnaden av 

flyktingmottagningen. 

 

11. Miljönämnd 

Vi säger nej till det effektiviseringskrav på två procent som finns inbakat i S och 

MP:s anslag för Miljönämnden. Självklart går det inte att strypa Miljönämndens 

verksamhet på detta sätt.  

 

 



12. Vård- och omsorgsnämnden 

Vi säger nej till det generella effektiviseringskravet, det är inte sannolikt att det 

går att genomföra utan allvarliga konsekvenser. Utöver det gör vi följande 

satsningar: vi tillför 15 miljoner för att öka personaltätheten, och förbättra 

bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi satsar en miljon kronor på att 

trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria. Vi är även med på S och MP:s tankar 

om att förbehållsbeloppet ska höjas, och även bostadstillägget.  

Vi vill avskaffa allt mångfalds- och HBTQ-arbete, och eftersom speciellt det så 

kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt 

arbete, går det säkert att spara 2 miljoner på att avveckla detta.  

 

 

13. Utbildningsnämnd 

Vi säger nej till drakoniska ”effektiviseringar” även här, anslagen måste kunna 

skrivas upp när befolkningen ökar, och de anställdas löner går upp. Vi anser att 

det går att göra en allmän besparing på modersmålsverksamheten på 3 miljoner 

kronor. Det förekommer också mycket ”mångfalds och HBTQ-arbete” inom 

nämndens verksamheter, och lågt räknat bör det gå att spara in 3 miljoner kronor 

genom att dessa projekt avslutas.  

 

 

14. Barn- och skolnämnd 

"Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande 

resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en 

ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Finns det elever som stör 

undervisningen och skapar otrygghet, ska dessa undervisas i en speciell 

jourskola. Är problemen på en ännu allvarligare nivå, ska vissa elever gå i en så 

kallad pliktskola.  

Vi gör en rad omprioriteringar när det gäller resurserna till skolan, enligt 

följande: Vi tar bort det enorma effektiviseringskravet. Vi minskar 

tilläggsresurserna, dessa kan minskas med en skola med ordning och reda, så 

även de svagpresterande barnen får studiero. Vi satsar 4 miljoner på att stärka 

barns kunskap om det svenska kulturarvet.  

 

En annan viktig satsning är att vi vill anslå 3 miljoner kronor till att utbilda 

lärare i att motverka etniska konflikter. I det mångkulturella samhället, med dess 

inbyggda motsättningar kan vem som helst, svensk eller invandrare, drabbas av 

trakasserier på grund av etnicitet eller religiös tillhörighet. Detta tar sig ofta 

mycket otäcka uttryck inom skolans värld.  

Detta är också vad skolpersonalen har sagt är det som behövs. I BSN Lunds 

stads handlingar inför sammanträdet 2017-03-15 kan man i ärendet ”3 

Information: HBTQ-insats” (Dnr BSL 2017/0033) läsa vad medarbetarna har 

svarat i den enkät som har skickats ut efter en ”HBTQ-insats” som omfattade 



2500 anställda. Det tas i handlingarna upp att medarbetare har svarat att 

förvaltningen borde arbeta med andra diskrimineringsåtgärder än HBTQ. 

”främst etnisk diskriminering tas upp som exempel”.  

 

Vi minskar anslaget till modersmålsverksamheten med 10 miljoner, en reform 

som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla 

modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste 

vägas mot barnets behov av att använda sin tid åt andra ämnen.  

När mångfalds- och HBTQ-arbetet avskaffas inom skolverksamheterna och på 

förvaltningarna, kommer stora medel att kunna sparas in. Vi bedömer att det går 

att minska anslagen med minst 15 miljoner kronor när dessa verksamheter 

avskaffas. 

 

 

15. Finansförvaltning 
Vi tar bort de reserverade medlen för bostäder för så kallade nyanlända. Vi har 

ju också föreslagit att Folkparksbyggnaden ska rivas, och att man istället ska 

bygga seniorlägenheter på motsvarande markyta. Det kommer att ge en 

exploateringsintäkt på i alla fall netto 18 miljoner, om man räknar bort två 

miljoner för kostnaden för rivning av den vanskötta och förfallna byggnad som 

står på tomten nu.  

 

 

16. Renhållningsstyrelsen 

Vår budget här skiljer sin inte från den som föreslagits av S och Mp. 

 

 

17. Servicenämnden 

Vi vill inte lägga effektiviseringskrav på Servicenämnden, det finns en risk att 

det innebär att andra nämnder bara faktureras motsvarande belopp.  

 

 

18. Skatter och finansiellt netto 

Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21,24 per skattekrona 
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -58,888 -58,546 -54,813

Förändringar 342 3,733 7

Nettokostnadsram -58,546 -54,813 -54,806

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Dubbel revision valår -150 0 0

(SD) förslag till förändringar:
Besparing Överförmyndarnämnden 2,000 2,000 2,000
Slopad effektivisering -1,178 -2,349 -3,445

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 672 -349 -1,445

Nettokostnadsram -57,874 -55,162 -56,251

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -195,910 -206,228 -208,045

Förändringar -10,318 -1,818 583

Nettokostnadsram -206,228 -208,045 -207,462

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Utökad budget för Räddningstjänst Syd -800 -800 -800
E-arkivlösning i kommunen -2,500 -2,500 -2,500
Stärkt informationssäkerhet -600 -600 -600
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning -500 -500 -500
Inrättande av kommunikatör I beredskap (KIB) -300 -300 -300

-150 -150 -150
Stärkt internationell webb -500 -500 -500
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid -900 -900 -900
Ökat anslag till FINSAM -750 -750 -750

-2,000 -2,000 -2,000
Utveckling av Rådhuset -600 -600 -600
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa -2,000 -2,000 -2,000

(SD) förslag till förändringar:
Våsselblåsarorganisation 200 200 200
Stödfunktion för extern finansiering 600 600 600
Future by Lund / The Creative Plot 2,000 2,000 2,000
Mottagarorganisation 1,200 1,200 1,200
Klimatsamordnare 600 600 600
Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700
Lund Convention Bureau 1,654 1,654 1,654
Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 600 600 600
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Minskat anslag till Almedalen 650 650 650
Deltagande i MIPIM slopas 350 350 350

-1,500 -1,500 -1,500
Återinförande av medborgarstämmor -700 -700 -700
Slopad effektivisering -2,939 -6,032 -9,153
Klimatpolitiskt råd 185 185 185
Avskaffad lönekartläggning 100 100 100
Bistå Jernhusen med en inhyrd ordningsvaktstjänst -750 -750 -750

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -8,150 -11,243 -14,364

Nettokostnadsram -214,378 -219,288 -221,826

Uppföljning av bemötande & tillgänglighet
i kommunen

Fler arrangemang – genomförande av
Evenemangsstrategi

Inhyrning av bevakningspersonal för
Avhysning av tiggare
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4,900 0 0

Förändringar -4,900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:
Förvaltningsreform 10,000 50,000 90,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 10,000 50,000 90,000

Nettokostnadsram 10,000 50,000 90,000

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -24,315 -29,525 -29,774

Förändringar -5,209 -250 -251

Nettokostnadsram -29,525 -29,774 -30,025

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:

-1,850 -1,850 -1,850

(SD) förslag till förändringar:
Nytt regelverk för byggnation -500 0 0
Slopad effektivisering -486 -1,059 -1,638

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2,836 -2,909 -3,488

Nettokostnadsram -32,361 -32,683 -33,513

Driftskostnader för exploateringsprojekt
– strukturavgift och MBK-avgift
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -189,837 -188,049 -188,855

Förändringar 1,788 -806 -806

Nettokostnadsram -188,049 -188,855 -189,661

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll 0 -1,000 -2,000
Resurser för skötsel av tillkommande arealer -561 -561 -561
Driftskostnader för exploateringsprojekt -7,150 -7,150 -7,150
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärområde 0 -645 -645

-1,675 -1,850 -2,020
Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn) -60 -120 -180
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader) -290 -575 -860

-60 -350 -650

-175 -350 -525

(SD) förslag till förändringar:
Ökad beredskap vinterväglag -2,500 -2,500 -2,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Slopad effektivisering -3,797 -7,575 -11,369

100 100 100

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -15,668 -22,076 -27,860

Nettokostnadsram -203,717 -210,931 -217,521

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -61,172 -48,022 -67,622

Förändringar 13,150 -19,600 -2,028

Nettokostnadsram -48,022 -67,622 -69,650

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -48,022 -67,622 -69,650

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra
Kommundelarna (drift- och kapitalkostn)

Förstärkning av cykelinfrastruktur i
Lunds kommun (kapitalkostnader)
Genomförande av dagvatten- och
Översvämmningsplan (kapitalkostnader)

Avslutning av projektet med
Livsmedelshandel i Folkparken
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -347,031 -350,764 -353,896

Förändringar -3,734 -3,132 -3,171

Nettokostnadsram -350,764 -353,896 -357,066

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Stärkt bibliotek i Södra Sandby -660 -660 -660
Genomförande av Kinos utveckling -300 -300 -300

-160 -325 -485

(SD) förslag till förändringar:

6,000 6,000 6,000
Fristadsprojektet 500 500 500
Kostnader för mångfald och HBTQ 1,000 1,000 1,000
Verksamhetsstöd Idalagården -1,000 -1,000 -1,000
Ökade barnkullar, kulturskolan -1,635 -1,635 -1,635
Kulturhistoriska föreningen (utredning) -2,000 -2,000 -2,000
Utredning badhus för östra kommundelarna -500 0 0

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 1,245 1,580 1,420

Nettokostnadsram -349,519 -352,316 -355,646

Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -454,971 -451,548 -458,268

Förändringar 3,423 -6,720 -6,817

Nettokostnadsram -451,548 -458,268 -465,086

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:
Integrationsanslaget till socialnämnden 800 800 800
Personalutveckling 1,000 1,000 1,000
Drastiskt sänkta introduktionskostnader för personal 7,000 7,000 7,000
Utgifter för EU-migranter 1,500 1,500 1,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000
Generella besparingar på invandring 70,000 100,000 130,000
Slopad effektivisering -4,550 -9,065 -13,648
3 tidigare statligt finansierade tjänster -1,670 -1,670 -1,670
Avslutat ansvar för åldersuppskrivna ensamkommande b 3,300 3,300 3,300
Avskaffande av bostadsorganisation 2,200 2,200 2,200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 81,580 107,065 132,482

Nettokostnadsram -369,968 -351,203 -332,604

Utveckling och upprustning av
Friluftsbaden (kapitalkostnader)

Slopat stöd till mångkulturell och
Kulturradikal verksamhet
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -115,279 -116,869 -118,482

Förändringar -1,591 -1,613 -1,635

Nettokostnadsram -116,869 -118,482 -120,117

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:

0 0 10,000
Återbetalningspliktigt försörjningsstöd för nyanlända 3,000 3,000 3,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 3,000 3,000 13,000

Nettokostnadsram -113,869 -115,482 -107,117

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -13,778 -14,363 -14,433

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram -14,363 -14,433 -14,504

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Genomförande av Lundakem -1,000 -1,000 -1,000

(SD) förslag till förändringar:
Slopad effektivisering -276 -563 -852

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1,276 -1,563 -1,852

Nettokostnadsram -15,639 -15,996 -16,356

Besparing på försörjningsstöd pga
Stoppad asylinvandring
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -1,876,721 -1,982,472 -2,045,317

Förändringar -105,752 -62,844 -72,088

Nettokostnadsram -1,982,472 -2,045,317 -2,117,404

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Högre förbehållsbelopp -2,000 -2,000 -2,000
Högre bostadstillägg -2,500 -2,500 -2,500

(SD) förslag till förändringar:
Ökad personaltäthet -15,000 -15,000 -15,000
Gratis trygghetslarm -1,000 -1,000 -1,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000
Slopad effektivisering -28,983 -59,225 -89,905
Bidrag -2,000 -2,000 -2,000
Projekt öka hälsotalen -1,800 -1,800 -1,800

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -51,283 -81,525 -112,205

Nettokostnadsram -2,033,755 -2,126,842 -2,229,609

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -531,432 -568,024 -589,781

Förändringar -36,592 -21,757 -15,856

Nettokostnadsram -568,024 -589,781 -605,636

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Stärkt elevhälsa -2,000 -2,000 -2,000
ISLK – barn med särskilda behov -600 -600 -600

(SD) förslag till förändringar:
Besparingar på modersmålsverksamheten 3,000 3,000 3,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 3,000 3,000 3,000
Slopad effektivisering -5,462 -11,160 -17,057
GDPR -1,500 -1,500 -1,500

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3,562 -9,260 -15,157

Nettokostnadsram -571,586 -599,041 -620,793
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -2,504,387 -2,627,286 -2,674,842

Förändringar -122,899 -47,556 -46,764

Nettokostnadsram -2,627,286 -2,674,842 -2,721,606

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Obligatorisk lovskola -700 -700 -700
Obligatorisk prao -500 -500 -500
Stärkt elevhälsa -4,000 -4,000 -4,000

-2,000 -2,000 -2,000

(SD) förslag till förändringar:

6,800 6,800 6,800

37,300 37,300 37,300
Besparingar på modersmålsverksamheten 10,000 10,000 10,000
Stärka barns kunskaper om det svenska kulturarvet -4,000 -4,000 -4,000
Utbilda lärare i att motverka etniska konflikter -3,000 -3,000 -3,000
Ökad personaltäthet på förskolan -10,000 -10,000 -10,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 15,000 15,000 15,000

2,000 2,000 2,000
Slopad effektivisering -38,000 -77,000 -117,123

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 8,900 -30,100 -70,223

Nettokostnadsram -2,618,386 -2,704,942 -2,791,829

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -151,917 -179,896 -249,791

Förändringar -27,979 -69,895 -131,730

Nettokostnadsram -179,896 -249,791 -381,521

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Anpassning av skollokaler för övernattning 0 -170 -510

(SD) förslag till förändringar:
Reserverade medel: Bostäder för nyanlända 9,300 1,000 1,000
Nettointäkt exploatering Folkparkstomten 0 0 18,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 9,300 830 18,490

Nettokostnadsram -170,596 -248,961 -363,031

Stärk Lunds skolors resurscentrum – utökat
Uppdrag barn med särskilda behov

Minskad tilläggsresurs pga upphörd
Asylinvandring, förskolan
Minskad tilläggsresurs pga upphörd
Asylinvandring, grundskolan

Välkomsten, mottagningsenhet för
Ensamkommande
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter 162,200 162,200 162,200
Kostnader -159,700 -159,700 -159,700
Resultatpåverkande 2,500 2,500 2,500

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Översta steget – minimera kommunens avfall -600 -600 -600

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -600 -600 -600

Resultatpåverkande 1,900 1,900 1,900

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav 85,865 87,865 89,865
Avskrivning extra tillgångspost 55,100 55,100 55,100
Finansiella poster 142,000 142,000 142,000
Resultatpåverkande 282,965 284,965 286,965

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21) -6,700 -6,700 -6,700
Rivningskostnader Svaneskolan -3,000 0 0

(SD) förslag till förändringar:
Nya föreskrifter och ökade kontrollsystem -1,000 -1,000 -1,000
Lunda-Eko II -1,000 -1,000 -1,000
Slopat sparkrav -2,000 -4,000 -6,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -13,700 -12,700 -14,700

Resultatpåverkande 269,265 272,265 272,265

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter 5,934,141 6,118,099 6,344,469
Generella statsbidrag & utjämning 647,607 715,281 749,614
Finansiella intäkter 125,185 135,510 141,020
Finansiella kostnader -81,300 -99,000 -122,700
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande 6,625,633 6,869,890 7,112,403

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:
Lägre kostnader för nya lån 400 1,100 1,400

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 400 1,100 1,400

Resultatpåverkande 6,626,033 6,870,990 7,113,803
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Totalt budgetresultat för Sverigedemokraternas förslag

Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar -6,789,669 -7,050,470 -7,325,748
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 1,900 1,900 1,900
Resultatpåverkan Servicenämnd 269,265 272,265 272,265
Resultatpåverkan Skatter & Finans 6,626,033 6,870,990 7,113,803

Årets resultat 107,529 94,685 62,220

1.6% 1.4% 0.9%

Resultatmål om 2 % 131,635 136,668 141,882

Differens mot resultatmålet -24,106 -41,982 -79,661

Årets resultat innan simulering 89,507 103,435 67,322
Årets resultat efter simulering 107,529 94,685 62,220
Simuleringsförändringar 18,022 -8,750 -5,102

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning



Förslag till investeringsramar 2019-2023 från Sverigedemokraterna 4/27/2018

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2018.

För 2018 stämmer inte planen med tidigare plan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna.

X = Avser extern förhyrning.

Investeringsramar Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0

Socialnämnden 3,500 2,000 2,000 2,000 2,000 0

Vård- och omsorgsnämnden 9,840 11,755 13,690 11,230 11,350 11175

Utbildningsnämnden 7,500 9,000 18,000 8,000 11,000 0

Barn- och skolnämnd 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18000

Kultur- och fritidsnämnden 24,700 27,000 13,000 13,000 25,000 10000

Kommunstyrelsen 796,600 1,012,790 1,007,185 949,500 565,765 424660

Servicenämnden 212,000 200,000 180,000 154,000 154,000 0

Renhållningsstyrelsen 38,800 24,100 23,100 18,100 18,100 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 25,545 19,545 19,545 17,545 17,545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 75,600 108,000 110,100 131,900 99,300 493800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar -11,400 0 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1,218,585 1,450,090 1,422,520 1,341,175 939,960 957,635

Tekniska nämnden Exploatering 0 22,000 25,000 -35,000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner

Summa investeringsramar 1,243,585 1,497,090 1,472,520 1,331,175 964,960 957,635

Sammanfattning: Sa 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Lunds kommun Investeringar 7,329,965 1,218,585 1,450,090 1,422,520 1,341,175 939,960 957,635
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 0 0 0 0 0 0 0
Tekniska nämnden Exploatering -38,000 0 22,000 25,000 -35,000 -50,000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Lunds kommun Summa 7,416,965 1,243,585 1,497,090 1,472,520 1,331,175 914,960 957,635

Kommunstyrelsens ram 4,331,840 796,600 1,012,790 1,007,185 949,500 565,765 424,660
Beslutade Kommunstyrelsens ram 2,177,250 568,800 657,100 487,585 350,000 113,765
Utrymme Kommunstyrelsens ram 2,154,590 227,800 355,690 519,600 599,500 452,000 424,660

Förändringar i investeringsplanen kan påverkar driftbudgeten i 
form av kapitalkostnader och/eller framtida hyreskostnader 
beroende på objekt samt räntekostnader för nya lån. Vid 
simulering av detta, ta kontakt med Patrik



Renhållningsstyrelsens Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare

Renhållningsstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 116,700 24,500 18,800 19,100 18,100 18,100 18,100
Renhållningsstyrelsen Brunnshög vakuumsystem* 55,000 25,000 20,000 5,000 5,000

Summa 171,700 0 49,500 38,800 24,100 23,100 18,100 18,100

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 14,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Socialnämnden Inventarier nya objekt 1,500 1,500

0
Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 79,140 10,100 9,840 11,755 13,690 11,230 11,350 11,175

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 39,000 4,500 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Utbildningsnämnden Inventarier TF gymnasieskola och av Katte 3,600 3,600
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2,500 500 2,000
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 5,500 500 1,000 2,000 2,000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15,000 10,000 5,000
Utbildningsnämnden Summa 66,100 4,500 8,100 7,500 9,000 18,000 8,000 11,000 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 86,000 14,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 68,000 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4,000 4,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Brunnshög, inventarier 3,000 3,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Södra Sandby, inventarier 3,000 3,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Stångby centralskola 3,000 3,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2,000 2,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fäladen + fritidsgård 4,000 4000
Kultur- och fritidsnämnden Ridanläggning inventarier 0 0
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6,000 3,000 3,000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Fossilfritt Lund 2020 - byte av maskinpark Anläggningsservice 200 200
Kultur- och fritidsnämnden Ersättningsfotbollsplaner i Veberöd 10,000 5,000 5,000 Idala fotbolls planer ska bebyggas.
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15,000 15000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen / Sagohuset 2000

Summa 118,700 0 8,000 24,700 27,000 13,000 13,000 25,000 10,000



Investeringar tekniska nämnden Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2,023 Senare
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3,600 600 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 50,520 11920 13,320 7,320 7,320 5,320 5,320
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 40,450 10325 6,025 6,025 6,025 6,025 6,025
Tekniska nämnden Offentlig belysning 11,400 1900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 19,000 3500 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 1,600 600 200 200 200 200 200
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1,600 600 200 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 7,800 1300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -6,000 -1000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 600 100 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -1,000 -500 -200 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 130,570 0 29,345 25,545 19,545 19,545 17,545 17,545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 60,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000
Tekniska nämnden Lund C 296,169 22,000 35,000 36,000 45,000 15,000 122,800
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1,035 1,000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 22,897 9,000 8,000 3,000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24,000 1,000 6,000 17000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 79,000 19,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 80,267 500 1,000 5,000 31,500 20,000 20,000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 14,027 3,000 3,000 3,000
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 44,410 10,000 16,000 10,000
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -18,000 -5,000 -8,000 -5,000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 8,000 4,000 4,000
Tekniska nämnden Stångby station 63,000 2,000 15,000 10,000 20,000 16,000
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50,000 50,000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150,000 150,000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16,000 8,000 7,000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15,000 500 5,000 4,000 5,500
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8,076 500 4,000 3,500
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4,500 500 2,000 2,000
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4,500 4500
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 8,567 100
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7,700 500 3,000 4,200
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50,000 50,000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7,500 500 4,000 3,000
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14,000 14,000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16,000 16,000
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 2,250
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20,100 100 7,000 8,000 5,000
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 20,000 20,000

Summa infrastrukturinvesteringar 1,068,998 0 0 500 75,600 108,000 110,100 131,900 99,300 493,800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 89,500 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900
0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 776,000 74,833
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal -298,400 -30,233
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling -56,000 -56,000

Summa infrastruktur spårväg 421,600 0 0 -11,400 0 0 0 0 0



Investeringar Kommunstyrelsen Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2,022 2023 Senare De flesta ersättningarna ger ofta även en volymökning
Barn- och skolnämnd Sagorätten flexibel enhet 300 barn 131,900 X 2000 20,300 75,900 35,700 Ersättning
Barn- och skolnämnd Ladugårdsmarken 6,000 450 6,000
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 200,500 X 2,500 1,500 15,000 90,000 94,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13,900 X 500 900 13,000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 20,100 900 100 5,000 15,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd St Hansgården 25,000 200 2,000 20,000 3,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 50,000 1,260 50,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola X 1,200 X Ersättning
Barn- och skolnämnd Ersättning Grynmaleran +2 avdelningar 40,000 1,000 10,000 20,000 10,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X X 600 X
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 41,000 900 1,000 20,000 20,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Parkskolan 48,400 2,000 400 5,000 43,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner 91,100 X 1,500 2,300 6,000 81,800 1,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 140,000 3,200 2,000 73,000 65,000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 40,000 1,200 20,000 20,000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250,000 4,000 250,000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 40,000 1,200 40,000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 40,000 1,200 40,000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 125,000 3,200 55,000 70,000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47,000 900 47,000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 150,000 4,000 10,000 70,000 70,000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47,000 1,000 20,000 27,000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47,000 1,200 33,000 14,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 54,000 600 14,000 25,000 15000 Ersättning
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 159,700 X 3,200 8,700 4,000 60,000 87,000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 41,100 X 3,200 1600 20,000 19,500
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x 700 100 X Ersättning
Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 125,000 1,500 20,000 55,000 50,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 144,000 2,000 1000 3,000 70,000 70,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45,000 1,000 35,000 10,000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 208,300 X 3200 5,300 15,000 90,000 98,000
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-6 26,000 400 10,000 16,000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X X 840 X X
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 150,000 1,500 1000 2,000 39,000 65,000 43,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idrottshall 50,000 1,000 25,000 25,000
Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 40,100 900 100 40,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47,000 800 400 10,000 36,600 Ersättning
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök,matsal + admin  anpassning åk 4- 6 39,900 X 1,000 100 9,300 26,500 4,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola F-3 och idrottshall 154,000 X 2,000 2,200 39,800 95,000 17,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Nytt kök + slöjd Nyvångsskolan/ +75 elever 42,300 X 1,500 1,800 26,000 14,500 Ersättning
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15,000 X 300 15,000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 45,100 1,000 100 25,000 20,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Möllebacken 47,200 900 200 47,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 200,000 X 3,800 4,000 5,000 71,000 75,000 45,000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 31,200 X 600 100 10,000 21,100 Ersättning

Summa förskola/grundskola 3,258,800 68,050 52,100 188,100 501,000 561,100 638,600 545,000 393,000 380,000

Utbildningsförvaltningen Vipan komvux (campus vipan) 413,750 X 4,400 5,000 65,000 76,000 94,585 135,000 33,765
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 8,100 X 1,600 2,000 4,500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25,000 25,000
Utbildningsförvaltningen Hedda Andersson gymnasiet 700,000 X 3,000 30,000 47,000 170,000 200,000 170,000 80,000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad gradängsal 67,500 X 2,100 7,100 14,300 30,000 14,000
Utbildningsförvaltningen Ny Gymnasieskola 2

Summa utbildningsnämnden 1,214,350 11,100 44,100 130,800 276,000 308,585 330,000 113,765 0



Beslut 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,033 senare
Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 0 0 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar Ny ridsportsanläggning 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokaler Hedda gymnasiet inkl gymnastik 150,200 200 20,000 30,000 90,000 10,000
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset inkl kampsport 50,000 25,000 25,000
Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8,000 8,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Kryptan, Södra Sandby X X X
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Nordvästra Lund X X
Servicenämnden Observatoriet 12,000 12000
Servicenämnden Stadshallen 150,800 3,800 10,000 85,000 52,000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35,300 2,600 30,700 2,000
Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 0 0 0 0

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 406,300 6,600 60,700 125,000 142,000 35,000 25,000 0 12,000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenheter, Gränden, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Koggen, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby backe X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1 X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18,000 8,000 10,000
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18,000 8,000 10,000

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Mårtenslund, LKF X X X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Västerbro, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Källby, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Remsan Nöbbelöv, Volymökning, X X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 8,000 31,000 41,000 25,000

Socialnämnden Flyktingboenden 0 X 0 0 0
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten Tornsvalan 42,000 1,500 600 5,000 25,000 11,400

Summa socialnämnden 42,000 1,500 600 5,000 25,000 11,400 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 17,500 7,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 88,650 5,600 9,700 17,190 14,500 16,000 18,000 7,660
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4,000 2,000 2,000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 1,800 600 600 600
Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 5,033,400 70,400 311,600 796,600 1,012,790 1,007,185 949,500 565,765 424,660

Investeringar servicenämnden Sa Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 175,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Servicenämnden Komponentutbyten 440,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Servicenämnden Komponent inomhusmiljöprojektet 102,000 45,000 37,000 20,000
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 14,000 5,000 5,000 2,000 2,000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavtal) 88,000 20,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Servicenämnden Utemiljö, komponentutbyte 36,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,000
Servicenämnden Satsning på träd 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Servicenämnden Inventarier kök 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Servicenämnden Fordon 50,000 7,000 13,000 12,000 11,000 7,000 7,000

Summa servicenämnden 950,000 0 200,000 212,000 200,000 180,000 154,000 154,000 0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -3,000 -3000
Tekniska nämnden Exploatering -38,000 0 0 22,000 25,000 -35,000 -50,000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 109,000 0 22,000 25,000 47,000 50,000 -10,000 -25,000 0



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 22 maj 2018, 

ärende 5. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019 - 2021, med 

budget för 2019, (KF) Dnr KS 2017/0747 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

yrkandet på vårt eget budgetförslag.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-22 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-
2021 med budget för 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 22:e maj 2018 att överlämna förslag till 
Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget 2019.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 14:e maj 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7:e maj 2018
Förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019.
Protokoll från central samverkan 14:e maj 2018 av KSAU´s förslag.

Barnets bästa
I EVP redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den 
kommande planperioden. Många av de förändringar som görs i budgeten 
påverkar delvis barn och unga. Respektive nämnd upprättar 
verksamhetsplan och internbudget utifrån de i EVP fastställda 
ekonomiska ramar och mål. Konsekvensanalyser för hur barn och unga 
påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22:e maj 2018 att överlämna förslag till 
EVP 2019-2021 med budget för 2019, vilket överensstämmer med 
Alliansens (M, L, C & KD) EVP-förslag för 2019-2021. Se bilaga 
”Alliansens EVP-förslag inklusive ramar per nämnd 2019-2021”.
I EVP föreslås en oförändrad skattesats om 21,24 kronor.
Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramar för respektive år 
enligt förslaget:

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
Årets resultat, Mkr 122,6 136,7 141,9
Årets resultat i & av skatteintäkter, 
generella statsbidrag & utjämning 1,9% 2,0% 2,0%
Investeringsram, Mkr 1 000 1 000 1 000
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2018-05-24 Klicka här för att 
ange text.

Under rubriken, Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska ramar, 
redogörs kortfattat för det verksamhetsuppdrag som nämnden eller 
styrelsen har samt den lagstiftning och föreskrifter som i huvudsak styr 
verksamheten. Därefter redovisas driftsram och investeringsram som 
föreslås för nämnden eller styrelsen.
Föreslagen budget för perioden förutsätter fortsatta årliga 
effektiviseringar för flertalet verksamheter utifrån beslutad EVP 2018-
2020. Respektive nämnd och styrelse ska ta fram och realisera 
nödvändiga åtgärder för att leva upp till beslutade driftsramar. 
Nämnderna ska före december månads utgång besluta om 
verksamhetsplan och budget för 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för 

åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för 
åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram 
för åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa utdebiteringen för år 2019 till 21,24 kronor,

att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 
kommun i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt 
kommunfullmäktiges mål,

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng för 
respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och gällande 
resursfördelningsmodell,

att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2019-
2021 med budget för 2019,

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av 
budgetavvikelser mellan åren,

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under 
”Reserverade medel”,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna i enlighet 
med budgeten,
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att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under 2019.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
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Inledning 
Kommunens samlade verksamhet 
Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess nämnder och styrelser, 
kommunalförbund samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande 
över. Kommunen har därutöver ett antal uppdragsföretag. 
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Fem år i sammandrag 
  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Allmänt      

      

Antal invånare per 31 december 121 274 123 360 125 522 127 701 129 435 

- varav 0-5 år 8 021 7 959 8 049 8 110 8 217 

- varav 6-15 år 13 802 14 186 14 443 14 680 14 852 

- varav 16-18 år 3 478 3 759 3 962 4 198 4 280 

- varav 19-64 år 75 950 76 846 77 952 79 114 80 028 

- varav 65-79 år 15 114 15 549 15 885 16 162 16 348 

- varav 80 år och äldre 4 909 5 061 5 231 5 437 5 710 

      

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter     

Kommunalskatt, kr 21,24 21,24 21,24 21,14 21,14 

Landstingsskatt, kr 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 

Begravningsavgift* 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

      

Driftsbudget      

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, mnkr 6 000 6 201 6 582 6 805 7 066 

Verksamhetens nettokostnad, mnkr 5 924 6 245 6 541 6 750 6 994 

Verksamhetens nettokostnad, tkr/inv 48,8 50,6 52,1 52,9 54,0 

Finansnetto, mnkr 73 62 82 81 70 

Finansiella jämförelsestörande poster 15 0 0 0 0 

Årets resultat, mnkr 164 18 123 137 142 

Årets resultat i förhållande till 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 

2,7 % 0,3 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 

      

Finansieringsbudget      

Medel från den löpande verksamheten, 
mnkr 521 418 542 569 605 

Medel för investeringsverksamheten, 
mnkr -815 -1 310 -1 000 -1 000 -1 000 

Medel från finansieringsverksamheten, 
mnkr 180 892 458 431 395 

Förändring av likvida medel, mnkr -114 0 0 0 0 

      

Investeringsbudget, mnkr 787 1 310 1 000 1 000 1 000 
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Vart går skattepengarna? 
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Vision, fokusområden och mål 
Kommunens vision ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen. Den ska 
stimulera till ett utökat gränsöverskridande samarbete med andra organisationer och företag, 
för att tillsammans skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan 
som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. 
Visionen ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och 
förändringsarbete. Förhållningssätten ska ge alla medarbetare och beslutsfattare en riktning 
och vägledning i allt agerande. 
  

Lunds kommuns vision 
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. 

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

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

Leda 
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi 
verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra 
olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer. 
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Fokusområden 
Fokusområdena ska vara avgränsade och prioriterade övergripande målområde som ska ta 
kommunen i riktning mot visionen. Det kan adressera en särskild utmaning som kommunen 
har eller vara ett område som man vill uppmärksamma särskilt. 
Under hösten 2017 och våren 2018 har kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillsammans arbetat nya fokusområden och mål. Tillsammans med 
representanter från förvaltningarna har sedan lämpliga indikatorer valts ut. Tillsammans med 
en genomgång av annan relevant information kommer årlig uppföljning och analys av 
fokusområdena och målen att göras. 

 
Lunds kommuns fokusområden: 
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Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 

Fokusområden Kommunfullmäktigemål Styrande indikator Mål 
2019 

Mål 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Smartare Lund 

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

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

79  78,4  78,7 

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

89  87,6  87,8 

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

90  88,17  89,62 

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

75  69,59  75,22 

Höjd kvalitet och gott 
bemötande 

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

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

12  14  16 

Personalkontinuitet 
hemvård för personer 
med 
funktionsnedsättning 

14  15  17 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI 75 74 75,8  72,95 

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

75 75 37  31 

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

16  23  25,5 

Informationsindex för 
kommunens webbplats 
- Totalt 

90 90 86,85  85,55 

Nöjd Medborgar-Index 
- Helheten  64  62 

Nöjd Inflytande-Index 
- Helheten  46  43 

Ett starkare 
samhällsengagemang 

Vi vill skapa jämlika 
livsvillkor i nära 

Delaktighetsindex, 
andel (%) av maxpoäng 75 75 72  72 
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Fokusområden Kommunfullmäktigemål Styrande indikator Mål 
2019 

Mål 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

samverkan med 
lundaborna och 
civilsamhället. 
Vi vill ge kraft åt 
lundabornas engagemang. 
Vi vill att lundaborna ska 
ha en hög tilltro till 
kommunen. 

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

33  36,6  37,54 

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

1,5   2,1 

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

22  24,8  22,4 

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

46  49  54,5 

Ett grönt föredöme 

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

Andel grundskolor och 
förskolor i kommunen 
med utmärkelser för 
lärande för hållbar 
utveckling. 

100 % 100 % 49 %  50 % 

Hushållsavfall, kg/år 21 801 22 246 25 516  25 677 

Andelen matavfall 
utsorterat och behandlat 
biologiskt så att 
växtnäring och energi 
tagits tillvara. 

63 % 58 % 63 %  63 % 

Antalet tusen cyklade 
km/dygn 205 200 176  170 

Antalet påstigande på 
stadsbuss, regionbuss 
och tåg per år (miljoner 
påstigande) 

38 37 34  33 

  Nöjd Region-Index 
- Helheten  71  71 

  Nöjd Region-Index 
- Trygghet  68  66 

Målvärde för 2018 är ej beslutade för flertalet indikatorer 
Statistik kring ekonomiskt bistånd publiceras i november 
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Styrmodell och ledningsprocess 

Styrmodell 

 
Lunds kommuns vision ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- 
och förändringsarbete. Förhållningssätten lyssna, lära och leda ska ge alla medarbetare och 
beslutsfattare en riktning och vägledning i allt agerande. 
Kommunen har inte full rådighet över allt arbete som utförs. Lagar och förordningar är starkt 
styrande över verksamheter och i många fall även enskildas tjänsteutövning. Det som i 
styrmodellen beskrivs som verksamhetens basuppdrag består dels av nämndens uppdrag 
enligt de av kommunfullmäktige beslutade reglementena och dels av de lagar och 
förordningar som styr nämnden. 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningen utgår från: 
Finansiella mål: 

• Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, 
inklusive utjämning. 

• Nettolåneskulden får inte överstiga 60 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, inklusive utjämning. 

Nämndgemensamma riktlinjer för ekonomistyrning: 

• God budgetföljsamhet ska vara prioriterat för kommunens nämnder och styrelser. 
• Nämnder och styrelser ska löpande under året följa det ekonomiska utfallet i 

månadsrapporter och delårsrapporter. 
• Vid befarad negativ budgetavvikelse ska nämnder och styrelser snarast upprätta en 

åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 
• Nämnder och styrelser ska ha en rättvisande och aktuell redovisning. 
• Nämnder och styrelser ska ha ändamålsenlig ekonomimodell samt planerings- och 

uppföljningssystem. 
Utöver ovan finansiella mål kommer fler finansiella mål att följas upp i 
uppföljningsprocessens finansiella analys. 
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Målstyrning 
Under strategiprocessen identifieras de områden som kommunen särskilt vill utveckla och 
förbättra under den kommande perioden. Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden 
som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. 
Kommunfullmäktige beslutar också om prioriterade mål som är strategiskt viktiga för att nå 
framgång inom respektive fokusområde. 
Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplanen senast under 
december månad före respektive verksamhetsår. Nämnder och styrelser definierar själva vilka 
områden de vill prioritera för utveckling. Nämnder och styrelser ska förhålla sig till de 
gemensamma fokusområdena och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den egna 
basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen. I uppföljningsprocessen ska nämnder 
och styrelser redovisa hur de bidragit till den gemensamma utvecklingen samt på vilket sätt de 
bidrar till uppfyllandet av fokusområdena. 
För att kunna följa och mäta utvecklingen av kommunfullmäktiges mål och nämndernas 
utvecklingsmål ska en eller flera styrande indikatorer beslutas för respektive mål. 
Förvaltningen tar fram mål för varje avdelning eller enhet som benämns verksamhetsmål. 
Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen av 
basuppdraget och ekonomistyrningen. Varje medarbetare ska veta vad som förväntas av hen 
och detta ska uttryckas i den individuella utvecklingsplanen. 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrningen styr och följer basuppdraget. Detta är ryggraden i den kommunala 
verksamheten. Nämnderna tar fram följande indikatorer för att löpande "hålla koll på" 
utvecklingen inom nämndens basuppdrag. Det är viktigt att nämnderna kan följa utvecklingen 
av kvalitet och resultat över tid och jämföra kommunens verksamheter med andra kommuner 
för att uppnå ett ständigt lärande. 

Ledningsprocessen 
Den kommunövergripande ledningsprocessen består av tre delprocesser som har ett starkt 
samband och där delprocesserna är beroende av varandra. Delprocesserna är 
strategiprocessen, planeringsprocessen och uppföljningsprocessen. 
Ledningsprocessen med dess delprocesser innefattar de aktiviteter och det arbete som 
genomförs för att formulera kommunens vision, fokusområden och mål samt arbetet med att 
uppnå dessa mål. Ledningsprocessen skapar systematik i organisationen och används för att 
samordna, kommunicera och skapa delaktighet, med syfte att uppnå organisationens 
övergripande mål. 
Ledningsprocessen är transparent och inbjuder till dialog. Ledningsprocessen kännetecknas av 
delaktighet, helhetstänkande och gemensamt ansvar. Ledningsprocessen kännetecknas även 
av tillit. En tillit till medarbetare, tillit mellan olika delar i organisationen och tillit mellan 
politiker och tjänstemän. Tillit och förtroende är av avgörande betydelse för att lyckas med 
den målstyrning, ekonomistyrning och kvalitetsstyrning som utgör kärnan i kommunens 
styrmodell. 
Det pågår ett kontinuerligt arbete året runt i de olika delprocesserna. Bilden nedan beskriver 
endast när arbetet i de olika delprocesserna är som mest intensivt och då särskilda dokument 
ska arbetas fram och beslutas. 
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   Ledningsprocessen- kommunövergripande  

 
  
Strategiprocessen handlar om att ta fram bästa möjliga underlag och föreslå strategier för en 
långsiktig styrning som säkerställer nuvarande och kommande generationers tillgång till 
välfärdstjänster med hög kvalitet. I strategiprocessen genomförs omvärlds- och trendanalyser, 
analys av förändringar i lagar och förordningar samt en nulägesbeskrivning. I 
nulägesbeskrivningen görs uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet och resultat samt 
en uppföljning av nämndernas måluppfyllelse och uppdrag. Strategiprocessen lämnar med 
utgångspunkt från kommunens vision förslag till fokusområden och kommunfullmäktiges 
mål. 
Efter strategiprocessen tar planeringsprocessen vid. Utifrån resultatet av omvärldsanalyser 
och nulägesbeskrivning och analys av förändringar i lagar och förordningar med mera arbetas 
det under planeringsprocessen fram förslag till mål och fördelning av ekonomiska resurser. 
Planeringsprocessen avslutas med förslag till EVP som beslutas av kommunfullmäktige i juni. 
Under uppföljningsprocessen sker uppföljning av nämndernas utvecklingsmål och arbete med 
fokusområden. Det sker också en uppföljning av nämndernas basuppdrag med tillhörande 
indikatorer och ekonomi månadsvis (med undantag av sommarmånaderna). Även de 
personalstrategiska frågorna ingår i uppföljningsprocessen. Uppföljningsprocessen är ett 
viktigt styrinstrument som ger beslutsfattare tillgång till snabb och relevant information för att 
kunna fatta rätt beslut i rätt tid. Uppföljningsprocessen är också utgångspunkt för nästa års 
strategiprocess och ska fånga upp resultat som kan ge upphov till förändringar i fokusområden 
och utvecklingsmål. 
En viktig utgångspunkt i ledningsprocessen är kravet på god ekonomisk hushållning, vilket 
innebär att kommunens finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål uppnås och att 
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. 

Ekonomi- och verksamhetsplanens roll i ledningsprocessen 
Planeringsprocessen ingår som en del i den övergripande ledningsprocessen. 
Ledningsprocessen beskrivs mer ingående nedan. 
Planeringsprocessen avslutas med att kommunfullmäktige fastställer en övergripande 
ekonomi- och verksamhetsplan med budget, så kallad EVP, för kommunen. Dokumentet 
innehåller en plan för mål och verksamhet samt ekonomiska ramar för nämnder och styrelser 
för en period av tre år. Det första året benämns budget medan de två följande åren kallas för 
plan. 
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Ekonomi- och verksamhetsplanen har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål 
och ekonomiska förutsättningar anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel 
ska nyttjas för att nå visionen. 
I korthet ser planeringsprocessen ut på följande sätt: 

• September två år före budgetåret - uppstart strategiprocess 
• Januari – strategidag med redovisning av resultat från strategiprocessen 
• Februari och mars – EVP-dialog med nämnder och styrelser 
• Maj – kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till EVP 
• Juni – kommunfullmäktige fattar beslut om EVP 
• December - nämnder och styrelser fattar beslut om verksamhetsplan och internbudget 
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Program för uppföljning av privata utförare 
Inledning 
Kommuner får efter beslut av kommunfullmäktige lämna över vården av en kommunal 
angelägenhet till en juridisk person eller enskild individ. 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen för varje mandatperiod anta ett program för 
uppföljning av privata utförare och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska 
tillgodose att arbetet görs på ett strukturerat och likvärdigt sätt. 
Programmet omfattar all den verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare. 
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då denna verksamhet regleras 
genom tillståndsgivning. 
Kraven som programmet lägger fast påverkar avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. 
Kommunens bolag ska i tillämpliga delar också följa programmet, främst vad avser 
allmänhetens insyn. Detta ska tillgodoses via en bolagspolicy (som är under framtagande). 
Programmet gäller också när upphandling för Lunds kommuns räkning görs av annan part än 
kommunen. 
Avtal ska utformas så att verksamheten hos de privata utförarna bedrivs i enlighet med 
kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå 
hur samverkan mellan beställare och utförare ska genomföras och hur brister i verksamheten 
ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska tydligt 
regleras i avtalet. 

Mål 
De fokusområden, mål och styrande indikatorer som kommunfullmäktige eller nämnd 
fastställer i ekonomi och verksamhetsplanen samt i verksamhetsplaner gäller även för privata 
utförare i tillämpliga delar. 
Kommunens övriga styrdokument ska i tillämpliga delar följas av de kommunala bolagen och 
de privata utförarna. Vilka delar som är tillämpliga regleras i upphandlingar och bolagspolicy 
(som är under framtagande). 

Uppföljning 
I avtal ska det säkras att utförare bistår kommunen vid uppföljning och utvärdering av 
verksamheter samt lämna nödvändiga uppgifter (exempelvis statistikuppgifter, tidsdata, 
rapporter och register) till kommunen. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till 
att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan författning. Undantag är 
företagshemligheter enligt lag och skydd för företagshemligheter. Utförare av kommunala 
angelägenheter ska ha en rutin för att hantera klagomål och synpunkter. På begäran ska 
uppgifter från klagomålshanteringen lämnas över till kommunen. 
Uppföljning och kontroll av verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare ska 
utföras och särskilt inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risk för ekonomiska 
oegentligheter. Uppföljning görs för att: 

• Kontrollera att uppdraget utförs i enlighet med uppdragsbeskrivning, 
förfrågningsunderlag, anbud och avtal. 

• Utveckla verksamheten för att skapa nya och förbättrade tjänster. 
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Varje nämnd som tecknar avtal ska ansvara för uppföljning och kontroll inom sitt 
verksamhetsområde samt att det regleras i de avtal/ uppdragsbeskrivningar som tecknas med 
privata utförare. 

Allmänhetens insyn 
Lunds kommun ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det 
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till en privat utförare. 
Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. 
Informationen ska även utgöra ett underlag för medborgare att göra ett aktivt val av utförare i 
de fall tjänsten utförs enligt lagen för valfrihetssystem. 
Utföraren ska lämna information när kommunen begär det. Informationen begränsas till att 
omfatta sådant som kan lämnas utan att det strider mot lag eller annan författning. 
Kommunen ska redovisa resultatet av uppföljningen. Informationen ska vara lättillgänglig, 
informativ och överskådlig. När det gäller verksamheter med medborgarval bör de privata 
utförarnas hemsidor hållas aktuella, så att kommunen via sin hemsida kan hänvisa till dem. 
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Förutsättningar för ekonomi- och verksamhetsplan 

Nya lagar och förordningar 
Öppen data  
Öppen data (Open data) är en viktig nationell prioritering för att skapa förutsättningar för 
bättre beslut och nya affärsmöjligheter för näringslivet. Det innebär en omställning för de 
institutioner och förvaltningar som idag "äger" data och som idag har köp/sälj-system. När 
data öppnas och görs tillgänglig blir kommunen också mer transparent. Det kommer bli en 
viktig del i kommunens kommande arbete med öppen data. Det ställer krav på hur den 
kommunala fördelningsnyckeln för datan är konstruerad och minskade intäkter bör 
koordineras centralt. 

Mottagandeutredningen 
Under våren 2018 har mottagandeutredningen presenterat sitt slutbetänkande. Huvudförslaget 
innebär att asylsökande ska tas emot i statliga ankomstcenter där asylprocessen påbörjas. 
Asylsökande med högre sannolikhet att få stanna anvisas till en kommun inom fyra veckor. 
För dem får kommunerna ansvar att ordna boende och insatser under asyltiden. Efter 
uppehållstillstånd bor den nyanlända kvar i samma kommun. Rätten till eget boende (ebo) 
under asyltiden kan enligt förslaget begränsas genom en social prövning av boendet. Om det 
till exempel bor för många i bostaden i förhållande till storlek, ska den asylsökande hänvisas 
till ett asylboende. Mottagandeutredningen föreslår endast mindre förändringar i mottagandet 
av ensamkommande barn och unga. Mottagandeutredningen lämnar förslag på ett nytt 
ersättningssystem till kommuner, regioner och landsting men har inte haft uppdrag att lämna 
förslag på ersättningsnivåer. Det är i dagsläget inte klart hur remissförfarandet ska gå till eller 
när förslaget är tänkt att införas. 

Arbetsmarknadsutredningen 
Inom utredningen ska analyser göras gällande hur statens åtagande för en väl fungerande 
arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. I utredningen ska 
kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken förtydligas samt hur enskilda kommuner, i de 
fall det är effektivt, i högre grad ska kunna medverka i genomförandet av 
arbetsmarknadspolitiken. Redovisning ska ske under vintern 2019. 

Tillståndsverksamhet 
Mycket talar för en kommande tillståndsplikt avseende tobaksförsäljning, vilket skulle vara 
ett uppdrag för förvaltningens tillståndsenhet. Detta kommer i så fall innebära behov av 
resurser som får finansieras genom avgiftsuttag från tobakshandeln. 

Lag om samverkan vid utskrivning 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 
den 1 januari 2018. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård. Den Skånegemensamma rutinen samordnad vård- och omsorgsplanering 
(SVPL) utgår och ersätts av Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Lagförändringen får särskild betydelse 2019 eftersom den då även 
innefattar den psykiatriska slutenvården. 
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Nationell kvalitetsplan (SOU 2017:21) 
Det finns förslag till en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. 
Föreslagna åtgärder syftar till högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och 
rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi. 

Nationell demensstrategi 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell strategi 
för demenssjukdom. Förslag till demensstrategi har lämnats över till Socialdepartementet för 
vidare beredning. Några av förslagen på insatser i Socialstyrelsens underlag handlar om 
utveckling av lokala demensteam som är gränsöverskridande mellan hälso- och sjukvård, 
Inför grundläggande demensutbildning för personal i hemtjänsten, utveckling av 
kommunernas dagverksamheter och en nationell rekryteringsstrategi. Det pågår också en 
revidering av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Översyn av socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen ska ses över för att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i 
centrum och ger människor lika möjligheter och rättigheter. I utredningen ska lämnas förslag 
på bland annat socialtjänstens uppdrag, struktur och konstruktion, en hållbar socialtjänst som 
främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar 
behovet av individuella insatser. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018. 

Hjälpmedelsutredningen 
Utredningen (SOU 2017:43) "På lika villkor – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i 
hjälpmedelsförsörjningen" överlämnades i maj 2017 till regeringen med förslag på åtgärder 
för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk samt se 
över frågan om nationell reglering, ett samlat huvudmannaskap och effektiv verksamhet för 
hjälpmedel. 

Habiliteringsersättningen 
LSS-utredningen har fått ett tilläggsdirektiv att se över frågan om habiliteringsersättning – 
den ersättning som kommuner kan ge personer med funktionsnedsättningar för att uppmuntra 
till deltagande i daglig verksamhet. Utredningen ska vid behov lämna lagstiftningsförslag i 
syfte att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna. 
Regeringen aviserade i höstbudgeten att tilläggsdirektivet skulle ges samtidigt som man sköt 
till 350 miljoner kronor till kommunerna för habiliteringsersättningen. Syftet är att uppmuntra 
fler kommuner till att stimulera till deltagande i daglig verksamhet, som kan vara i form av till 
exempel olika sorters hantverk eller praktik på arbetsplatser. I dag är systemet frivilligt och 
ca 88 procent av kommunerna har habiliteringsersättning. 
Promemoria (Ds 2017:68), Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre har 
presenterats med ett antal nya delar som gäller förslaget om mellanboende. 
Regeringen vill förtydliga kommunernas möjlighet att erbjuda mellanboendeformer inom 
ramen för särskilda boendeformer för äldre för att fler äldre ska kunna få möjlighet att bo på 
ett sätt som motsvarar deras önskemål. Förslaget förtydligar kommunernas möjlighet att 
erbjuda ett så kallat mellanboende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och 
gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet. Regeringen föreslår 
bland annat att, det i mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet runt, att 
tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare och, att 
Socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i särskilda boenden ska 
gälla även för mellanboenden. Promemorian har nu skickats ut på remiss. Lagförslaget 
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föreslås träda i kraft den 2 april 2019. 

Bostadsanpassningsbidraget  
I oktober 2017 överlämnade regeringen ett förslag på en ny lag om bostadsanpassningsbidrag 
till Lagrådet. Boverket har på uppdrag av regeringen, gjort en översyn av lagen om 
bostadsanpassningsbidrag som resulterat i förslag på en ny lag med flera nya bestämmelser. 
Till exempel föreslås att bidrag ska kunna beviljas för vissa brandskyddsåtgärder och för 
åtgärder för att värna integriteten, när personliga assistenter eller annan utomstående personal 
är verksamma i bostaden i stor omfattning. Det finns också förslag på att ägaren av ett 
flerbostadshus kan ta över rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen och utökade 
möjligheter för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att få bidrag för att återställa 
anpassningar och nya handläggningsbestämmelser. Lagändringen kan innebära ökade 
kostnader för kommunerna. 
Det finns också i Remissförslag till mellanboendeformer för äldre ett 
bostadsanpassningsförslag som kan ge ekonomiska effekter för kommunen om de genomförs. 

Skollagen 
Regeringen avser även att framöver besluta om förändringar i den stadgeindelade timplanen. 
Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan planeras utökas med 100 timmar, och 
undervisningstiden i matematik i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan 
ska utökas med 105 timmar. Dessa timmar ska omfördelas från elevens val. Lagändringen 
gäller från 1 juli 2019. 

Reviderad läroplan för förskolan 
Skolverket har lämnat sitt förslag till reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I 
förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. 
Gränsen mellan utbildning och undervisning blir tydligare. 

Skolplikt från sex års ålder  
Regeringen har beslutat att gå vidare till lagrådet om förslag att skolplikten för barn bosatta i 
Sverige inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då 
barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen som då blir en 
obligatorisk skolform inom skolväsendet. Därefter ska skolplikten såsom i dag fullgöras i 
grundskolan, om inte barnet ska tas emot i sameskolan, specialskolan eller grundsärskolan. 

Obligatorisk prao 
Riksdagen har beslutat att prao ska återinföras som en obligatorisk del i utbildningen för 
elever i årskurs 8 och 9. Eleverna ska vara ute i arbetslivet i sammanlagt tio dagar, alternativt 
praktisera på ett yrkesprogram, och förändringen i skollagen börjar gälla nästa år vid 
halvårsskiftet (1/7 2019). 
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Trend- och omvärldsanalys 
Under 2017 reviderades den trend- och omvärldsanalys som initialt togs fram 2015. 
Revideringen av Omvärlds- och trendanalysen genomfördes med stöd av två arbetsgrupper 
med deltagare från kommunens förvaltningar. Ett tillfälle ägnades åt trendernas aktualitet och 
styrka och ett tillfälle åt konsekvenser och möjligheter för Lund utifrån trenderna. Rapporten 
presenterades för, och kommenterades av, kommunens ledningsgrupp bestående av samtliga 
förvaltningschefer samt Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Långsiktig ekonomisk utveckling 
Färre ska försörja fler 
Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0-19 år respektive 65 år och äldre, där 
efterfrågan på kommunal service är som störst, än i åldersgruppen 20-64 år, där det största 
skatteunderlaget finns. Den så kallade försörjningskvoten ökar både för Lunds kommun och 
för riket i stort. Ett annat sätt att beskriva det på är att "färre ska försörja fler". Den 
demografiska förändringen kommer att fortsätta under lång tid framöver innan det kommer 
till ett nytt jämviktsläge. Något som kommer att inträffa först efter år 2031, vilket är så långt 
som kommunens befolkningsprognos sträcker sig. 
Den demografiska förändringen innebär att kostnaderna för kommunens verksamheter ökar 
snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag om verksamhetens bedrivs på samma sätt 
som idag. Det kommer också att innebära stora behov av investeringar samt betydande 
svårigheter att försörja framtidens verksamheter med personal. 

 
För att få en bättre bild av hur stora ekonomiska utmaningar som befolkningsförändringen för 
med sig genomfördes under 2015 en långsiktig finansiell analys. Enligt analysen ökar 
nettokostnaderna med 130 procent fram till år 2028 medan skatteintäkterna (inklusive 
generella statsbidrag och utjämning) under samma period ökar med 100 procent, förutsatt att 
efterfrågan på kommunal service liksom sättet att leverera servicen på är oförändrad jämfört 
med idag och förutsatt att skattesatsen är oförändrad. Även om analysen har några år på 
nacken så visar de senaste årens utveckling att resultatet av analysen fortfarande gäller. 
Omräknat till pengar innebär det att det kommer att uppstå ett underskott på cirka 800 
miljoner kronor (i dagens penningvärde) år 2028, som är sista året i analysperioden, om inga 
åtgärder vidtas. Om underskottet finansieras helt via effektiviseringar innebär det ett årligt 
effektiviseringsbehov om 0,91 procent. Om underskottet finansieras helt via skatten så krävs 
en höjning av skattesatsen med 3,43 kronor. 
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Stora investeringsbehov 
I takt med att skatteintäkter och statsbidrag inte ökar i samma takt som kostnadsutvecklingen 
finns det samtidigt stora behov av att investera i infrastruktur och verksamhetslokaler. 
Investeringsbehovet har varit ökande de senaste åren men bedöms kulminera under 
kommande planperiod då de förskolor och skolor som har haft problem med inomhusmiljön 
är åtgärdade. Från och med 2023 och framåt bedöms investeringarna ligga på mer normala 
nivåer. En viktig förutsättning för att investeringsnivåerna ska gå ner till dessa nivåer är att 
kommunen arbetar enligt den nya lokalinvesteringsprocessen, där målet är att kommunen ska 
genomföra rätt investeringar, till rätt kostnad och till rätt kvalitet. För att sänka 
investeringsutgifterna har kommungemensamma riktlinjer för beställningar tagits fram och 
det pågår ett arbete med att ta fram ett standardlokalprogram för förskolor, skolor och 
idrottslokaler som kommer att vara klart till 2019-års ingång. 
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Behov av årliga överskott 
De stora investeringsvolymerna gör att det är svårt att helt finansiera investeringarna med 
egna medel, och därmed ökar kommunens behov av att låna. En ökad låneskuld innebär en 
risk för att dagens verksamhet får betalas av framtida generationer och att räntekostnader 
kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser, vilket blir extra kännbart när 
dagens låga räntenivåer stiger. Det behövs årliga överskott för att möjliggöra en hög grad av 
egen finansiering av investeringar och för att kunna hantera framtida räntekostnader. Den 
schablon som brukar anges för att nå upp till Kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning är ett överskott motsvarande 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, vilket överensstämmer med den av kommunfullmäktige beslutade nivån från och 
med 2018. 
Resultatet av den långsiktiga finansiella analysen lyfter fram vikten av att en kommun har 
årliga överskott som även skapar förutsättningar för att hantera oförutsedda utgifter. Beroende 
på kommunens finansiella styrka (soliditet) och befolkningsutveckling (investeringsbehov) 
varierar behovet av ett årligt överskott. Analysen visade att Lunds kommun bör ha ett årligt 
överskott på minst 2 procent för att bidra till finansiering av investeringar och för att ha 
utrymme för att hantera oförutsedda utgifter. 

 
Behov av tak för nettolåneskulden 
Det behövs också ett tak för hur stora skulder som kommunen kan ta på sig för att inte riskera 
att räntekostnader i framtiden äter upp stora delar av verksamheternas resurser. Analysen 
visade att kommunens nettolåneskuld inte bör uppgå till mer än 60 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag för att undvika svårhanterliga framtida räntekostnader och för att upprätthålla 
möjligheterna till finansiering till bra villkor genom en fortsatt hög kreditvärdighet (AAA-
rating enligt Standard & Poor’s). Om gränsen (skuldtaket) riskerar att nås bör det leda till 
överväganden kring om hur investeringar ska finansieras, exempelvis genom hårdare 
prioritering, större överskott för att finansiera med egna medel eller genom att andra aktörer 
står för investeringarna. 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i enlighet med analyserna kring behov av årliga överskott och tak för 
nettolåneskulden beslutat om följande finansiella mål för Lunds kommun (EVP 2016-2018): 

• Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. 

• Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 
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Bedömning av nettolåneskuldens utveckling 
Om Lunds kommun når det finansiella målet om ett årligt överskott på minst 2 procent och 
om investeringarna genomförs enligt plan (EVP 2019-2021) kommer nettolåneskulden nå 
skuldtaket på 60 procent i slutet av år 2022. 

 
Vid denna utveckling av låneskulden kommer kommunens räntekostnader på sikt att öka. Den 
generella räntenivån är för närvarande fortsatt låg, men osäkerheten är stor kring hur 
räntenivån utvecklas kommer att utvecklas framöver. Allt pekar på att räntenivån har slagit i 
botten och att en höjning av reporäntan av Riksbanken närmar sig. 
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Konjunkturläget 
Det svenska konjunkturläget 
Den svenska ekonomin visade på en fortsatt stark utveckling under året som gick och BNP 
beräknas ha ökat med 2,7 procent under 2017. SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
räknar med att tillväxten för 2018 kommer att vara fortsatt hög i svensk ekonomi med en 
ökning av BNP på 2,9 procent. Den fortsatt höga produktionstillväxten förklaras av positiv 
utveckling i omvärlden som gynnar svensk export. 
Under 2019 förväntas den inhemska efterfrågan försvagas. Högkonjunkturen passerar då sin 
topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. Detta innebär en lägre 
utvecklingstakt för BNP, sysselsättning och skatteunderlag jämfört med tidigare år. Särskilt 
svag blir utvecklingen 2020 och 2021 i samband med att konjunkturläget gradvis försvagas. 
BNP beräknas då årligen växa med cirka 1,5 procent att jämföra med 2,1 procent 2019 och 
cirka 3 procent för åren 2016–2018. Sysselsättningen i form av arbetade timmar beräknas inte 
längre öka från 2019, och för kommunsektorns del innebär det en väsentligt svagare 
utveckling av skatteunderlaget än åren innan. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt 
problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer 
extra snabbt. 
Nyckeltal för den svenska ekonomin (procentuell förändring) 

 
Källa: SKL cirkulär 18:18 

Från och med 2019 växlar skatteunderlagets ökning ner till en nivå under den genomsnittliga 
sedan millennieskiftet, dvs. nivåer kring 3,5 procents årlig ökning. Det beror framförallt på att 
den långa perioden med sysselsättningsökning upphör när konjunkturtoppen passeras. 
Skatteunderlagstillväxt i procent 

 
Källa: SKL cirkulär 18:18 
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Ekonomiska förutsättningar 2019-2021 

Utveckling av skatteunderlaget 
Sedan SKL:s skatteprognoser i slutet av 2017 har det skett en kontinuerlig nedskrivning av 
ökningstakten av skatteunderlaget för perioden 2019-2021. I september 2017 bedömdes den 
årliga ökningstakten för åren 2019-2021 hamna på mellan 3,5 procent och 3,9 procent. I den 
senaste prognosen (april 2018) bedöms ökningstakten ligga på mellan 3,1 procent och 3,7 
procent. Det innebär att skatteunderlaget bedöms öka med cirka 0,4 procentenheter mindre. 
Varje procentenhetsförändring motsvarar drygt 60 miljoner kronor för Lunds kommun. 

Skatteunderlagsutveckling 2018 2019 2020 2021 

Enligt SKL 17:47 (sep 2017) 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,9 % 

Enligt SKL 17:28 (dec 2017) 3,5 % 3,2 % 3,4 % 3,9 % 

Enligt SKL 18:5 (feb 2018) 3,3 % 3,2 % 3,1 % 3,6 % 

Enligt SKL 18:18 (apr 2018) 3,8 % 3,2 % 3,1 % 3,7 % 

  

Befolkningsutveckling 
Den senaste befolkningsprognosen, upprättad i mars 2018, visar en årlig befolkningsökning 
på drygt 2 000 personer eller 1,7 % de närmsta åren. Detta är en generellt högre ökningstakt 
jämfört med föregående års befolkningsprognos. Lund redovisar en större årlig ökning 
jämfört med riket totalt. 

Antal invånare 
Lunds kommun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Antal invånare 
31/12, prognos 2018 121 274 123 360 125 522 127 701 129 435 131 178 132 925 134 674 136 421 

Årlig förändring, 
prognos 2018  1,7 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 

  

Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 6 582 miljoner kronor för 2019, vilket är 145 
miljoner kronor högre än vad prognosen visade för ett år sedan i samband med beslut om EVP 
2018-2020. Förändringen i skatteintäkter och statsbidrag beror på att uppdaterad 
befolkningsprognos visar på en högre befolkningsökning jämfört med tidigare. Lunds del av 
regeringens nya välfärdsmiljarder har också tillkommit sedan föregående års EVP-beslut. 

Investeringsutrymme 
Under förutsättning av att investeringarna under 2018 kommer att genomföras enligt gällande 
prognos kommer nettolåneskulden att uppgå till cirka 2 800 miljoner kronor vid utgången av 
2018. Det innebär att det återstår cirka 1 400 miljoner kronor till skuldtaket. Om detta 
utrymme ska fördelas över treårsperioden ger det möjligheter till en genomsnittlig 
nettolåneskuldökning om 475 miljoner kronor årligen 2019-2021. 
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Förutsatt att kommunens ekonomiska resultat ger ett överskott på 2 procent av skatter och 
generella statsbidrag, och att avskrivningarna kommer att uppgå till cirka 365 miljoner kronor 
per år, kan kommunen egenfinansiera investeringar på cirka 495 miljoner kronor årligen. 
Utifrån skuldsättningsperspektivet ger det ett möjligt genomsnittligt investeringsutrymme på 
cirka 970 miljoner kronor årligen under åren 2019-2021. Därefter är skuldtaket nått och 
investeringsutrymmet sjunker till cirka 495 miljoner kronor per år. 
En årlig investeringsnivå på 1 000 miljoner kronor genererar tillkommande årliga 
driftkostnader på cirka 60-80 miljoner kronor. 

Allmänna förutsättningar 
De viktigaste beräkningsförutsättningarna för EVP 2019-2021 är: 

• Befolkningsprognos mars 2018 som påverkar resursfördelningarna inom barn- och 
skolnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 

• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) prognos per april 2018 (cirkulär 18:18) 

• Prisuppräkning enligt Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget mars 2018 minus 
0,5 procentenheters revidering: 

o Personalkostnader: 2,55 % 
o Köpta tjänster: 2,20 % 
o Övriga intäkter/kostnader: 1,38 % 
o Totalt: 2,32 % 

• Prisuppräkning av interna priser inom Lunds kommun för 2019 fastställs till 1,07 %. 
Detta med hänsyn tagen till faktisk prisuppräkning och fastställda 
effektiviseringsnivåer. Om det finns behov av högre prisökningar än den fastställda 
uppräkningsfaktorn kan sådan prishöjning ske först efter dialog mellan beställare och 
utförare. 

Resultatutjämningsreserv 
Kommuner och landsting har från och med 2013 möjlighet att under vissa angivna 
förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. 
Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv; 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 skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Reserven per den siste december 2017 uppgår till 317 miljoner 
kronor. 
Disposition från resultatutjämningsreserven ska endast ske för att täcka underskott som 
uppstår till följd av en lågkonjunktur. Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna 
görs genom att jämföra aktuellt års prognostiserade underliggande skatteunderlagsutveckling 
med den genomsnittliga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. Om det 
aktuella årets prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för de tio 
senaste åren får disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden. 
Den årliga utvecklingen 2019 beräknas uppgå till drygt 5 procent vilket är i nivå med det 
tioåriga genomsnittet. Vid negativt balanskravsresultat 2019 är det således inte möjligt att 
disponera medel ur reserven. 



 

28 
 

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur 
kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där framgår bland annat att kommuner och 
landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och 
verksamhet. 
Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själva 
måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Resultatet måste 
därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för 
nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt. 
Som stöd för bedömningen om kommunfullmäktiges mål mot fokusområdena uppnås och om 
verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt sätt har både finansiella- och 
verksamhetsmål/indikatorer tagits fram för budgetperioden – detta ställs också som krav i 
lagstiftningen. 
De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan 
medföra att de i budgeten angivna målen/indikatorer och riktlinjer för verksamheten inte helt 
kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och 
verksamhetsmål/indikatorer ska nämnden/styrelsen agera och prioritera så att budgetramen 
inte överskrivs. 
Finansiella mål 

• Resultatmålet innebär att kommunen finansiella resultat ska uppgå till 2,0 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning under 2019. 

• Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 2019 ska uppgå till högst till högst 
60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
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Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska ramar 
Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar är avgörande för att utveckla kvaliteten i 
kommunens verksamhet, säkra välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa och 
nödvändiga miljömål. Det är därför grundläggande att de gemensamma resurserna används så 
effektivt och produktivt som möjligt. Arbetet med att arbeta effektivare, stärka 
kostnadskontrollen och tydliggöra prioriteringar är därför en viktig del i verksamheternas 
grunduppdrag, som måste utvecklas vidare. Kommunstyrelsen har genom kommunstyrelsens 
arbetsutskott, med stöd av kommunkontoret och kommunens ledningsgrupp, ett övergripande 
ansvar att leda och samordna arbetet som omfattar hela kommunens ekonomi och alla 
verksamhetsområden. Genom effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade 
prioriteringar kan de ekonomiska förutsättningarna fortsatt stärkas, samtidigt som kvalitet i 
verksamheten och tjänster kan utvecklas. Det möjliggör även att alla de satsningar som 
budgeten innehåller också kan åstadkomma så stora positiva effekter som möjligt. 
För att lyckas med effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar är det en 
nödvändighet att medarbetarnas kunskap tas tillvara inom alla verksamheter och alla 
ansvarsnivåer. Endast genom att använda oss av medarbetarnas djupa yrkesmässiga kunskap 
och nytänkande kan detta arbete realiseras på ett bra sätt. En viktig uppgift för alla ledare är 
därför att ta tillvara medarbetarnas goda idéer och utifrån detta gemensamt utveckla 
innovativa och effektiva lösningar. Ansvaret för detta har alla nämnder och styrelser inom 
sina ansvarsområden, med stöd av respektive förvaltning, där prioriteringar måste göras i 
respektive internbudget. Kommungemensamt samordnas arbetet av kommunstyrelsen genom 
dess arbetsutskott. 
Erfarenheter ska samlas och spridas inom hela organisationen och Lunds kommun ska 
intensifiera arbetet med att lära av andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer 
och verksamheter. Detta gäller samtliga verksamhetsområden. Effektivare processer, ökad 
samordning, användandet av ny teknik och arbetssätt, samt tydligare prioriteringar, är några 
av de arbetssätt som vidare ska utvecklas. Kommunens investeringar och dess 
driftskonsekvenser kommer även fortsatt att ägnas ett särskilt fokus i effektiviseringsarbetet. 
Arbetet med utvecklade arbetssätt som livscykelkostnadskalkyler har inletts och ska utvecklas 
vidare och tillämpas inom fler områden för att möjliggöra mer långsiktiga och strategiska 
vägval. 
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Pedagogisk verksamhet 

Barn- och skolnämnd 

Basuppdrag 
Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg 
och obligatorisk särskola för Lunds kommun. Nämnden har även ett övergripande ansvar för 
skolskjutsar, regler och avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, 
sommarskola och Lunds skolors resurscentrum. 
Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar såsom för läroplaner och kursplaner. 

Ekonomiska ramar 

 Barn- och skolnämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 2 504 386 2 666 286 2 719 842 2 765 606 

Investeringsram 14 000 15 300 15 300 15 300 

  

Utbildningsnämnd 

Basuppdrag 
Utbildningsnämnden har ansvaret för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, 
International School of Lund samt Modersmålscentrum i Lund. 
Genom samverkansavtal med andra kommuner har nämnden även ansvar för att erbjuda 
utbildning i Lund inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Utbildningsnämnden har samordningsansvar för skolhälsovården samt IKT-samordning och 
systemansvar för verksamhetsprogram för förskole- och skolverksamheten. Nämnden är 
kontaktnämnd med fristående skolor och förskolor. 
Nämndens arbete styrs av skollagen samt förordningar som läroplaner och kursplaner. 

Ekonomiska ramar 

 Utbildningsnämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 531 432 570 024 592 781 608 636 

Investeringsram 9 100 6 375 7 650 15 300 
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Infrastruktur och miljö 

Teknisk nämnd 

Basuppdrag 
Tekniska nämnden är förvaltningsmyndighet för kommunens tekniska förvaltning. Tekniska 
nämnden ansvarar för kommunens gångbanor, cykelvägar, gator, torg, parker, natur- och 
skogsområden samt koloni- och odlingslottsområden. Nämnden ansvarar också för 
exploatering av bostads- och företagsområden, förvaltning av kommunens markreserv samt 
kommunens verksamhet inom kollektivtrafikområdet inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Nämndens arbete styrs av trafiklagstiftning och plan- och bygglagen. 

Ekonomiska ramar 

 Teknisk nämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 189 837 191 309 194 615 197 421 

Investeringsram     

Skattefinansierade 
verksamhetsinvesteringar 29 345 21 713 16 613 16 613 

Infrastrukturinvesteringar 68 900 64 260 91 800 93 585 

Spårvägsinvesteringar 174 692 -9 690 0 0 

Komponentutbyte 13 200 15 215 15 215 15 215 

Exploatering 0 0 18 700 21 250 

Strategiska markförvärv 25 000 21 250 21 250 21 250 

Investeringsram 311 137 112 748 163 578 167 913 

  

Teknisk nämnd - Infrastruktur (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 61 172 48 022 67 622 69 650 

Investeringsram 0 0 0 0 

  

Byggnadsnämnd 

Basuppdrag 
Byggnadsnämnden genomför på uppdrag av kommunstyrelsen den övergripande planeringen i 
kommunen och tar fram förslag till översiktsplan och fördjupningar av översiktsplanen. 
Byggnadsnämnden prövar också frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och övriga 
beslut enligt plan- och bygglagen samt utövar tillsyn över byggverksamheten och prövar 
frågor om olovligt byggande enligt plan- och bygglagen och andra lagar som berör 
byggverksamheten. Nämnden ansvarar för bygglovsärende och kontroll av tekniska 
egenskapskrav, obligatorisk ventilationskontroll och besiktning. 
  



 

32 
 

Byggnadsnämnden ansvarar också för fastighetsbildningsärenden enligt 
fastighetsbildningslagen, förrättningar enligt anläggningslagen samt förrättningar enligt lagen 
om exploateringsverksamhet. Under nämnden ligger också en omfattande teknisk kart- och 
GIS verksamhet (geografisk information) samt mätverksamhet. 

Ekonomiska ramar 

 Byggnadsnämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 24 315 29 525 29 774 30 025 

Investeringsram 0 0 0 0 

  

Miljönämnd 

Basuppdrag 
Miljönämnden utövar tillsyn i Lunds kommun enligt livsmedelslagstiftningen, 
smittskyddslagstiftningen och miljöbalken inklusive tillsyn av strandskyddet samt fullgör i 
övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Ekonomiska ramar 

 Miljönämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 13 778 14 363 14 433 14 504 

Investeringsram 0 0 0 0 

  

Renhållningsstyrelse 

Basuppdrag 
Renhållningsstyrelsens verksamhet omfattar insamling av allt hushållsavfall i Lunds kommun. 
Gångbanerenhållning och gaturenhållning utförs på uppdrag av tekniska nämnden och externa 
fastighetsägare. Renhållningsstyrelsen ansvarar för information om avfallshantering. 
Verksamheten är finansierad av taxor och avgifter. Styrelsens arbete styrs av miljöbalken. 

Ekonomiska ramar 

 Renhållningsstyrelse (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Resultatkrav 500 500 500 500 

Investeringsram 24 500 32 980 20 485 19 635 
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Vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämnd 

Basuppdrag 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen 
(SOL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Valfrihetssystem enligt lagen om (LOV) finns inom hemvården, samt 
avlösar- och ledsagarservice, daglig verksamhet och för personlig assistans. 

Ekonomiska ramar 

 Vård- och omsorgsnämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 1 876 721 1 983 472 2 045 317 2 117 404 

Investeringsram 10 100 8 364 9 992 11 637 

  

Socialnämnd 

Basuppdrag 
Socialnämnden arbetar inom verksamhetsområden som svarar för service, biståndsinsatser 
och utredningar för barn och ungdomar och deras föräldrar, vuxna med 
missbruksproblematik, personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av 
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder eller rehabilitering samt flyktingar. Till nämnden 
hör också en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda utskänkningstillstånd och utöva tillsyn. 
Nämndens arbete styrs av socialtjänstlagen, lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård 
av missbrukare (LVM). 

Ekonomiska ramar 

 Socialnämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 454 971 465 998 455 718 462 536 

Investeringsram 2 000 2 975 1 700 1 700 

  

Socialnämnd - Försörjningsstöd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 115 279 116 869 118 482 120 117 

Investeringsram 0 0 0 0 
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Kultur och fritid 

Kultur- och fritidsnämnd 

Basuppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet samt öppen 
fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de kommunövergripande 
ungdomsfrågorna. 
Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen. 

Ekonomiska ramar 

 Kultur- och fritidsnämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 347 031 350 764 353 896 357 066 

Investeringsram 14 500 20 995 24 225 11 050 

  

Politisk verksamhet 

Kommunfullmäktige 

Basuppdrag 
Kommunfullmäktiges uppdrag är att fastställa mål och riktlinjer för verksamheter, besluta om 
kommunens budget och verksamhetsplan, fastställa skattesatsen för utdebitering till 
kommunen, besluta om kommunens årsredovisning och om ansvarsfrihet för nämnder samt i 
övrigt besluta i de frågor som är av grundläggande betydelse för kommunens ekonomi. 
Kommunfullmäktige har även ansvar för att besluta i frågor som är av principiell betydelse 
för den kommunala självstyrelsen eller av principiell betydelse för kommunens agerande som 
myndighet samt att välja ledamöter och ersättare i olika nämnder och beredningar. 

Kommunrevision 

Basuppdrag 
Kommunrevisionen består av 15 förtroendevalda revisorer som väljs av kommunfullmäktige. 
Revisorerna är kommunfullmäktiges granskningsorgan och ska ge kommunfullmäktige 
underlag för ansvarsprövning av kommunstyrelsen, nämnder och enskilda förtroendevalda. 
Varje revisor är självständig i förhållande till övriga revisorer samt utgör en egen myndighet. 

Valnämnd 

Basuppdrag 
Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör uppgifter i enlighet med vallagen. 
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Överförmyndarnämnd 

Basuppdrag 
Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera förmyndarskap, godmanskap och 
förvaltarskap i enlighet med föräldrabalken. 

Habostyrelse 

Basuppdrag 
Habostyrelsen ska, till den del det ankommer på kommunen ansvara för verksamheten på 
Habo gård. Habostyrelsen är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6 i 
Lomma kommun och ansvarar för att lämplig verksamhet bedrivs. Verksamheten ska i första 
hand vända sig till äldre och personer med olika funktionshinder. 

Ekonomiska ramar 

 Politisk ledning (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunfullmäktige 11 081 11 099 11 100 11 099 

Kommunstyrelse 19 579 19 611 19 613 19 611 

Kommunrevision 4 340 4 347 4 348 4 347 

Valnämnd 4 669 4 240 500 500 

Överförmyndarnämnd 14 898 14 922 14 924 14 922 

Habostyrelse 4 320 4 327 4 328 4 327 

Summa driftsram 58 887 58 546 54 813 54 806 

Investeringsram 0 0 0 0 

  

  



 

36 
 

Övrig gemensam verksamhet 

Kommunstyrelse 

Basuppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 
övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de 
kommunala företagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är även 
nämnd för kommunkontoret. 
I sin lednings- och samordningsfunktion leder och samordnar kommunstyrelsen förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ansvarar för samordning mellan kommunens företag och 
mellan företag och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna 
utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet. Kommunstyrelsen leder 
arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med utvärdering och utveckling av hela den 
kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen. 
Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska planeringen och övervakar att de av 
fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin följs och att 
kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt. 
Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att leda och 
samordna den översiktliga planeringen av användning av kommunens mark- och 
vattenområden, att se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas samt att 
kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning. 
Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Verksamheten styrs främst av 
kommunallagen. 

Ekonomiska ramar 

 Kommunkontor (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram 195 910 217 778 220 595 221 012 

Investeringsram     

Investeringar 703 150 614 113 581 970 599 365 

Fastighetstransaktioner -3 000 0 0 0 

Investeringsram 700 150 614 113 581 970 599 365 

  

Kommungemensamt (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftsram -4 900 0 0 0 

Investeringsram 0 0 0 0 
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Servicenämnd 

Basuppdrag 
Nämndens uppgift är att tillgodose kommunens behov av tjänster och lokaler. Verksamheten 
ska vara kostnadseffektiv, hushålla med resurser och gagna kommunnyttan. 
Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden, Lundafastigheter, Markentreprenad och 
Måltidsservice. Nämndens verksamheter finansieras av intäkter från kommunens övriga 
nämnder. 

Ekonomiska ramar 

 Servicenämnd (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Resultatkrav 87 537 87 665 93 665 96 665 

Investeringsram 225 000 186 150 175 100 158 100 
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Ekonomisk redogörelse 

Resultatbudget 
Årets resultat 
Lunds kommun uppfyller det lagstadgade balanskravet som återfinns i Kommunallagen, 
vilket innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. 
Enligt budget redovisar kommunen ett överskott om 122,6 miljoner kronor för 2019, vilket 
motsvarar 1,9 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning jämfört med det 
finansiella målet på 2,0 %. För åren 2020-2021 planeras för överskott om 136,7 respektive 
141,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. 

Resultatbudget (Tkr) Not Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Verksamhetens intäkter  1 907 101 1 871 043 1 933 419 1 960 100 1 987 150 

Verksamhetens kostnader  -7 479 118 -7 765 644 -8 114 655 -8 344 623 -8 611 272 

Avskrivningar  -351 782 -350 000 -360 000 -365 000 -370 000 

Verksamhetens nettokostnad  -5 923 799 -6 244 601 -6 541 236 -6 749 523 -6 994 122 

       

Skatteintäkter  5 577 661 5 775 144 5 934 141 6 090 099 6 316 469 

Generella statsbidrag och utjämning 1 422 552 425 575 647 607 715 281 749 614 

Finansiella intäkter 2 129 699 132 740 161 185 171 510 177 020 

Finansiella kostnader 3 -42 306 -70 550 -79 100 -90 700 -107 100 

Resultat före extraordinära poster  163 807 18 308 122 597 136 667 141 881 

       

Årets resultat  163 807 18 308 122 597 136 667 141 881 

       

Årets resultat i % av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning  2,7 % 0,3 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 

       

Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 131 635 136 108 141 322 

Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål  9 038 -559 -559 

  

Resultatutveckling 
Resultatet för 2017 översteg både budget och det finansiella målet. Resultatnivåerna för den 
kommande budgetperioden överensstämmer i stort med det finansiella målet (2 %). Ju högre 
budgeterade resultat desto lägre extern upplåning för att finansiera kommande års 
investeringar som är höga under budgetperioden med utbyggnader för att möta 
befolkningsutvecklingen. 
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Finansieringsbudget 
Till följd av den högre investeringsnivån för kommande år men budgeterade resultat enligt 
finansiellt mål om 2,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning medför det en 
årlig nettoupplåning om cirka 400 miljoner kronor för 2019-2021. Detta innebär i sin tur att 
Lunds kommuns nettolåneskuld inte når skuldsättningstaket på 60 %, det vill säga 
nettolåneskuldens andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning överstiger 
60 %, under planperioden. Därmed uppnås kommunens båda finansiella mål för perioden. 

Finansieringsbudget (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 18 308 122 597 136 667 141 881 

Justering för avskrivningar mm 350 000 360 000 365 000 370 000 

Justering för avsättningar 46 200 59 300 67 500 92 800 

Kapitalbindning 3 000    

Medel från den löpande verksamheten 417 508 541 897 569 167 604 681 

     

Investeringar     

Nettoinvesteringar -1 310 487 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

Medel för investeringsverksamhet -1 310 487 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

     

Finansiering     

Upplåning/Amortering 892 979 458 103 430 833 395 319 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Medel från finansieringsverksamheten 892 979 458 103 430 833 395 319 

     

Förändring av likvida medel 0 0 0 0 
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Nämndernas drift- och investeringsramar 
Sammanställning över samtliga nämnders driftramar enligt budgetförslaget för åren 2019-
2021, där budget för 2018 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2018-2020. 
 

Driftramar (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Barn- och skolnämnd 2 504 386 2 666 286 2 719 842 2 765 606 

Utbildningsnämnd 531 432 570 024 592 781 608 636 

Teknisk nämnd 189 837 191 309 194 615 197 421 

Teknisk nämnd - infrastruktur 61 172 48 022 67 622 69 650 

Byggnadsnämnd 24 315 29 525 29 774 30 025 

Miljönämnd 13 778 14 363 14 433 14 504 

Vård- och omsorgsnämnd 1 876 721 1 983 472 2 045 317 2 117 404 

Socialnämnd 454 971 465 998 455 718 462 536 

Socialnämnd - försörjningsstöd 115 279 116 869 118 482 120 117 

Kultur- och fritidsnämnd 347 031 350 764 353 896 357 066 

Politisk ledning 58 887 58 546 54 813 54 806 

Kommunkontor 195 910 217 778 220 595 221 012 

Kommungemensamt -4 900 0 0 0 

Finansförvaltning 151 917 116 546 174 899 271 602 

Summa driftramar 6 520 736 6 829 502 7 042 787 7 290 385 
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Sammanställning över samtliga nämnders och styrelsers investeringsramar enligt 
budgetförslag för åren 2019-2021, där budget 2018 avser beslutade investeringsramar i 
enlighet med EVP 2018-2020. 
 

Investeringsramar (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Barn- och skolnämnd 14 000 15 300 15 300 15 300 

Utbildningsnämnd 9 100 6 375 7 650 15 300 

Teknisk nämnd - skattefinansierade 
verksamhetsinvesteringar 29 345 21 713 16 613 16 613 

Teknisk nämnd 
- infrastrukturinvesteringar 68 900 64 260 91 800 93 585 

Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar 174 692 -9 690 0 0 

Teknisk nämnd - komponentutbyte 13 200 15 215 15 215 15 215 

Byggnadsnämnd 0 0 0 0 

Miljönämnd 0 0 0 0 

Renhållningsstyrelse 24 500 32 980 20 485 19 635 

Vård- och omsorgsnämnd 10 100 8 364 9 992 11 637 

Socialnämnd 2 000 2 975 1 700 1 700 

Kultur- och fritidsnämnd 14 500 20 995 24 225 11 050 

Kommunstyrelsen 703 150 614 113 581 970 599 365 

Servicenämnd 225 000 186 150 175 100 158 100 

Summa investeringar före exploatering 1 288 487 978 750 960 050 957 500 

Teknisk nämnd - Exploatering 0 0 18 700 21 250 

Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv 25 000 21 250 21 250 21 250 

Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner -3 000 0 0 0 

Summa investeringsramar 1 310 487 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Föreslagna investeringsramar är anpassade till ett realistiskt tak om maximalt 1 000 mnkr 
årligen för EVP-perioden. Detta motsvarar en minskning jämfört med ursprungligt förslag till 
investeringsbudget om cirka 300-550 mnkr årligen. 
De lägre investeringsramarna för kommande period medför även lägre driftkostnader. Detta 
medför att nämndernas driftbudgetar avseende kompensation för nya kostnader i samband 
med genomförda investeringar från och med år 2020 kan behöva justeras vilket kommer att 
beaktas i framtida budgetar. 
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Noter resultatbudget 
Generella statsbidrag och utjämning 
Generella statsbidrag och utjämning utgör cirka tio procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Nettomässigt erhåller Lunds kommun en nettointäkt inom 
skatteutjämningen men där kommunen är en relativt stor betalare utifrån 
kostnadsutjämningen, vilket beror på den stora andel studenter som är skrivna i Lund. Bland 
de generella statsbidragen och utjämningen ingår till fullo Lunds andel av regeringens 
välfärdssatsning från budgetpropositionen 2017 om 10 miljarder kronor till kommuner och 
landsting. För Lund innebär det totalt 66 miljoner kronor som fördelar sig som ett generellt 
statsbidrag enligt befolkningsfördelning samt ett särskilt bidrag enligt flyktingvariabler. Från 
och med år 2021 redovisas hela välfärdssatsningen som ett generellt statsbidrag. Från och 
med 2019 ingår statens nya välfärdssatsning från budgetpropositionen 2018 i de generella 
statsbidragen. 
Budget för generella statsbidrag och utjämning för perioden överensstämmer med SKL´s 
skatteunderlagsprognos per april 2018 (cirkulär 18:18) med hänsyn till Lunds kommuns egen 
befolkningsprognos. 

Finansnetto 
Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. För Lunds 
kommun avser de finansiella intäkterna främst aktieutdelningar från kommunala bolag, 
borgensavgifter samt ränteintäkter för vidareutlåning till kommunala bolag. Kostnaderna 
avser räntekostnader för kommunens externa lån samt finansiella kostnader för pension. 

 
Under budget och planperioden förväntas finansnettot fortsatt bli positivt. Högre 
räntekostnader neutraliseras av högre aktieutdelningar från de kommunala bolagen. 
Under 2017 var kommunens räntekostnad för upplåningen låg baserad på allmänt låg 
räntenivå. För budget och planperioden har en genomsnittlig räntenivå antagits baserad på 
marknadens tro om högre räntor framöver. Med detta antagande beräknas räntekostnaderna 
för 2019 uppgå till 53 miljoner kronor och i slutet av planperioden till 82 miljoner kronor 
vilket framförallt beror på en ökad låneskuld. En ökad skuldnivå innebär en betydande risk för 
framtida ökade räntekostnader. En genomsnittlig räntenivå på en procentenhet högre än 
budgeterat idag skulle medföra en räntekostnadsökning kring 28 miljoner kronor för 2019. 
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Noter till resultatbudget (Tkr) Not Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Generella statsbidrag och utjämning 1     

Inkomstutjämning  764 182 893 990 969 908 1 054 299 

Kostnadsutjämning  -531 501 -513 673 -546 601 -575 605 

Strukturbidrag  0 0 0 0 

Regleringsavgift/bidrag  -22 084 54 264 88 693 82 206 

Införandebidrag  0 0 0 0 

LSS-utjämning  3 352 -7 178 -7 303 -7 430 

Kommunal fastighetsavgift  192 295 196 144 196 144 196 144 

Övriga bidrag (välfärdsmiljarder)  19 331 24 060 14 440 0 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning  425 575 647 607 715 281 749 614 

      

Externa finansiella intäkter 2     

Aktieutdelning kommunala bolag  83 900 124 000 130 600 133 700 

Aktieutdelning SYSAV, 
kommunassurans Syd  0 0 0 0 

Ränteintäkter  42 440 30 685 34 410 36 820 

Borgensavgifter, LKF och Sydvatten  6 400 6 500 6 500 6 500 

Summa externa finansiella intäkter  132 740 161 185 171 510 177 020 

      

Externa finansiella kostnader 3     

Räntekostnader  -56 950 -60 500 -68 800 -77 400 

Räntekostnader, pensionsförvaltningen  -13 600 -18 600 -21 900 -29 700 

Summa externa finansiella kostnader  -70 550 -79 100 -90 700 -107 100 
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Finansförvaltning 
Sammanställning över finansförvaltningens driftram enligt budgetbeslut för åren 2019-2021, 
där budget för 2018 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2018-2020. Nedan specificeras 
också kostnadsposten för reserverade medel för kommande år. 

Finansförvaltningen (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Specifikation verksamhetskostnader     

Pensionsintäkter 217 000 270 000 300 000 325 000 

Pensionskostnader -373 900 -409 700 -431 500 -471 900 

Kapitalkostnader 27 044 20 000 22 000 22 000 

Statsbidrag 35 400 32 700 32 700 32 700 

Exploateringsintäkter (reavinster) 15 000 12 000 12 000 15 000 

Övrigt 0 -175 -175 -175 

Reserverade medel enl spec nedan -72 461 -81 371 -125 466 -214 796 

Resultatförbättringspost 0 40 000 40 000 40 000 

Reformutrymme 0 0 -24 458 -19 431 

Summa nettokostnader, 
finansförvaltningen -151 917 -116 546 -174 899 -271 602 

  

Finansförvaltningen (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Specifikation reserverade medel     

Till kommunstyrelsens förfogande -10 121 -10 121 -10 121 -10 121 

Miljöanslag -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Driftmedel utbyggnad lokaler -20 000 -28 650 -35 650 -70 650 

Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionshinder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Stöd- och serviceplan, socialnämnd -15 220 -10 500 -10 500 -10 500 

Stöd- och serviceplan, vård- och 
omsorgsnämnd - LSS 0 0 -35 660 -63 110 

Stöd- och serviceplan, vård- och 
omsorgsnämnd - SoL 0 0 -2 435 -30 315 

Ökat flyktingmottagande, socialnämnd -720 0 0 0 

Flyktingbostäder för nyanlända -24 200 -14 900 -13 900 -12 900 

Medel för resultatöverföring över åren 0 -10 000 -10 000 -10 000 

Stimulansmedel för att lämna lokaler i 
förtid 0 -5 000 -5 000 -5 000 

Summa nettokostnader, 
finansförvaltningen -72 461 -81 371 -125 466 -214 796 
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Pensionsförvaltning 
För de pensionsmedel som avser förmånsbestämd pensionskostnad ska särskild förvaltning 
ske inom ramen för egen redovisningsenhet. Av tabellerna nedan framgår resultat- och 
finansieringsbudget för denna redovisningsenhet. 

Resultatbudget (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Finansiella intäkter 13 600 7 300 8 400 9 500 

Finansiella kostnader -13 600 -18 600 -21 900 -29 700 

Resultat före extraordinära poster 0 0 0 0 

Årets resultat 0 -11 300 -13 500 -20 200 

  

Finansieringsbudget (Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Årets verksamhet     

Finansnetto 0 -11 300 -13 500 -20 200 

Medel från årets verksamhet 0 -11 300 -13 500 -20 200 

     

Investeringar     

Värdepapper, ökning -48 200 -61 300 -69 500 -94 800 

Medel för investeringsverksamhet -48 200 -61 300 -69 500 -94 800 

     

Finansiering     

Årets avsättning, ökning 48 200 72 600 83 000 115 000 

Medel från finansieringsverksamheten 48 200 72 600 83 000 115 000 

     

Förändring av avräkningsskuld 0 0 0 0 
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Inledning 
 
 
Lunds kommun har mycket hög potential… 
 
Lunds kommun har mycket goda förutsättningar bland annat tack vare ett fördelaktigt geografiskt 
läge i Öresundsregionen med bra kommunikationer, ett anrikt och framgångsrikt universitet, ett 
framstående universitetssjukhus och en välutbildad befolkning. Till detta kommer ett vitalt 
föreningsliv med många engagerade eldsjälar, högteknologiska forskningsanläggningar i form av 
Max IV och ESS, kunskapsintensiva näringar och sist men inte minst varierade boendemiljöer 
med såväl stad som landsbygd. Listan kan göras lång och sammantaget vittnar de olika 
framgångsfaktorerna om en kommun med mycket hög potential. Vi i Alliansen vill bygga vidare 
på Lunds många styrkor för att höja kommuninvånarnas livskvalitet och säkra en långsiktig 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
 
…men står inför flera utmaningar 
 
Trots alla goda förutsättningar kan de som gör anspråk på att styra kommunen och medverka till 
dess utveckling inte slå sig till ro. Lunds kommun står både som plats och som offentlig 
organisation inför betydande utmaningar. Några konkreta exempel är Lunds kommuns 
omotiverat höga kostnader inom vissa områden, svårigheten med kompetensförsörjning för 
välfärdsyrken och sjukfrånvaron bland vissa yrkesgrupper. Här finns mycket kvar att göra. 
 
Kommunalskatten ligger i dagsläget på en jämförelsevis hög nivå och kan ha negativ inverkan på 
kommunens attraktionskraft. Ett hushåll i Lund där två vuxna tjänar vardera 25 000 kronor i 
månaden betalar 11 438 kronor mer i skatt per år än om de hade bott i Kävlinge kommun 
(beräknat genom Skatteverkets verktyg för skatteuträkning). Det är mer betydelsefullt att få fler 
skattebetalare och hålla ned skattebördan än att ha högre skatter. Den ständiga 
befolkningstillväxten ställer också krav på utbyggd samhällsservice och ett brett utbud av välfärd, 
vilket i sin tur kräver att varje skattekrona kommer till maximal nytta och utnyttjas så effektivt 
som möjligt. 
 
Trygghet och säkerhet är en fråga som blir allt mer angelägen, till och med i en förhållandevis 
trygg kommun som Lund. Alliansen vill därför vidta olika åtgärder för att kommuninvånarna ska 
känna ökad trygghet. Upprätthållandet av lag och ordning vilar i första hand på Polisen. Ändå 
behöver kommunen göra vad den kan för att bidra till att förebygga otrygghet. Ett exempel kan 
vara att införa trygghetsvakter. 
 
Företags- och innovationsklimatet är ytterligare ett kritiskt område att uppmärksamma. Lunds 
kommun ligger illa till i tillgänglighetsmätningar avseende nåbarhet på telefon och mail. 
Kommunen har under det rödgröna styret placerat sig dåligt i rankingar över företagsklimatet. 
Alliansen vill istället förbättra näringslivsklimatet genom att underlätta för både nyetablering och 
bistå alla befintliga företag i kommunen. 
 
Sammanhållningen mellan stad och land måste också bli bättre än idag. Vi ser värdet i att hela 
kommunen utvecklas. Kombinationen av stad och landsbygd är en styrka och därför måste vi 
främja arbete inom kultur, fritid, näringsliv, byggande i hela Lunds kommun. 
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Lund har inte råd med ännu en rödgrön mandatperiod 
 
Prognosen är att Lunds kommun kommer att gå med underskott under innevarande år. Med det 
som utgångspunkt väljer de rödgröna att presentera en budget för år 2019, med plan för år 2020 
och 2021, som trots en skattehöjning på 25 öre per intjänad hundralapp nästan helt saknar 
säkerhetsmarginaler. Välskötta och stabila finanser är fundamentalt viktigt för en långsiktigt 
hållbar välfärd. Trots detta frångår Socialdemokraterna och Miljöpartiet det resultatmål som de 
själva har varit med om att ta fram och besluta om och presenterar ett budgeterat resultat för år 
2019 på endast 26 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på bara 0,4 % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning. Marginalerna för oförutsedda händelser är därmed näst intill 
obefintliga. 
 
Det rödgröna budgetförslaget kommer, om det blir verklighet, också att innebära att Lunds 
kommun slår i lånetaket våren år 2020, till följd av investeringar och alltför låga budgeterade 
resultat. Den skenande skuldsättningen riskerar att exponera Lunds kommun för kännbara 
räntekostnader den dag det nuvarande låga ränteläget vänder uppåt. 
 
Alliansen är redo att ta över 
 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är redo att ta över efter fyra års 
rödgrönt styre. Vi har idéerna, energin och viljan att både städa upp efter de rödgröna och 
sjösätta våra egna planer för ett bättre och mer framgångsrikt Lund. Alliansen visar med den här 
väl avvägda och framtidsinriktade budgeten att vi är beredda och villiga att ta över styret av 
Lunds kommun. Lunds kommun har en fantastisk potential och med ett nytt styre och en ny 
politisk vision som sätter medborgarna och en fungerande välfärd i första rummet är 
möjligheterna näst intill oändliga. 
 
Alliansen i Lunds kommun vill fortsätta verka för valfrihet och mångfald inom bland annat skola 
och äldreomsorg eftersom vi anser att det utvecklar verksamheterna och leder till högre kvalitet 
inom välfärden. Enskilda aktörer ska även i framtiden utgöra positiva alternativ till kommunens 
verksamheter. Vi vill ha ett varierat byggande med blandade upplåtelseformer så att 
boendemiljöerna i kommunen blir trivsamma, socialt hållbara och attraktiva. Stadskärnan ska vara 
levande, ren och tillgänglig, samtidigt som hela kommunen ska få del av kultur- och fritidsutbud, 
ha goda kommunikationer och social service. 
 
Företagsklimatet ska förbättras genom att kommunen blir mer tillgänglig och att kommunens 
service och vägledning för entreprenörer och etablerade företag blir ännu bättre. Det är en 
strategiskt viktig fråga att få fram verksamhetsmark i tillräcklig utsträckning för att möjliggöra 
företagsetableringar såväl i Lunds stad som i övriga delar av kommunen. 
 
 
Alliansens satsningar och viljeinriktningar 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Bättre näringslivsförutsättningar i Lunds kommun 
 
2 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för Lunds kommuns näringslivsarbete i hela 
kommunen. Exempel på detta kan till exempel vara ”en väg in” för näringsidkare och bildandet 
av ett näringslivsbolag i partnerskap med andra relevanta aktörer. Alliansen avser att även 
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framgent förstärka Lunds viktiga näringslivsarbete; exempelvis för mer satsningar på företagande 
i de östra kommundelarna och för att Lunds kommun ska klättra i rankingar över kommuners 
företagsklimat. En anledning till varför Alliansen prioriterar näringslivsfrågor är helt enkelt att fler 
och större välmående företag skapar fler arbetstillfällen. Det i sin tur gör att resurserna till vår 
gemensamma välfärd växer. 
 
Ökad trygghet i ”C-triangeln” 
 
2 miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder i den så kallade ”C-triangeln”. Det 
handlar om olika slags trygghetsskapande åtgärder, bland annat kan det handla om 
trygghetsvakter. 
 
Ökad trygghet i hela kommunen 
 
2 miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder på andra platser runt om i kommunen, 
till exempel utvidga märk-DNA till fler delar av kommunen för att minska antalet inbrott och 
inbrottsförsök i bilar och bostäder. 
 
KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaro 
 
5 miljoner kronor ska reserveras under kommunstyrelsen för att bland annat förebygga 
sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare. I nuläget är situationen ohållbar och förutom 
individuellt lidande för den enskilde medför den höga sjukfrånvaron kostnader för Lunds 
kommun. 
 
 
Teknisk nämnd 
 
Den kommande mandatperioden vill vi bland annat verka för att utveckla cykelvägar i och mellan 
kommunens olika delar. 
 
Ökat vägunderhåll (vägskador t ex) drift 
 
1 miljon kronor ska gå till driftkonsekvenser av investeringar i ökat vägunderhåll. Idag är en del 
av kommunens vägar i uselt skick. Detta vill vi åtgärda genom att skapa ekonomiskt utrymme i 
tekniska nämnden för väginvesteringar motsvarande 13 miljoner kronor per år. 
Underhållsskulden är drygt 70 miljoner kronor. På de tre åren Alliansens budget gäller (2019-
2021) halveras denna skuld. 
 
Ökad tillgänglighet i centrum 
 
0,5 miljoner kronor ska användas till att öka tillgängligheten i centrum. Det kan exempelvis 
handla om att få fram fler cykelställ runt om i kommunen, att avlägsna onödiga hinder eller att 
skapa fler gatuparkeringar. 
 
Ökad satsning på park och gatuunderhåll 
 
1,76 miljoner kronor ska gå till att förbättra park- och gatuunderhållet genom exempelvis 
renhållning. 
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Kultur- och fritidsnämnd 
 
Vi vill se till att den av kommunfullmäktige beslutade musikchecken blir verklighet enligt 
förslagets ursprungliga intentioner. Målsättningen är att musikchecken ska kunna användas av alla 
barn och ungdomar som vill lära sig att spela ett instrument. Syftet är att korta köerna till 
musikundervisning, köer som i vissa fall är oacceptabelt långa. Det ska vara möjligt att vända sig 
till ackrediterade leverantörer utanför Kulturskolan. Alliansen värnar samtidigt kommunens 
framgångsrika kulturskola. Vi räknar med att dubbelt så många barn som idag kan få 
musikundervisning. Vi avser att på sikt utveckla modellen för att även omfatta annan 
kulturutövning. 
 
Skrylle är ett natur- och rekreationsområde som ligger oss i Alliansen varmt om hjärtat. Vi vill 
utveckla området och att det ska finnas god tillgänglighet både med kollektiva färdmedel och 
tillräckligt med parkeringsplatser. Vi vill även att området hålls rent och fint samt att 
Skryllegården fortsätter vara en naturlig mötesplats för motionärer, barnfamiljer och andra 
besökare som vill njuta av de fantastiska omgivningarna. Vi har investeringsmedel i 
investeringsbudgeten för utveckling av Skrylle med 10 miljoner 2019 och 15 miljoner kronor för 
2020 och 15 miljoner för 2021. 
 
Vi kommer också att verka för att det blir riktiga omklädningsrum på Tornavallen i Torna 
Hällestad och Ekevallen i Genarp. Vi kommer att arbeta för att omklädningsrummen vid övriga 
anläggningar ses över för eventuella förbättringar. Dessutom ska vi på sikt också satsa på skejt i 
byarna. Alliansen anser att det är betydelsefullt med likvärdiga förutsättningar oberoende av var i 
kommunen man har valt att bosätta sig. 
 
Socialnämnd 
 
Alliansen vill motverka hemlöshet, barnfattigdom och jobba med förebyggandeser insatser. Vi ser 
även en potential till minskade kostnader för försörjningsstöd, till exempel genom större krav, 
noggrannare bedömningar och bättre uppföljning. Dessutom kan digitalisering göra att arbetstid 
frigörs till att i större utsträckning fokusera på att fler ska få egen försörjning istället för att vara 
bidragsberoende. 
 
Minskad resurs för EU-medborgare 
 
+ 0,35 miljoner kronor ska sparas in genom att halvera de resurser som idag finns avsatta för att 
bistå EU-medborgare. För Alliansen är det viktigt att det finns tillfällig och akut hjälp att få, men 
kommunens roll bör successivt minska. 
Netto flykting (Anpassning till reell kostnad) 
 
17 miljoner kronor går till att kompensera socialnämnden för de åtaganden kommunen är ålagd 
enligt gällande lagstiftning. Detta belopp är baserat på underlag från kommunkontoret. 
 
Vård- och omsorgsnämnd 
 
Välfärdsteknologi 
 
1 miljon kronor går till förstärkt arbete med välfärdsteknologi. Det finns mycket att vinna på att 
komma längre på det välfärdsteknologiska området. Denna resurs kan användas för olika projekt 
och projektledning inom vård- och omsorgsförvaltningen som ska syfta till att öka kvalitén för 
brukarna och förbättra arbetsmiljön. 
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Utbildningsnämnd 
 
Prioritering av elevhälsa inom nämnden 
 
2 miljoner kronor ska gå till att stärka elevhälsan på gymnasieskolorna. I huvudsak handlar detta 
om att öka tillgängligheten till bland annat skolsköterska, kurator och andra viktiga 
stödfunktioner som kan stödja eleverna. Stress och psykisk ohälsa ökar bland skolelever och 
Alliansen tycker att det är viktigt att avsätta resurser för att komma till rätta med situationen. 
Denna målmedvetna satsning blir i själva verket större då våra 2 miljoner kronor endast utgör 
ungefär 35 % av det som blir det totala beloppet. Skolpengen och betalningar från andra 
kommuner som har elever i Lund gör att summan blir ungefär 6 miljoner kronor. 
 
Uppdrag: Minska kön till SFI genom alternativ 
 
Alliansen är av uppfattningen att kön till SFI.-undervisningen i kommunen är onödigt lång, vilket 
försvårar integrationen. Genom att vända sig till fler aktörer kan Lunds kommun eventuellt 
minska kön till svenskundervisningen. En väl fungerande SFI-undervisning förbättrar integration 
och möjligheten till egen försörjning. 
 
Barn- och skolnämnd 
 
Prioritering av elevhälsa inom nämnden 
 
3 miljoner kronor ska, i likhet med motsvarande resurs till utbildningsnämnden, gå till att stärka 
elevhälsan på förskolor och grundskolor genom ökad tillgänglighet till skolsköterskor, kuratorer 
med mera. 
 
Pilotprojekt om lärarnas avlastning 
 
1 miljon kronor vill vi ska gå till ett 2-årigt pilotprojekt där två skolor får ansöka om att delta. Det 
innebär att särskild personal anställs för att sköta uppdraget som skolassistent. På så vis avlastas 
pedagogerna. Assistenterna kan exempelvis arbeta med rastvaktande, mentorskap och 
administrativa uppgifter. Pilotprojektet, där två skolor har möjlighet att delta, utvärderas efter två 
år. 
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet 
 
Alliansen i Lund vill tillse att alla duktiga och erfarna pedagoger som uppfyller kriterierna för 
Lärarlönelyftet ska få sin rättvisa löneökning. För detta ändamål avsätter Alliansen 24 miljoner 
kronor. De medel som den rödgröna regeringen skickade ut till de svenska kommunerna räckte 
inte på långa vägar till ändamålet. Många pedagoger som uppfyllde kriterierna fick ingen 
löneökning. Alliansen i Lunds kommun vill på detta vis också bidra till att läraryrkets status höjs. 
 
EXTRA satsning förskola och F-3 
 
10 miljoner kronor ska gå till kvalitetssatsningar inom förskolan och årskurserna F-3, till exempel 
till att minska storleken på barngrupperna inom förskolan. 
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Servicenämnd 
 
Minskad kostnad för inköp av ekologisk mat 
 
Alliansen anser att det går att budgetera för mindre kostnader för ekologisk mat. En översyn av 
nuvarande målsättning om 100 % ekologisk mat är önskvärd. En sådan översyn bör ske i 
samband med revidering av LundaEko. Alliansen anser att större hänsyn bör tas till andra 
faktorer, som exempelvis närodlade produkter. 
 
Uppdrag; Anpassning av skollokaler för övernattning 
 
Servicenämnden får i uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram undersöka möjligheten att 
anpassa vissa skollokaler för övernattning. 
 
 
Finansiering 
 
Framtida hyresökning S Sandby bibliotek 
 
0,65 miljoner kronor ska gå till att täcka den ökade hyreskostnaden för biblioteket i Södra 
Sandby. 
 
Resultatförbättringspost 
 
Alliansen bedömer att resultatet för år 2019 kommer att bli 40 miljoner kronor bättre än vad 
befintliga prognoser kan utvisa. Historiskt över tid har denna siffra visat sig bli ännu större, men 
vi väljer att göra en försiktig bedömning. 
 
Minskad drift efter lägre investeringstakt 
 
En lägre investeringstakt medför i sin tur lägre driftkonsekvenser på + 24 miljoner kronor. 
Alliansen anser inte att Lunds kommun har möjlighet att investera 1,4 miljarder kronor på ett år 
och föreslår därför en lägre och mer realistisk investeringsram, som får uppgå till maximalt 1000 
miljoner per år. Alliansen avser att prioritera i vilken ordning investeringarna görs då det är 
möjligt, men grunden är att alla projekt som godtas av KS kommer genomföras, det betyder att 
vissa projekt kan ta något längre innan de realiseras. 
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Figuren visar med gröna staplar verklig och historisk investeringstakt, den blå är den 
oprioriterade ”önskelistan” som fått utgöra investeringsbudget under lång tid. Den orangea linjen 
symboliserar Alliansens investeringstak, som hittills aldrig överstigits på 1,0 miljarder. 
Den gröna linjen på 2018 utgör prognos för maximal investering i år. 
Reformutrymme enligt Alliansens förslag (oscpec) 
 
För åren 2020 och 2021 uppstår det ett ospecificerat reformutrymme på 24 miljoner kronor 
respektive 19 miljoner kronor tack vare alliansbudgetens försiktiga hantering av kommunens 
resurser. Detta utrymme kan användas till olika prioriteringar. 
 
Ökad utdelning Kraftringen AB 
 
Redan idag delar Kraftringen AB ut medel till sina ägare. En ökad utdelning från Kraftringen AB 
på + 20 miljoner kronor hjälper att finansiera budgeten och håller sig samtidigt inom den 
avtalade gränsen för hur stor andel av vinsten bolaget ska dela ut (maximalt 55 %). 
 
Ökad utdelning LKF AB för bostadssociala ändamål 
 
Eftersom Lunds kommun redan idag genomför insatser som faller inom ramen för 
bostadssociala ändamål (se särskild utredning av socialförvaltningen, diarienummer KS 
2017/0969) är det rimligt att dessa existerande åtgärder och insatser delvis finansieras genom 
utdelning från LKF AB. Möjligheten att använda allmännyttans vinst för detta ändamål regleras i 
§ 5 i Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det är inte mer än skäligt 
att ägarna, det vill säga kommuninvånarna, får del av bolagets vinster. LKF AB:s vinst för år 2017 
låg på drygt 108 miljoner kronor, varav drygt 1,3 miljoner kronor delades ut till ägaren. Vi vill 
höja denna utdelning så att effekten i kommunens budget blir ytterligare 15 miljoner kronor. En 
notering i sammanhanget är att LKF AB idag hyr ut fiber till företaget Via Europa och därmed 
får in en intäkt på 5,8 miljoner kronor. 
 
Ökad utdelning LKP AB 
 
År 2017 gjorde bolaget en vinst efter skatt på 4,6 miljoner kronor. År 2018 delade bolaget ut 
drygt 85 000 kronor till ägaren. Det är rimligt att Lunds kommuns parkering AB bidrar med 
ytterligare 1 miljoner kronor i utdelning. 
 
10 öre sänkt skatt 
 
År 2020 vill vi sänka skatten med 10 öre per intjänad hundralapp. Detta främjar Lunds kommuns 
konkurrenskraft och ska ses som en ambition om kommunens ekonomiska förutsättningar tillåter 
det. 
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Översikt över skattesatser år 2018, kommuner i Skåne 

Kommun 

Summa, 
inkl. 
kyrkoavgift 

Summa, 
exkl. 
kyrkoavgift 

Kommunal-
skatt 

Landstings-
skatt 

Begravnings-
avgift Kyrkoavgift 

OSBY 34.232 33.192 22.26 10.69 0.242 1.04 
HÖÖR 33.992 32.812 21.88 10.69 0.242 1.18 
BROMÖLLA 33.692 32.692 21.76 10.69 0.242 1.00 
KRISTIANSTAD 33.722 32.392 21.46 10.69 0.242 1.33 
MALMÖ 32.952 32.172 21.24 10.69 0.242 0.78 
LUND 33.172 32.172 21.24 10.69 0.242 1.00 
HÖRBY 33.142 32.012 21.08 10.69 0.242 1.13 
ÖSTRA GÖINGE 33.142 31.922 20.99 10.69 0.242 1.22 
BJUV 32.872 31.922 20.99 10.69 0.242 0.95 
HÄSSLEHOLM 33.172 31.892 20.96 10.69 0.242 1.28 
SJÖBO 33.112 31.852 20.92 10.69 0.242 1.26 
PERSTORP 32.942 31.742 20.81 10.69 0.242 1.20 
KLIPPAN 32.832 31.682 20.75 10.69 0.242 1.15 
SVALÖV 32.942 31.672 20.74 10.69 0.242 1.27 
TOMELILLA 32.862 31.542 20.61 10.69 0.242 1.32 
TRELLEBORG 32.712 31.532 20.60 10.69 0.242 1.18 
ESLÖV 32.762 31.472 20.54 10.69 0.242 1.29 
SIMRISHAMN 32.872 31.442 20.51 10.69 0.242 1.43 
SKURUP 32.662 31.352 20.42 10.69 0.242 1.31 
ÅSTORP 32.652 31.222 20.29 10.69 0.242 1.43 
SVEDALA 32.092 31.172 20.24 10.69 0.242 0.92 
LANDSKRONA 32.202 31.172 20.24 10.69 0.242 1.03 
ÄNGELHOLM 32.562 31.172 20.24 10.69 0.242 1.39 
BÅSTAD 32.492 31.162 20.23 10.69 0.242 1.33 
HELSINGBORG 32.172 31.142 20.21 10.69 0.242 1.03 
YSTAD 32.212 31.042 20.11 10.69 0.242 1.17 
BURLÖV 31.872 31.022 20.09 10.69 0.242 0.85 
HÖGANÄS 31.682 30.662 19.73 10.69 0.242 1.02 
LOMMA 31.652 30.572 19.64 10.69 0.242 1.08 
STAFFANSTORP 30.942 30.072 19.14 10.69 0.242 0.87 
ÖRKELLJUNGA 31.112 29.992 19.06 10.69 0.242 1.12 
KÄVLINGE 30.512 29.442 18.51 10.69 0.242 1.07 
VELLINGE 30.232 29.432 18.50 10.69 0.242 0.80 
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -58 888 -58 546 -54 813

Förändringar 342 3 733 7

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -195 910 -206 228 -208 045

Förändringar -10 318 -1 818 583

Nettokostnadsram -206 228 -208 045 -207 462

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Ramminskning 1 000 1 000 1 000
Transferering till Räddningstjänst Syd enl BL -800 -800 -800
Utökning FINSAM-avgifter -750 -750 -750
Bättre Näringslivsförutsättningar i Lunds Kommun -2 000 -3 000 -4 000
Ökad trygghet i "C-triangeln" -2 000 -2 000 -2 000
Ökad trygghet i hela kommunen -2 000 -2 000 -2 000
KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaron -5 000 -5 000 -5 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -11 550 -12 550 -13 550

Nettokostnadsram -217 778 -220 595 -221 012

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4 900 0 0

Förändringar -4 900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0



2

Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -24 315 -29 525 -29 774

Förändringar -5 209 -250 -251

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -189 837 -188 049 -188 855

Förändringar 1 788 -806 -806

Nettokostnadsram -188 049 -188 855 -189 661

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Ökat vägunderhåll (vägskador t ex) drift Hela LK -1 000 -2 000 -3 000
Ökad tillgänglighet i centrum -500 -1 000 -1 000
Ökade driftsbidrag efter komponentavskrivning 0 -1 000 -2 000
Ökad satsning på park och gatuunderhåll -1 760 -1 760 -1 760

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 260 -5 760 -7 760

Nettokostnadsram -191 309 -194 615 -197 421

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -61 172 -48 022 -67 622

Förändringar 13 150 -19 600 -2 028

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -347 031 -350 764 -353 896

Förändringar -3 734 -3 132 -3 171

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -454 971 -451 548 -458 268

Förändringar 3 423 -6 720 -6 817

Nettokostnadsram -451 548 -458 268 -465 086

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Mål: Minska försörjningsstöd och övriga biståndskostnader

Minskad resurs för EU-medborgare (700 nu) 350 350 350
Netto flykting (Anpassning till reell kostnad) -17 000
Ny bostadsorg medel flyttas från Soc till Servicen. 2 200 2 200 2 200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -14 450 2 550 2 550

Nettokostnadsram -465 998 -455 718 -462 536

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -115 279 -116 869 -118 482

Förändringar -1 591 -1 613 -1 635

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -13 778 -14 363 -14 433

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -1 876 721 -1 982 472 -2 045 317

Förändringar -105 752 -62 844 -72 088

Nettokostnadsram -1 982 472 -2 045 317 -2 117 404

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Välfärdsteknologi -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 000 0 0

Nettokostnadsram -1 983 472 -2 045 317 -2 117 404

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -531 432 -568 024 -589 781

Förändringar -36 592 -21 757 -15 856

Nettokostnadsram -568 024 -589 781 -605 636

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Prioritering Elevhälsa inom nämnds ansv-område -2 000 -3 000 -3 000
Uppdrag: Minska kön till SFI genom alternativ

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2 000 -3 000 -3 000

Nettokostnadsram -570 024 -592 781 -608 636
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -2 504 387 -2 627 286 -2 674 842

Förändringar -122 899 -47 556 -46 764

Nettokostnadsram -2 627 286 -2 674 842 -2 721 606

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Prioritering Elevhälsa inom nämnds ansv-område -3 000 -5 000 -5 000
Pilotprojekt om lärarnas avlastning -1 000 -2 000 -1 000
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet -24 000 -24 000 -24 000
EXTRA skolsatsning Förskola och F-3 -10 000 -14 000 -14 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -38 000 -45 000 -44 000

Nettokostnadsram -2 665 286 -2 719 842 -2 765 606

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -151 917 -179 896 -249 791

Förändringar -27 979 -69 895 -131 730

Nettokostnadsram -179 896 -249 791 -381 521

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Resultatförbättringspost (Allmän) 40 000 40 000 40 000
Minskad drift efter lägre investeringstakt (1000) 24 000 60 000 90 000
Reformutrymme enligt Alliansens förslag (ospec) -24 458 -19 431
Framtida hyresökning S Sanby bibliotek (res medel) -650 -650 -650

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 63 350 74 892 109 919

Nettokostnadsram -116 546 -174 899 -271 602

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter 162 200 162 200 162 200
Kostnader -159 700 -159 700 -159 700
Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500
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Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav 85 865 87 865 89 865
Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100
Finansiella poster 142 000 142 000 142 000
Resultatpåverkande 282 965 284 965 286 965

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Minskad kostnad för inköp av Ekologisk mat 2 000 3 000 4 000
Kapitalförlust  Svaneskolan -3 000
Gemensam Fordonsflotta (Ska fördelas på nämnd!) 6 000 6 000 6 000
Effektivare hyrsystem (Ska fördelas på nämnd!) 3 000 3 000 3 000
Uppdrag; Anpassning av skollokaler för övernattning
Bostadsorganisation för bostadssociala ändamål -4 000 -4 000 -4 000
Ny bostadsorg medel flyttas från Soc till Servicen. -2 200 -2 200 -2 200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 1 800 5 800 6 800

Resultatpåverkande 284 765 290 765 293 765

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter 5 934 141 6 118 099 6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning 647 607 715 281 749 614
Finansiella intäkter 125 185 135 510 141 020
Finansiella kostnader -81 300 -99 000 -122 700
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande 6 625 633 6 869 890 7 112 403

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Minskad finansieringskostnad mht investeringar 2 200 8 300 15 600
Ökad utdelning Kraftringen 20 000 20 000 20 000
Ökad utdelning LKF för bostadssociala ändamål 15 000 15 000 15 000
Ökad utdelning LKP 1 000 1 000 1 000
10 öre sänkt skatt -28 000 -28 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 38 200 16 300 23 600

Resultatpåverkande 6 663 833 6 886 190 7 136 003



Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar -6 828 501 -7 042 788 -7 290 387
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 2 500 2 500 2 500
Resultatpåverkan Servicenämnd 284 765 290 765 293 765
Resultatpåverkan Skatter & Finans 6 663 833 6 886 190 7 136 003
Årets resultat 122 597 136 667 141 881
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning 1,9% 2,0% 2,0%

Resultatmål om 2 % 131 635 136 668 141 882

Differens mot resultatmålet -9 038 0 0
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Inledning 

Lunds kommun skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så inleds den vision 
som antogs 2017. Det är en vision som ställer höga krav och som förpliktigar. Tillsammans med 
de tre förhållningssätten lyssna, lära och leda skapas en deklaration av vad Lunds kommun är och 
hur vi ska möta framtiden och framtidens utmaningar. 

Vi har en positiv utveckling för Lunds kommun med oss in i 2019. Lunds kommun är en 
attraktiv plats att verka och bo i. Men Lund är också en av Europas starkaste platser för 
innovation och av Skånes ledande jobbmotorer. Det märks på den rekordstora 
befolkningstillväxten men också på hur många som pendlar till Lund för att arbeta. Med en 
befolkningstillväxt följer krav på fler äldreboende och fler skolor och förskolor. Men också en 
infrastruktur som fungerar, ett starkt föreningsliv och bra rekreationsområden. 

Vi vill skapa ett framtidens Lund som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Ett 
Lund som är öppet och välkomnar såväl nutida som framtida medborgare och besökare till vår 
kommun. Därför presenterar vi nu en budget som skapar förutsättningar för Lund att stå väl 
rustat inför framtidens utveckling och som investerar i vår gemensamma framtid. Där ge 
gemensamma resurserna används effektivt, där innovativa nya metoder utvecklas i verksamheten 
och där kommunen stöttar framväxten av nya jobb. En tydlig prioritering i denna budget är barn 
och unga samt miljö och klimat. Två avgörande framtidsfrågor. 

Med denna budget skapar vi bättre förutsättningarna för våra äldre genom att stärka de 
ekonomiska förutsättningarna för de äldre som har svårt att klara ekonomin. Men vi rustar också 
för att skapa en bättre tillvaro för barnen. Ska Lunds kommun skapa framtiden är det viktigt att 
satsa på våra barn. Därför gör vi stora kvalitetssatsningar för en jämlik skola, men också för att 
skapa bättre förutsättningar för barnen att ha en aktiv fritid.  

Det är också en budget som tar ett stort ansvar för ett mer hållbart samhälle. Lunds kommun ska 
fortsatt vara en ledande kommunen i arbetet med klimat och miljö. Därför investerar vi i 
pendlarparkeringar för att underlätta kollektivtrafikspendling, vi fortsätter investera i en stärkt 
cykelinfrastruktur och vi skapar ännu bättre verktyg för kommunens återvinningsarbete. 

Med denna budget fortsätter vi skapa långsiktigt stabila ekonomiska förutsättningar. Samtidigt 
som vi gör viktiga framtidsinvesteringar för att kunna möte framtidens krav på service från 
lundaborna gör vi investeringar som är avgörande för ett hållbart samhälle. Det är också 
investeringar som kommer hela Lunds kommun till del. Vi skapar bättre förutsättningar för att 
hela Lunds kommun ska leva och utvecklas.  

Vårt förslag till budget möjliggörs genom fortsatt effektiv användning av resurserna, en starkare 
och mer hållbar ekonomisk utveckling, samt stärkta intäkter genom en skattehöjning om 25 öre. 
På så vis finansieras sammanlagt förstärkningar på ca 130 miljoner kronor så på ett långsiktigt 
ansvarfullt sätt bygger Lunds kommun starkare och väsentligen förbättrar välfärden och servicen 
till Lundaborna. 

Lund 180507 

Anders Almgren (S) 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

Emma Berginger (MP) 
Kommunstyrelsens vice 
ordförande 

Elin Gustafsson (S) 
Kommunalråd 
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Läsanvisning 

Tilläggen och förändringarna som redovisas nedan är i förhållande till de preliminära ramar som 
kommunfullmäktige i juni 2017 beslutade avseende budgetförutsättningar för 2019. För 
kompletta ekonomiskt underlag se bilaga 1 ”Budgetkalkyl avseende EVP 2019-2021 med budget för 
2019, Socialdemokraterna och Miljöpartiet”. 

 

Politisk ledning 

Ökat anslag Habo gård 

Habo gårds verksamhet är viktig för Lunds kommun och riktar sig främst till seniorer, barn och 
personer med funktionsnedsättning. Hyreskostnaden har ökat, så för att detta inte ska drabba 
verksamheten negativt utökas budgeten för att möjliggöra den utökade hyreskostnaden. För att 
genomföra detta utökas budgeten med 700 000 kronor per år. 

Dubbel revision på grund av valår 

Från och med 1 januari 2019 är det nya ledamöter kommunrevisionen eftersom att den nya 
mandatperioden då inleds. Dock behöver den nu sittande kommunrevisionen därutöver 
genomföra slutrevision för 2018. Därför utökas budgeten med 150 000 kronor för 2019. 

 

Kommunkontoret 

Utökad budget för Räddningstjänst Syd  

Räddningstjänsten utför en mycket viktig uppgift. Det gäller såväl förebyggande arbete som 
räddningsinsatser vid olyckor. För att ge Räddningstjänst SYD goda förutsättningar säkrar Lund 
tillsammans med övriga medlemskommuner att Räddningstjänst Syd fortsatt är en av de allra 
främsta i landet. Uppräkning av kommunbidrag enligt överenskommelse mellan 
förbundskommunerna medför ökad budget med 800 000 per år. 

E-arkiv-lösning i kommunen 

Vi vill att Lunds kommun ska bli än bättre på att arbeta digitalt både för att effektivisera arbetet 
och för att kunna erbjuda medborgarna en bättre service. För att hantera den utökade digitala 
hanteringen av information och möjliggöra en fortsatt digitalisering krävs ett e-arkiv för att 
kommunen ska uppfylla de lagkrav som finns för bevarande av information. Ett e-arkiv innebär, 
utöver en teknisk lösning, också en organisation som kan hantera e-arkivet och leveranser av 
information. Vi utökar därför kommunkontorets budgetram med 2,5 miljoner kronor per år. 
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Stärkt informationssäkerhet 

Med modern teknik kan kommunens information hanteras bättre och bli mer tillgänglig. Den 
hanteringen kräver nu att även säkerheten kring hanteringen förbättras och uppdateras. Därför 
förstärks budgeten med 600 tkr per år för att inrätta en tjänst för att utveckla och stärka 
informationssäkerheten.  

Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning 

Lunds kommun är ägare eller delägare i verksamheter som drivs i bolagsform. Under 
mandatperioden har ägarstyrningen utvecklats, men det finns behov av ytterligare åtgärder för att 
stärka insyn och utveckla ägarrollen. Därför stärks verksamheten med ägarstyrningen med 500 
000 kronor per år. 

Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB) 

Lunds kommuns kommunikationsarbete har utvecklats de senare åren. Dock behöver rutiner 
utvecklas och tillgång till en kommunikatör på andra tider än vanlig arbetstid behöver säkras, inte 
minst för att klara informationsansvaret vid extreordinära händelser. Därför utökas resurserna 
med 300 000 kronor per år för inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB). 

Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen 

De senaste åren har servicen och tillgängligheten till kommunen utvecklats. Det finns dock 
fortsatt ett stort behov av förbättringar, inte minst vad gäller tillgänglighet och bemötende per 
telefon. Därför genomförs nu ett viktigt utvecklingsarbete inom ramen för kommunfullmäktiges 
uppdaterade fokusområden. För att stärka uppföljningen av det arbetet utökat budgeten med 
150 000 kronor per år. 

Stärkt internationell webb 

Lunds kommun är en internationell kommun, för att kunna leva upp till det fullt ut och nå ut till 
medborgare och besökare krävs grundläggande informationsinsatser på mer språk än svenska. 
Hemsidan är en av dessa viktiga delar. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 
500 000 kronor per år för att utöka med en tjänst dedikerad åt uppgiften. 

Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid 

Lunds kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Ett steg i detta är att full ut 
finansiera den fackliga tiden. Det fackliga inflytandet utvecklar verksamheten, därför ska Lunds 
kommun som arbetsgivare ge de fackliga företrädarna bra förutsättningarna att verka. För att 
genomföra detta utökas budgeten med 900 000 kronor per år. 

Utveckla Future by Lund 

Lunds kommuns innovationsplattform ”Future by Lund” som arbetar med utveckling av hållbara 
och attraktiva städer. Fokus ligger på sex utmaningar som har stor betydelse för utformningen av 
hållbara städer, där ibland energi, hållbara transporter och delningsekonomi. I den här miljön 
skapas lösningar som både kan göra Lund och andra städer till mer hållbara platser. För att stärka 
arbetet och skapa ytterligare nyttor för kommunen inom det arbete som pågår utökas budgeten 
med 2 miljoner kronor per år. 
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Ökat anslag till FINSAM 

FINSAM, samordningsförbundet, finansieras genom både stat, kommun, arbetsförmedling och 
försäkringskassan. För att möjliggöra att FINSAM Lund kan ta del av den finansieringsramen 
som finns från nationell nivå behöver också kommunen ta höjd för den utökade ramen. På så vis 
möjliggör vi att fler människor kommer i arbete. För att genomföra detta utökas budgeten med 
750 000 kronor per år. 

Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi 

Kommunen håller på att ta fram en evenemangsstrategi. Vi föreslår resurser för att kunna 
genomföra det arbetet. Idag finns inte utrymme eller samlad kompetens för att kunna stötta 
större evenemang i Lunds kommun som inte är direkt kopplade till kultur- och fritidsnämndens 
bidragsregler. Vi vill uppmuntra fler stora evenemang och göra kommunen till en starkare 
möjliggörare av evenemang, inom exempelvis musik, historieturism, kultur eller idrott. För att 
genomföra denna satsning utökas budgeten med 2 miljoner kronor per år. 

Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete 

Lunds kommun är en stor inköpare av varor och tjänster. För att kommunens förmåga till bra 
avtal med tydliga och seriösa krav på miljö, hållbarhet och sociala villkor stärks budgeten för 
upphandlingsarbetet med 600 tusen kronor per år.  

Projekt ”Klimatsmart vardag” 

Kommun, företag, verksamheter och enskilda hushåll måste bidra till att minska klimatutsläppen. 
Vi vill starta ett projekt för att minska hushållens klimatpåverkan. I projektet får deltagarna under 
sakkunnig handledning kunskap om hur de med enkla medel i vardagen kan minska sina 
koldioxidutsläpp. Resultatet och deltagarnas erfarenheter kan sedan vara vägledande för andra 
hushålls omställning. För att genomföra satsning utökas budgeten med 600 000 kronor per år. 

Utveckling av Rådhuset 

Samordningen av kommunkontoret i nya lokaler sker i syfte att stärka servicen och effektivisera 
arbetet. Samtidigt skapar det en möjlighet att utveckla Rådhuset genom att stärka dess funktion 
för möten. Därför stärks budgeten med 600 000 kronor per år för att säkerställa bemanning, 
service och drift av Rådhuset som mötesplats för politiken och andra verksamheter. 

Medborgarstöd i östra tätorterna 

Hela Lunds kommun ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Inte minst måste förutsättningar 
för aktivt medborgarskap, positiv samhällsutveckling och föreningsliv förstärkas i de östra 
kommundelarna. Därför utökar vi resurserna för verksamhet och insatser i de östra 
kommundelarna med 2 miljoner kronor per år. 
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Centrumutveckling – stärkta platser och stråk 

Lunds stadskärna är en stor tillgång, men har också stor potential till förbättring. Därför har 
ambitionerna och resurserna för utvecklingen av centrum väsentligen förstärkts under 
mandatperioden. Förutom viktiga investeringar har ett nytt arbetssätt prövats med stärkt 
samarbete lokalt kring viktiga platser och stråk mellan berörda butiker och fastighetsägare samt 
kommunen. För att utveckla detta arbete och möjligöra det på fler platser vill vi nu tillföra 
särskilda resurser om 1 miljon kronor per år till lokala satsningar som parterna enas kring. 

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet 

Lund är en av världens ledande innovationsmiljöer. Under mandatperioden har vi också tagit 
fasta på detta inom kommunens egna verksamheter för att öka effektiviten och förbättra 
kvaliteten och servicen. Det arbetet vill vi nu stärka ytterligare genom att tillföra resurser om 2 
miljoner kronor per år för att efter ansökan kunna medfinansiera särskilt potentiella 
utvecklingsprojekt i nämnderna upp till 50 %. 

Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa 

Vi har utökat insatserna för bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron 
har minskat och korttidssjukfrånvaron har stoppats upp. Vi nöjer oss inte med detta utan vill 
fortsatt ta krafttag för ett kommunövergripande arbete med att minska sjukfrånvaron. För att 
genomföra detta utökas budgeten med 2 miljoner kronor per år. 

Utveckling av Ideon 

Ideon är landets första, största och mest framgångsrika Science Park. Mängder av innovationer 
och framgångsrika företag har skapats på Ideon, vilket har resulterat i bra lösningar på viktiga 
utmaningar, fler arbetstillfällen och stärkt samhällsekonomi. Sedan några år har området utökats 
och det finns goda möjligheter att utveckla verksamheten och området ännu mer. För att 
möjliggöra detta bör även kommunens engagemang stärkas. Därför utökad budgeten med 1 
miljon kronor per år. 

Lund som Mänskligarättighetersstad 

För att stärka förutsättningarna för Lund att fullt ut bli en MR-stad, öka kunskaperna kring 
mänskliga rättigheter och utveckla samarbetet med Raoul Wallenberg-institutet ser vi behov av en 
förstärkning i budgeten. Lund måste fullt ut stå upp för öppenheten och aktivt jobba än mer 
strategiskt med att upprätthålla mänskliga rättigheter. För att genomföra denna satsning utökas 
budgeten med 200 000 kronor 2019 och 50 000 kronor vardera 2020 och 2021. 

Kompetenshöjning HBTQ 

HBTQ är en viktig del i arbetet med mänskliga rättigheter och för att Lund ska vara en öppen 
kommun för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Därför krävs särskilda 
medel för att möjliggöra utbildningsinsatser och eller fler certifieringar enligt RFSLs modell eller 
motsvarande. I dagsläget är exempelvis Högevallsbadet och folkbiblioteken HBTQ-certifierade, 
hela Lunds kommun som organisation måste präglas av normkritiska värden som bryter 
förtryckande maktstrukturer. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 200 000 
kronor per år. 
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Jämställda löner 

Lunds kommun har ännu inte jämställda löner. Trots beslut om att vi ska nå jämställda löner 
samt sätta lika lön för lika arbete har vi fortfarande en lång väg kvar. Vi måste fortsätta utbilda 
och säkerställa att lönesättande chefer sätter jämställda löner. Men för att påskynda arbetet krävs 
också extra resurser. Arbetet med jämställda löner är ett centralt arbete som måste göras 
gemensamt för hela kommunen. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 2,5 
miljoner kronor 2019, 5 miljoner kronor 2020 och 7,5 miljoner kronor 2021. 

Utvecklingsstöd idrottsprofiler 

I kommunens skolor finns i nuläget olika varianter av profiler, främst finns en variation av 
idrottsprofiler. Dessa görs i samverkan med idéburen sektor på olika sätt och möjliggör mer 
fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Detta vill vi uppmuntra, utöka och erbjuda bättre 
förutsättningar för. Därför föreslår vi en satsning genom utökning av budgeten med 1,5 miljoner 
kronor per år.  

Öppna upp skollokaler till föreningar 

Idéburen sektor är en styrka för Lunds kommun som vi måste skapa bättre möjligheter för. En 
förutsättning är att ha bra tillgång till lokaler. Därför föreslår vi att vi öppnar upp skollokaler efter 
skoltid för att idéburen sektor ska kunna vara i lokalerna för aktiviteter och möten. På så sätt får 
vi också ett mer effektivt lokalutnyttjande. För att genomföra denna satsning utökas budgeten 
med 500 000 kronor per år. 

Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium 

Lunds kommun har stort behov av att rekrytera fler lärare. Därför är det självklart för 
skolorganisationen att ta på sig ansvar för handledning av lärarstudenter under utbildningen. Att 
handleda lärarstudenter kräver erfarna och omvittnat bra lärare som handledare och är ett 
ansvarsfyllt uppdrag som vi vill premiera. Därför införs nu en handledarbonus om 5000 kr, per 
handledd student, efter genomfört arbete till den lärare som varit huvudansvarig för en students 
handledning. För att möjliggöra detta utökas budgeten med 3 miljoner kronor per år.  

Stärkt ANDT-arbete 

Det förebyggande arbetet avseende alkohol, narkotika, doping och tobak bör stärkas och 
utvecklas. För att möjliggöra detta utökas budgeten med 200 000 kr per år. 

 

Byggnadsnämnden 

Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och MBK-avgift 

De exploateringsrelaterade arbete som inte redovisas inom ramen för exploateringen ska hanteras 
inom den gängse driftsbudgeten. För att möjliggöra detta utökas budgeten med 1,85 miljoner 
kronor. 
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Tekniska nämnden 

Finansiering av komponentavskrivning av underhåll 

I samband med att komponentredovisningen infördes övergick en rad saker såsom 
asfaltsprogrammet, brounderhåll och underhåll av lekplatser, vilka tidigare hade redovisats som 
kostnader, till att redovisas som investeringar. Även om det innebär att driftskostnaderna har 
kunnat sänkas behöver hänsyn tas till att investeringarna genererar kapitalkostnader, räntor och 
avskrivningskostnader. Därför utökas tekniska nämndens ram med 1 miljon kronor 2020 och 2 
miljoner kronor år 2021.  

Resurser för skötsel av tillkommande arealer 

För att upprätthålla en god underhållsnivå på parker, grönområden och annan kommunägd mark 
kompenseras tekniska nämnden enligt praxis årligen för tillkommande arealer. Därför utökas 
tekniska nämndens ram med 561 000 kronor per år. 

Driftskostnader för exploateringsprojekt  

De exploateringsrelaterade arbete som inte redovisas inom ramen för exploateringen ska hanteras 
inom den gängse driftsbudgeten. För att möjliggöra detta utökas budgeten med 7,15 miljoner 
kronor. 

Inrättande av cykelsamordnartjänst 

Lunds kommun ska fortsätta att vara en av Sveriges bästa cykelkommuner. För att bibehålla 
tätpositionen måste arbetet med att utveckla Lunds cykelinfrastruktur snabbas upp. Samtidigt 
behöver vi ägna mer resurser åt att utveckla nya lösningar och inspireras av andra länder och 
städer för att säkerställa att vi kan ligga i framkant även fortsättningsvis. För att genomföra denna 
satsning utökas budgeten med 600 000 kronor per år. 

Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde 

Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba 
med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. Vombsjösänkan är 
ett område med starka naturvärden och många sällsynta och hotade arter, här finns också ett 
starkt lokalt engagemang. Det pågår ett samarbete med Eslöv och Sjöbo för att ansöka om att 
göra Vombsjösänkan till ett biosfärsområde. För att genomföra denna satsning utökas budgeten 
med 650 000 kronor per år från och med 2020. 

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan 

Klimatförändringarna innebär ökad nederbörd och ökad risk för skyfall (stora regnmängder 
under kort tid). För att Lunds kommun ska kunna utvecklas på ett bra, hållbart och säkert sätt 
måste dagvatten- och översämningshanteringen fungera bra. Lunds kommun har nyligen antagit 
en dagvatten- och översvämningsplan och för att genomföra denna krävs det att arbetet med 
konkreta åtgärder kommer igång. För att genomföra detta utökas investeringsbudgeten ytterligare 
3 miljoner kronor per år.  
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Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna 

Standard och skötsel av de offentliga miljöerna är viktigt för trivsel och trygghet. Oftast sker 
upprustning som en konsekvens i samband med nybyggnation och förtätningar, inte minst inne i 
staden. Men behovet av förbättrad standard behövs även i tätorterna i de östra kommundelarna. 
Därför ökar vi nu de särskilda driftmedlen för skötsel och underhåll i tätorterna i de östra 
kommundelarna med cirka 2 miljoner kronor per år. Arbetet ska inspireras av den framgångsrika 
satsningen på centrumpatrullen som gjorts i Lunds stad. Därutöver avsätter vi årligen 3 miljoner 
kronor till investeringar i den offentliga miljön. 

Pendelparkeringar för bil och cykel  

Vi vill göra det enklare för dem som bor på landet eller i en mindre tätort att resa på ett hållbart 
sätt med kollektivtrafik. Pendlare i de östra kommundelarna som cyklar eller kör bil till 
kollektivtrafikens hållplatser behöver goda parkeringsmöjligheter. Vi satsar på en ytterligare 
utbyggnad och förbättring – hela resan ska vara bekväm. För att genomföra denna satsning 
utökas investeringsbudgeten med 1 miljon kronor per år. 

Förstärkt satsning på stadskärnan  

Vi vill stärka Lunds centrum som en attraktiv mötesplats för människor, handel och kultur. 
Därför utökar vi redan avsatta medel så att arbetet med att lyfta Lunds torg och stråken 
däremellan kan fortsätta. För att genomföra denna satsning utökas investeringsbudgeten med 5 
miljoner kronor per år. 

Fler cykelparkeringar 

När cyklingen i staden ökar är det viktigt att vi inte bara skapar förutsättningar att cykla genom 
staden, utan även stanna i den. Ett växande problem är bristen på bra och attraktiva 
cykelparkeringar, därför vill vi satsa på fler och bättre cykelparkeringar så att även början och 
slutet på varje cykelresa ska vara bekväm och cykeln ska stå tryggt. För att skapa dessa utökas 
investeringsbudgeten med 500 000 kronor per år. 

Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun 

Vi går vidare med att förbättra cykelinfrastrukturen i Lunds kommun. Stora satsningar görs för 
att bygga bort saknade länkar, men den befintliga cykelinfrastrukturen behöver uppgraderas, i 
första hand på de huvudcykelstråk som sträcker sig genom staden. Lund ska befästa sin ställning 
som en föredömlig cykelkommun! För att genomföra denna satsning utökas 
investeringsbudgeten med 1 miljon kronor 2019 och ytterligare 5 miljoner vardera de två 
efterföljande åren. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Stärkt föreningsstöd 

Vi har ett nytt bidragssystem för våra föreningar. För att bidragssystemet på sikt ska fungera fullt 
ut behöver ramen öka i takt med en ökad befolkning. För att möta detta utökas budgeten med 
1,5 miljoner kronor per år. 
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Heltidstjänster för ungdomsombuden 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett nytt ungdomspolitiskt program. Därför är det 
viktigt att de två ungdomsombud som finns får en möjlighet att jobba heltid så arbetet kan växlas 
upp ännu mer. Dessutom har Lunds kommun en policy som säger att heltid ska vara norm. Detta 
ska gälla för alla. Därför föreslår vi att det tillförs medel till kultur- och fritidsnämnden för att 
ungdomsombuden ska kunna erbjudas heltidstjänster. För att genomföra denna satsning utökas 
budgeten med 250 000 kronor per år. 

Stärkt bibliotek i Södra Sandby  

En satsning på nytt bibliotek i Södra Sandby är viktigt för att tillgängliggöra bibliotekets 
verksamhet för fler. Bibliotekets nya placering bidrar också till en viktig centrumutveckling i 
Södra Sandby. För att säkerställa att de resurser som krävs för en ny lokal inte går ut över annan 
biblioteksverksamhet föreslår vi att extra medel tillskjuts till kultur- och fritidsnämnden. För att 
genomföra denna satsning utökas budgeten med 660 000 kronor per år. 

Föreningsstöd för unga 20-25 år 

I Lunds kommun finns det många ideella föreningar, vilket i stort präglar staden. En stor del av 
dessa föreningar engagerar unga vuxna. Vi har ett ungdomspolitiskt program i Lunds kommun 
som inkluderar unga upp till 25 år. I dagsläget så inkluderas inte personer mellan 20-25 år i vårt 
bidragssystem. För att stärka vårt föreningsliv föreslår vi därför att ett bidragssystem för unga i 
åldersgruppen 20-25 år införs. Samma regler ska vara gällande som i övriga bidragssystemet. För 
att genomföra denna satsning utökas budgeten med 1,5 miljoner kronor per år. 

Nej till kulturcheck 

Många utredningar har gjorts för att visa på olika möjligheter att införa check för musik- och 
kulturverksamhet. Ingen utredning har hittills presenterat ett förslag som stärker kulturutövandet 
hos barn och unga samt värnar kulturskolan. Tvärtom riskerar checksystemet slå sönder den 
framgångsrika kulturskolan då det finns stor risk att det blir dyrare än budgeterat. Pengarna som 
finns reserverade bör därför istället gå till en utökning av platser hos Kulturskolan. Därför 
ersätter vi den så kallade kulturchecken med en satsning på att utöka antalet platser på 
Kulturskolan (se närmre förklaring nedan). 

Utökat antal platser på Kulturskolan 

Lunds kommun har en av Sveriges bästa kulturskolor. Kön till den är dock alldeles för lång och 
allt för många får inte ta del av det fantastiska utbudet. Därför föreslår vi att de 5,5 miljoner som 
idag är avsatta för den så kallade kulturchecken, som ingen vet huruvida den kommer att fungera 
i praktiken, används till att utöka antalet platser i Kulturskolan. Vi ser gärna ett utökat samarbete 
mellan kulturskolan och skolor i hela kommunen. På så sätt kan kulturen tillgängligöras till fler 
barn i hela Lunds kommun. Denna satsning finansieras med de 5,5 miljoner kronor som finns i 
budgeten för den så kallade kulturchecken. 
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Genomförande av Kinos utveckling 

Biografen Kino är en viktig pusselbit i Lunds kulturliv, den drivs helt utan vinstintresse och 
bidrar med sin särskilda inriktning till en ökad bredd inom kulturlivet. Vi har tidigare anslagit 
medel för att utveckla och möjliggöra en utbyggnation av Kino i Lund. Under våren har Kino 
redovisat konkreta förslag inklusive behov finansiering, vilket det nu är hög tid att genomföra. 
Därför anslår vi nu investeringsmedel för att ta höjd för en större utbyggnad och utveckling av 
Kino. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 300 000 kronor per på. 

Inrättande av Kulturråd 

Vi måste ta till vara på Lunds unika roll som kulturstad, genom det nya kulturpolitiska 
programmet har ambitionerna höjts och blivit tydligare. Kultur måste bli tillgängligt för fler och 
därför måste vi ständigt hitta nya vägar och arbetssätt för kulturen. Samtidigt ska kommunen vara 
en möjliggörare av kultur och stötta det fria kulturlivet. I en tid där demokratin står på spel och 
kultur och det fria ordet ständigt hotas vill vi uppmuntra till ett mer strategsikt arbete för att 
utveckla kulturen i Lund. Därför avsätter vi medel för ett kulturråd där representanter från olika 
delar av samhället kopplade till kultur kan mötas för att med gemensamma krafter hitta nya vägar 
fram för att stärka och utveckla kulturen. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 
250 000 kronor per på. 

Utveckling och upprustning av friluftsbaden 

Kommunens frilutsbad är uppskattade och en stor tillgång i hela kommunen. De är viktiga för att 
stimulera till vattenvana och fysisk aktivitet, men också platser för avkoppling och trevliga 
upplevelser. För att bibehålla och utveckla verksamheten behövs nyinvesteringar och 
renoveringar. Därför avsätter vi nu årligen 1,5 miljoner kronor för upprustning och renovering av 
kommunens friluftsbad. 

 

Socialnämnden 

Stöd för tidigare externt finansierade tjänster 

Socialförvaltningen har sedan tidigare haft ett antal tjänster som möjliggjorts genom extern 
finansiering. Mycket av det arbetet har nu övergått i reguljär verksamhet och då den externa 
finansieringen nu upphör finns det behov av ökat budgetanslag. Därför utökas budgeten med 2 
miljoner kronor per år.  

Finansiering av flyktingmottagandet 

Lund ska vara en kommun som tar emot människor i flykt från krig och förtryck. Verksamheten 
för flyktingmottagandet har utvecklats och förbättrats väsentligt, men kan inte fullt ut finansieras 
genom statsbidrag. Därför utökas budgeten med 10 miljoner kronor för 2019. 
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Utökad budget för externt köpt vård 

Externt köpt vård är kostnader för placeringar och individinriktade insatser utanför det egna 
hemmet som utförs av externa vårdgivare. Här ingår externt köpt vård för alla åldersgrupper. 
Enligt de prognoser som finns kommer kostnaderna av den externt köpta vården efter 2019 
minska. Därför minskar den budgeterade ramökningen succesivt. För 2019 utökar vi ramen med 
10 miljoner kronor, 8 miljoner kronor 2020 och 5 miljoner kronor 2021.  

 

Miljönämnden 

Genomförande av LundaKem 

Lunds kemikalieplan, LundaKem, som inom kort kommer att antas av fullmäktige, förutsätter 
snabb och kraftfull handling. Resurser fordras för att starta och genomföra åtgärder för att få 
bort farliga kemikalier i framför allt barn och ungas miljö. För att genomföra denna satsning 
utökas budgeten med 1 miljon kronor per år. 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Högre förbehållsbelopp  

Syftet med förbehållsbeloppet är att skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från 
alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska 
räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet har utretts på uppdrag 
av kommunfullmäktige. Det är tydligt att en höjning behövs för att nå ökad jämlikhet. Därför 
föreslår vi en höjning av förbehållsbeloppet. För att genomföra denna satsning utökas budgeten 
med 2 miljoner kronor per på. 

Högre bostadstillägg  

Enligt lagen om vissa kommunala befogenheter får kommuner lämna enskilda hushåll 
ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en 
permanentbostad. Vård- och omsorgsnämnden har gjort en översyn av sina avgifter, 
förbehållsbelopp och subventioner för LSS-bostäder. Vi ser liksom förbehållsbeloppet att det är 
viktigt för att nå ett mer jämlikt Lund att även bostadstillägget höjs och föreslår därför att 2,5 
miljoner kronor tillförs vård- och omsorgsnämndens ram.  

Avskaffa delade turer 

Ännu har de delade turerna inte kunnat utfasats helt, därför tillför vi ytterligare medel för att 
skynda på utfasningen. . De delade turerna är inte en del i att vara en attraktiv arbetsgivare då det 
tydligt medför negativa konsekvenser för personalen. Vi måste stå upp för bra arbetsvillkor för 
vår personal. Heltid som norm håller på att genomföras, men för att även delade turer ska kunna 
avskaffas behövs ytterligare resurser.  Därför utökas budgeten med 2 miljoner kronor per år. 
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Utbildningsnämnden 

Stärkt elevhälsa 

Psykisk ohälsa och stress är en av vår tids stora samhällsutmaningar, därför krävs mer satsningar 
på en utbyggd elevhälsa som kan möta eleverna i deras vardag. Det finns behov av att stärka 
elevhälsan på våra gymnasieskolor. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 2 
miljoner kronor per år. 

ISLK - barn med särskilda behov 

För att säkerställa att även ISLK som internationell skola ska kunna göra de satsningar som krävs 
för att barn med särskilda behov får det stöd och den hjälp de behöver föreslår vi en satsning 
som utökar budgeten med 600 000 kronor per år. 

 

Barn- och skolnämnden 

Obligatorisk prao och lovskola 

Arbetet med lovskola och prao är oerhört viktigt, därför anser vi att barn- och skolnämnden 
fortsatt ska ha finansiering för dessa uppgifter. Därför kompenserar vi de tidigare riktade 
statsbidragen från den rödgröna regeringen genom att utöka budgeten med 1,2 miljoner kronor 
per år. Fördelat på 700 000 kronor årligen för obligatorisk lovskola och 500 000 årligen för 
obligatorisk prao. 

Stärkt elevhälsa 

Psykisk ohälsa och stress är en av vår tids stora samhällsutmaningar, därför krävs mer satsningar 
på en utbyggd elevhälsa som kan möta eleverna i deras vardag. Ohälsan finns redan långt ner i 
åldrarna varför det är viktigt att förstärka elevhälsan redan i grundskolan. För att genomföra 
denna satsning utökas budgeten med 4 miljoner kronor per år. 

Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan 

Vi vill att lärarna ska kunna vara lärare och avlastas administrativa uppgifter. Skolan har fler 
yrkesgrupper som kan bidra till att stärka den jämlika skolan. Därför föreslår vi medel för att på 
två skolor utveckla arbetet med skolassistenter som kan sköta viktiga uppgifter inom skolans 
uppdrag men som inte direkt är undervisning. Detta skulle både avlasta det arbete som många 
lärare gör idag men samtidigt vara positivt för eleverna som får fler vuxna i skolan. Därför vill vi 
nu genomföra en försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan. För att genomföra detta 
utökas budgeten med 2 miljoner kronor per år. 

Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper  

Vi föreslår en generell förstärkning till förskolan. Förskolan lägger grunden för lärandet och är en 
grundbult i ett jämlikt skolsystem. Med mindre barngrupper och ökad personaltäthet stärks 
barnens trygghet och utveckling. Fler personal per barn bidrar också till förbättrad arbetsmiljö för 
personalen. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 10 miljoner kronor per år. 

  

13



Kvalitetssatsning i grundskolan 

En bra och jämlik skola är en bra start i livet. Skolan ska vara en plats där lärare kan vara lärare 
och eleverna får stöd efter behov krävs en resursförstärkning till skolan. För att genomföra denna 
satsning utökas budgeten med 20 miljoner kronor per år. 

Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med särskilda behov 

Lunds skolors resurscentrum (LSR) ger idag ett ovärderligt stöd till elever med stora behov och 
stöd till lärare och annan personal. Alla elever har rätt att i skolan mötas utifrån sina individuella 
förutsättningar. Även elever med särskild begåvning har behov av utmaningar anpassade till sina 
förmågor. Risken är annars stor att de vantrivs, upplever skolan som ointressant och inte 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi ökar därför budgeten till LSR för att stärka den 
nuvarande verksamheten, men dessutom utveckla särskild kompetens som stöd till lärare, annan 
personal och föräldrar vad gäller barn och unga med särskild begåvning. För att genomföra 
denna satsning utökas budgeten med 2 miljoner kronor per år. 

Utveckling S:t Hansgården 

S:t Hansgårdens verksamhet är en unik miljö för våra barn och unga genom sin fritidsverksamhet 
med miljöprofil. Dessutom finns det även öppen verksamhet och lektionsverksamhet. Vi vill 
värna och utveckla S:t Hansgården ännu mer, både som en ökad resurs inom ramen för 
kommunens hållbarhetsarbete men också för att satsa mer på fritidsverksamhet. För att 
genomföra denna satsning utökas budgeten med 250 000 kronor per år. 

 

Finansförvaltning 

Anpassning av skolokaler för övernattning 

Kommunens lokaler ska användas så effektivt som möjligt och skapa förutsättningar för även 
andra verksamheter. Inte sällan så inkommer förfrågningar från föreningar om att nyttja 
skollokaler för övernattning i samband med läger och idrottscuper under helger och lov. I alldeles 
för många fall behöver skolledningarna säga nej då skollokalerna inte möter de krav som ställs för 
övernattning, bland annat vad gäller brandskydd och kök. För att stärka föreningslivet och Lunds 
kommun som plats för möten och evenemang vill vi att delar av utvalda skolor anpassas för 
lägerverksamhet. För att genomföra denna satsning utökas investeringsbudgeten med 2 miljoner 
kronor år 2019 och 2020. 

 

Renhållningsstyrelsen 

Översta steget – minimera kommunens avfall 

Lunds kommun har tydliga mål om att minska mängden avfall. Äldreboendet Linegården har gått 
före och genom en strukturerad metod för att förbygga avfall på bara några få månader kunnat 
minska sitt matavfall med 24 procent. Vi vill erbjuda alla förvaltningar vägledning i att 
planmässigt minska sina avfallsmängder inte bara för livsmedel. För att genomföra denna 
satsning utökas budgeten med 600 000 kronor per år. 
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Servicenämnden 

Driftsmedel Stadshallen under ombyggnaden 2019-2021 

Stadshallen är ett av många kulturhus i Lund och därmed viktig att tillgängliggöras för fler. Läget 
mitt på stortorget gör att den även har en strategisk plats mitt i centrum. Arbetet med att utveckla 
stadshallen är prioriterat för att kunna tillgängliggöra kultur och mötesplatser för fler. Därför, för 
att möjliggöra att all nuvarande verksamhet kan fortsätta under projektets gång föreslår vi en 
tillskjutning av driftmedel för stadshallen. 

Rivningskostnader Svaneskolan 

I och med att en del av de lokaler som Svaneskolan idag huserar i ska rivas behöver värdet på 
dessa lokaler skrivas av eftersom de inte längre kommer att existera utan ersättas med nya 
byggnader. För att möjliggöra den nya gymnasieskolan Hedda Anderssongymnasiet utökas 
budgetramen med 3 miljoner kronor för 2019. 

Bostadsorganisation för sociala ändamål 

Arbetet med att lösa bostäder till de mest utsatta som inte på egen hand klarar sin 
bostadsförsörjning behöver utvecklas. En ökad professionalisering av arbetet behövs, som 
samtidigt ger utrymme för expertisen på socialt arbete att koncentrera sig på sitt huvuduppdrag. 
Vi vill därför införa det förslag till bostadsorganisation som kommunstyrelsen i stor enighet 
beslutat om och anslagsfinansierar därför servicenämnden med 4 050 000 kronor per år. 

Utveckla Skrylle 

Skrylle är ett mycket välbesökt och populärt natur- och friluftsområde och för att utveckla 
området pågår arbetet med en utvecklingsplan för Skrylle. I den lyfts satsningar på att utveckla 
Skrylle för att kunna hantera mängden besökare och att göra Skrylle till en mer hållbar och 
attraktiv mötesplats. För att genomföra detta utökas investeringsbudgeten med 10 miljoner 
kronor 2019 och därefter 15 miljoner kronor 2020 och 2021. 

Om- och tillbyggnad av Lindebergska skolan 

Kulturskolan och Lars Erik-Larsson-gymnasiet delar idag lokaler och det finns möjligheter att 
samordna dess verksamhet ännu mer om en utbyggnation möjliggjordes. Vi föreslår därför 
investeringsmedel för att kunna gå vidare med en utbyggnation. För att möta detta utökas 
investeringsbudgeten med 20 miljoner kronor 2020, 50 miljoner kronor 2021 och 70 miljoner 
kronor 2022. 
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Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -58 888 -58 546 -54 813

Förändringar 342 3 733 7

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Dubbel revision på grund av valår -150
Ökat anslag Habo gård -700 -700 -700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -850 -700 -700

Nettokostnadsram -59 396 -55 513 -55 506

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -195 910 -206 228 -208 045

Förändringar -10 318 -1 818 583

Nettokostnadsram -206 228 -208 045 -207 462

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Utökad budget för Räddningstjänst Syd -800 -800 -800
E-arkivlösning i kommunen -2 500 -2 500 -2 500
Stärkt informationssäkerhet -600 -600 -600
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning -500 -500 -500
Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB) -300 -300 -300
Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen -150 -150 -150
Stärkt internationell webb -500 -500 -500
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid -900 -900 -900
Utveckla Future by Lund -2 000 -2 000 -2 000
Ökat anslag till FINSAM -750 -750 -750
Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi -2 000 -2 000 -2 000
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete -600 -600 -600
Projekt ”Klimatsmart vardag” -600 -600 -600
Utveckling av Rådhuset -600 -600 -600
Medborgarstöd i östra tätorterna -2 000 -2 000 -2 000
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet -2 000 -2 000 -2 000
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa -2 000 -2 000 -2 000
Utveckling av Ideon -1 000 -1 000 -1 000
Lund som Mänskliga rättighetersstad -200 -50 -50
Kompetenshöjning HBTQ -200 -200 -200
Jämställda löner -2 500 -5 000 -7 500
Utvecklingsstöd idrottsprofiler -1 500 -1 500 -1 500
Öppna upp skollokaler till föreningar -500 -500 -500
Stärkt ANDT-arbete -200 -200 -200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -24 900 -27 250 -29 750

Nettokostnadsram -231 128 -235 295 -237 212
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Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4 900 0 0

Förändringar -4 900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium -3 000 -3 000 -3 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 000 -3 000 -3 000

Nettokostnadsram -3 000 -3 000 -3 000

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -24 315 -29 525 -29 774

Förändringar -5 209 -250 -251

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och MBK-
avgift -1 850 -1 850 -1 850

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 850 -1 850 -1 850

Nettokostnadsram -31 375 -31 624 -31 875
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Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -189 837 -188 049 -188 855

Förändringar 1 788 -806 -806

Nettokostnadsram -188 049 -188 855 -189 661

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll -1 000 -2 000
Resurser för skötsel av tillkommande arealer -561 -561 -561
Driftskostnader för exploateringsprojekt -7 150 -7 150 -7 150
Inrättande av cykelsamordnartjänst -600 -600 -600
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde 0 -645 -645
Centrumutveckling – stärkta platser och stråk -1 000 -1 000 -1 000
Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna (drift- 
och kapitalkostn) -1 675 -1 850 -2 020
Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn) -60 -120 -180
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader) -290 -575 -860
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader) -30 -60 -90
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun 
(kapitalkostnader) -60 -350 -650
Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan 
(kapitalkostnader) -175 -350 -525

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -11 601 -14 261 -16 281

Nettokostnadsram -199 650 -203 116 -205 942

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -61 172 -48 022 -67 622

Förändringar 13 150 -19 600 -2 028

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650
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Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -347 031 -350 764 -353 896

Förändringar -3 734 -3 132 -3 171

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stärkt föreningsstöd -1 500 -1 500 -1 500
Heltidstjänster för ungdomsombuden -250 -250 -250
Stärkt bibliotek i Södra Sandby -660 -660 -660
Föreningsstöd för unga 20-25 år -1 500 -1 500 -1 500
Nej till kulturcheck 5 500 5 500 5 500
Utökat antal platser på Kulturskolan -5 500 -5 500 -5 500
Genomförande av Kinos utveckling -300 -300 -300
Inrättande av Kulturråd -250 -250 -250

Utveckling och upprustning av friluftsbaden (kapitalkostnader) -160 -325 -485

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -4 620 -4 785 -4 945

Nettokostnadsram -355 384 -358 681 -362 011

Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -454 971 -451 548 -458 268

Förändringar 3 423 -6 720 -6 817

Nettokostnadsram -451 548 -458 268 -465 086

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stöd för tidigare externt finansierade tjänster -2 000 -2 000 -2 000
Finansiering av flyktingmottagandet -10 000 0 0
Utökad budget för externt köpt vård -10 000 -8 000 -5 000
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN 2 200 2 200 2 200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -19 800 -7 800 -4 800

Nettokostnadsram -471 348 -466 068 -469 886

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -115 279 -116 869 -118 482

Förändringar -1 591 -1 613 -1 635

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117
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Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -13 778 -14 363 -14 433

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Genomförande av Lundakem -1 000 -1 000 -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 000 -1 000 -1 000

Nettokostnadsram -15 363 -15 433 -15 504

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -1 876 721 -1 982 472 -2 045 317

Förändringar -105 752 -62 844 -72 088

Nettokostnadsram -1 982 472 -2 045 317 -2 117 404

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Högre förbehållsbelopp -2 000 -2 000 -2 000
Högre bostadstillägg -2 500 -2 500 -2 500
Avskaffa delade turer -2 000 -2 000 -2 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -6 500 -6 500 -6 500

Nettokostnadsram -1 988 972 -2 051 817 -2 123 904
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Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -531 432 -568 024 -589 781

Förändringar -36 592 -21 757 -15 856

Nettokostnadsram -568 024 -589 781 -605 636

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stärkt elevhälsa -2 000 -2 000 -2 000
ISLK - barn med särskilda behov -600 -600 -600

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2 600 -2 600 -2 600

Nettokostnadsram -570 624 -592 381 -608 236

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -2 504 387 -2 627 286 -2 674 842

Förändringar -122 899 -47 556 -46 764

Nettokostnadsram -2 627 286 -2 674 842 -2 721 606

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Obligatorisk lovskola -700 -700 -700
Obligatorisk prao -500 -500 -500
Stärkt elevhälsa -4 000 -4 000 -4 000
Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan -2 000 -2 000 -2 000
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper -10 000 -10 000 -10 000
Kvalitetssatsning i grundskolan -20 000 -20 000 -20 000
Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med 
särskilda behov -2 000 -2 000 -2 000
Utveckling av S:t Hansgården -250 -250 -250

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -39 450 -39 450 -39 450

Nettokostnadsram -2 666 736 -2 714 292 -2 761 056
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Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -151 917 -179 896 -249 791

Förändringar -27 979 -69 895 -131 730

Nettokostnadsram -179 896 -249 791 -381 521

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Anpassning av skollokaler för övernattning 0 -170 -510

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 -170 -510

Nettokostnadsram -179 896 -249 961 -382 031

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter 162 200 162 200 162 200
Kostnader -159 700 -159 700 -159 700
Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Översta steget – minimera kommunens avfall -600 -600 -600

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -600 -600 -600

Resultatpåverkande 1 900 1 900 1 900
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Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav 85 865 87 865 89 865
Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100
Finansiella poster 142 000 142 000 142 000
Resultatpåverkande 282 965 284 965 286 965

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21) -6 700 -6 700 -6 700
Rivningskostnader Svaneskolan -3 000
Bostadsorganisation för sociala ändamål -4 050 -4 050 -4 050
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN -2 200 -2 200 -2 200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -15 950 -12 950 -12 950

Resultatpåverkande 267 015 272 015 274 015

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter 5 934 141 6 118 099 6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning 647 607 715 281 749 614
Finansiella intäkter 125 185 135 510 141 020
Finansiella kostnader -81 300 -99 000 -122 700
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande 6 625 633 6 869 890 7 112 403

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Skattehöjning (25 öre) 69 500 71 750 74 250
Kostnad för nya lån tfa förändrad investeringsplan -200 -800 -1 900

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 69 300 70 950 72 350

Resultatpåverkande 6 694 933 6 940 840 7 184 753
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Totalt budgetresultat inklusive simuleringar

Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar -6 937 762 -7 163 286 -7 445 932
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 1 900 1 900 1 900
Resultatpåverkan Servicenämnd 267 015 272 015 274 015
Resultatpåverkan Skatter & Finans 6 694 933 6 940 840 7 184 753
Årets resultat 26 086 51 469 14 736
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning 0,4% 0,8% 0,2%

Resultatmål om 2 % 131 635 136 668 141 882

Differens mot resultatmålet -105 549 -85 198 -127 145

Årets resultat innan simulering 89 507 103 435 67 322
Årets resultat efter simulering 26 086 51 469 14 736
Simuleringsförändringar -63 421 -51 966 -52 586
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Förslag till investeringsramar 2019-2023 från Socialdemokraterna och Miljöpartiet - 180507

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2018.
För 2018 stämmer inte planen med tidigare plan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 

Investeringsramar Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0

Socialnämnden 3 500 2 000 2 000 2 000 2 000 0

Vård- och omsorgsnämnden 9 840 11 755 13 690 11 230 11 350 11175

Utbildningsnämnden 7 500 9 000 18 000 8 000 11 000 0

Barn- och skolnämnd 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18000

Kultur- och fritidsnämnden 26 200 30 000 14 500 13 000 25 000 10000

Kommunstyrelsen 863 200 1 084 190 1 075 185 1 019 500 565 765 424660

Servicenämnden 221 000 208 000 186 000 160 000 160 000 0

Renhållningsstyrelsen 38 800 24 100 23 100 18 100 18 100 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 25 545 19 545 19 545 17 545 17 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 89 100 125 500 127 600 131 900 99 300 493800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 17 900 17 900 17 900 17 900 17 900

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar -11 400 0 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 309 185 1 549 990 1 515 520 1 417 175 945 960 957 635

Tekniska nämnden Exploatering 0 22 000 25 000 -35 000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 

Summa investeringsramar 1 334 185 1 596 990 1 565 520 1 407 175 970 960 957 635

Sammanfattning: Sa 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Lunds kommun Investeringar 7 695 465 1 309 185 1 549 990 1 515 520 1 417 175 945 960 957 635
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 0 0 0 0 0 0 0
Tekniska nämnden Exploatering -38 000 0 22 000 25 000 -35 000 -50 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa 7 782 465 1 334 185 1 596 990 1 565 520 1 407 175 920 960 957 635

Kommunstyrelsens ram 4 607 840 863 200 1 084 190 1 075 185 1 019 500 565 765 424 660
Beslutade Kommunstyrelsens ram 2 177 250 568 800 657 100 487 585 350 000 113 765
Utrymme Kommunstyrelsens ram 2 430 590 294 400 427 090 587 600 669 500 452 000 424 660
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Förslag till investeringsramar 2019-2023 från Socialdemokraterna och Miljöpartiet - 180507

Renhållningsstyrelsens Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare

Renhållningsstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 116 700 24 500 18 800 19 100 18 100 18 100 18 100
Renhållningsstyrelsen Brunnshög vakuumsystem* 55 000 25 000 20 000 5 000 5 000

Summa 171 700 0 49 500 38 800 24 100 23 100 18 100 18 100

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 14 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Socialnämnden Inventarier nya objekt 1 500 1 500

0
Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 79 140 10 100 9 840 11 755 13 690 11 230 11 350 11 175

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 39 000 4 500 4 500 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Utbildningsnämnden Inventarier TF gymnasieskola och av Katte 3 600 3 600
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 500 2 000
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 5 500 500 1 000 2 000 2 000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 10 000 5 000
Utbildningsnämnden Summa 66 100 4 500 8 100 7 500 9 000 18 000 8 000 11 000 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 86 000 14 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 68 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Brunnshög, inventarier 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Södra Sandby, inventarier 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Stångby centralskola 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fäladen + fritidsgård 4 000 4000
Kultur- och fritidsnämnden Ridanläggning inventarier 1 500 1500
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Fossilfritt Lund 2020 - byte av maskinpark Anläggnings 200 200
Kultur- och fritidsnämnden Ersättningsfotbollsplaner i Veberöd 10 000 5 000 5 000 Idala fotbolls planer ska bebyggas. 
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen / Sagohuset 2 000 2000
Kultur- och fritidsnämnden Utveckling och upprustning av friluftsbaden 4 500 1 500 1 500 1 500

Summa 126 700 0 8 000 26 200 30 000 14 500 13 000 25 000 10 000
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Förslag till investeringsramar 2019-2023 från Socialdemokraterna och Miljöpartiet - 180507

Investeringar tekniska nämnden Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 Senare
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 600 600 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 50 520 11920 13 320 7 320 7 320 5 320 5 320
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 40 450 10325 6 025 6 025 6 025 6 025 6 025
Tekniska nämnden Offentlig belysning 11 400 1900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 19 000 3500 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 1 600 600 200 200 200 200 200
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 600 600 200 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 7 800 1300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -6 000 -1000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 600 100 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -1 000 -500 -200 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 130 570 0 29 345 25 545 19 545 19 545 17 545 17 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 75 000 20 000 20 000 15 000 10 000 10 000
Tekniska nämnden Lund C 296 169 22 000 35 000 36 000 45 000 15 000 122 800
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 035 1 000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 22 897 9 000 8 000 3 000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1 000 6 000 17000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 79 000 19 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 80 267 500 1 000 5 000 31 500 20 000 20 000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 14 027 6 000 6 000 6 000
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 44 410 10 000 16 000 10 000
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -18 000 -5 000 -8 000 -5 000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 8 000 4 000 4 000
Tekniska nämnden Stångby station 63 000 2 000 15 000 10 000 20 000 16 000
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50 000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150 000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8 000 7 000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5 000 4 000 5 500
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 076 500 4 000 3 500
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2 000 2 000
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 8 567 100
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3 000 4 200
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50 000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4 000 3 000
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14 000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 16 000
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 2 250
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7 000 8 000 5 000
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 20 000 20 000
Tekniska nämnden Offentliga miljöer i östra kommundelarna 9 000 3 000 3 000 3 000
Tekniska nämnden Pendlarparkeringar för bil och cykel 3 000 1 000 1 000 1 000
Tekniska nämnden Cykelparkeringar 1 500 500 500 500
Tekniska nämnden Cykelinfrastruktur 11 000 1 000 5 000 5 000

Summa infrastrukturinvesteringar 1 108 498 0 500 89 100 125 500 127 600 131 900 99 300 493 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 89 500 17 900 17 900 17 900 17 900 17 900
0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 776 000 74 833
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal -298 400 -30 233
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling -56 000 -56 000

Summa infrastruktur spårväg 421 600 0 0 -11 400 0 0 0 0 0
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Förslag till investeringsramar 2019-2023 från Socialdemokraterna och Miljöpartiet - 180507

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2 022 2023 Senare De flesta ersättningar ger ofta även volymökning
Barn- och skolnämnd Sagorätten flexibel enhet 300 barn 131 900 X 2000 20 300 75 900 35 700 Ersättning
Barn- och skolnämnd Ladugårdsmarken 6 000 450 6 000
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 200 500 X 2 500 1 500 15 000 90 000 94 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 900 X 500 900 13 000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 20 100 900 100 5 000 15 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd St Hansgården 25 000 200 2 000 20 000 3 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 50 000 1 260 50 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola X 1 200 X Ersättning
Barn- och skolnämnd Ersättning Grynmaleran +2 avdelningar 40 000 1 000 10 000 20 000 10 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X X 600 X
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 41 000 900 1 000 20 000 20 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Parkskolan 48 400 2 000 400 5 000 43 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner 91 100 X 1 500 2 300 6 000 81 800 1 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 140 000 3 200 2 000 73 000 65 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 40 000 1 200 20 000 20 000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 4 000 250 000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 40 000 1 200 40 000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 40 000 1 200 40 000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 125 000 3 200 55 000 70 000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 900 47 000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 150 000 4 000 10 000 70 000 70 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 1 200 33 000 14 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 54 000 600 14 000 25 000 15000 Ersättning
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 159 700 X 3 200 8 700 4 000 60 000 87 000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 41 100 X 3 200 1600 20 000 19 500
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x 700 100 X Ersättning
Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 125 000 1 500 20 000 55 000 50 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 144 000 2 000 1000 3 000 70 000 70 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 1 000 35 000 10 000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 208 300 X 3200 5 300 15 000 90 000 98 000
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-6 26 000 400 10 000 16 000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X X 840 X X
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 150 000 1 500 1000 2 000 39 000 65 000 43 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idrottshall 50 000 1 000 25 000 25 000
Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 40 100 900 100 40 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 800 400 10 000 36 600 Ersättning
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök,matsal + admin  anpassning åk 4  39 900 X 1 000 100 9 300 26 500 4 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola F-3 och idrottshall 154 000 X 2 000 2 200 39 800 95 000 17 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Nytt kök + slöjd Nyvångsskolan/ +75 elever 42 300 X 1 500 1 800 26 000 14 500 Ersättning
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 X 300 15 000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 45 100 1 000 100 25 000 20 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Möllebacken 47 200 900 200 47 000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 200 000 X 3 800 4 000 5 000 71 000 75 000 45 000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 31 200 X 600 100 10 000 21 100 Ersättning

Summa förskola/grundskola 3 258 800 68 050 52 100 188 100 501 000 561 100 638 600 545 000 393 000 380 000

Utbildningsförvaltningen Vipan komvux (campus vipan) 413 750 X 4 400 5 000 65 000 76 000 94 585 135 000 33 765
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 8 100 X 1 600 2 000 4 500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 25 000
Utbildningsförvaltningen Hedda Andersson gymnasiet 700 000 X 3 000 30 000 47 000 170 000 200 000 170 000 80 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad gradängsal 67 500 X 2 100 7 100 14 300 30 000 14 000
Utbildningsförvaltningen Ny Gymnasieskola 2 

Summa utbildningsnämnden 1 214 350 11 100 44 100 130 800 276 000 308 585 330 000 113 765 0
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Förslag till investeringsramar 2019-2023 från Socialdemokraterna och Miljöpartiet - 180507

Beslut 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 033 senare
Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 72 000 1 300 1 300 39 000 30 400
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar Ny ridsportsanläggning 9 000 6 000 3000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokaler Hedda gymnasiet inkl gymnastik 150 200 200 20 000 30 000 90 000 10 000
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset inkl kampsport 50 000 25 000 25 000
Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 8 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Kryptan, Södra Sandby X X X
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Nordvästra Lund X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 12000
Servicenämnden Stadshallen 150 800 3 800 10 000 85 000 52 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 300 2 600 30 700 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 400 7 000 7600
Kultur- och fritidsnämnden Kulturskolan och Lars-Erik Larssongymnasiet 140 000 20 000 50 000 70 000
Tekniska nämnden Skrylle 40 000 10 000 15 000 15 000

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenäm 682 300 8 300 69 000 181 600 213 400 103 000 95 000 0 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenheter, Gränden, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby  X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Koggen, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby bac  X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1 X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 8 000 15 000
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 8 000 15 000
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 8 000 10 000
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 8 000 15 000
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 8 000 10 000

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Mårtenslund, LKF X X X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Västerbro, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Källby, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Remsan Nöbbelöv, Volymökning, X X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 8 000 31 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 35 000 X 15 000 10 000 10 000
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten Tornsvalan 42 000 1 500 600 5 000 25 000 11 400

Summa socialnämnden 77 000 1 500 15 600 15 000 35 000 11 400 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 17 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 88 650 5 600 9 700 17 190 14 500 16 000 18 000 7 660
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 1 800 600 600 600
Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 5 344 400 87 100 329 900 863 200 1 084 190 1 075 185 1 019 500 565 765 424 660

Investeringar servicenämnden Sa Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 50 000 25 000 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 175 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Servicenämnden Komponentutbyten 440 000 120 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Servicenämnden Komponent inomhusmiljöprojektet 102 000 45 000 37 000 20 000
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 14 000 5 000 5 000 2 000 2 000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar ti 88 000 20 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Servicenämnden Utemiljö, komponentutbyte 36 000 8 000 8 000 8 000 6 000 6 000 6 000
Servicenämnden Satsning på träd 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Inventarier kök 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Fordon 50 000 7 000 13 000 12 000 11 000 7 000 7 000
Servicenämnden Anpassning av skollokaler för övernattning 4 000 2 000 2 000

Summa servicenämnden 1 004 000 0 225 000 221 000 208 000 186 000 160 000 160 000 0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -3 000 -3000
Tekniska nämnden Exploatering -38 000 0 0 22 000 25 000 -35 000 -50 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 109 000 0 22 000 25 000 47 000 50 000 -10 000 -25 000 0
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 Barn- och skolnämnd 

 Finansförvaltning 

 Renhållningsstyrelsen 

 Servicenämnden  

 Skattesats    
 

 

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2019 och EVP 2020- 2021 är 

ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. 

Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra 

ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader. Alla siffror är i 

jämförelse med förra årets budget, och med S och MP:s förslag, för att 

möjliggöra tydliga jämförelser.  
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Kommunens ekonomi har en rad problem, det som många med ett försök till 

förskönande omskrivning kallar utmaningar. Den mångkulturella 

samhällsomvandingen med enorm mottagning av asylinvandrare har havererat, 

med stora underskott år efter år, eftersom de statliga medlen långt ifrån täcker 

kostnaderna. På detta kommer ett fortsatt stort investeringsbehov, och till sist, 

andelen arbetande i befolkningen är på väg ned, främst på grund av en ökande 

andel äldre.  

 

Kommunen måste de närmaste åren hitta sätt att hålla tillbaka utgiftsökningarna, 

för att slippa höja skatten. Vi lämnar i vår budget konkreta förslag till hur detta 

ska går till, till exempel genom vårt förslag till förvaltningsreform, genom 

minskade invandringskostnader genom att mottagningen av asylinvandrare 

stoppas, och en rad andra prioriteringar.  

 

I förra årets budget gick vi med på en hel del av de generella effektiviseringsmål 

på olika procentnivåer som de senaste åren har förslagits av flera partier. Men är 

de verkligen uppnåbara i den omfattning som föreslås? Riskerar de inte helt 

enkelt att bara bli försämringar? Vi tror inte på en sådan osthyvling av 

verksamheterna. Det enda rimliga är att nedskärningarna sker prioriterat, som vi 

föreslår i vår budget.  

 

Vårt resultat når inte upp i överskottsmålet på två procent, men är ändå hyggligt 

starkt med 1,6 procent för 2019, 1,4 procent för 2020, och 0,9 procent för 2021.  

 

Vår investeringsbudget skiljer sig från den från S och Mp genom att vi helt tar 

bort medlen för ridanläggningen på Ladugårdsmarken, och ridvägarna 

däromkring. Vi har länge varit tydliga med att detta är en olämplig placering av 

anläggningen, den borde byggas längre ut på landet. En ny placering behöver 

hittas, först därefter är vi beredda att anslå medel. Vi tar även bort medlen till 

upprustning av Folkparksbyggnaden (som vi vill riva), och till flyktingboenden 

och inköp av bostadsrätter.  

 

2. Invandring och mångkultur 

Som alla har sett de senaste åren har den hittillsvarande invandringspolitiken 

havererat. Lund bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om 

mottagande av så kallade ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis 

återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt. 

 

Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en 

Sverigedemokratisk politik, det vill säga stopp för denna verksamhet? Det finns 

stora mängder offentlig information som visar att det statliga stödet inte räcker.  
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Med allt större antal personer som ska tas om hand, och kostnader som finns 

spridda på diverse andra förvaltningar, är det ingen överdrift att hävda att den 

verkliga nettokostnaden är betydligt större än de underskott på 40-70 miljoner 

som de senaste åren har redovisats inom flyktingverksamheten.  

Vi har för socialnämnden satt en besparingspotential på 70 miljoner för 2019, 

och ökade belopp för EVP-åren, förutsatt att verksamheten omedelbart 

avvecklas.  

Även kostnaden för försörjningsstöd kommer att gå ner ett antal år efter en 

omläggning av politiken. Vi har för det angett ett försiktigt belopp på 10 

miljoner för 2021.  

 

 

3. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men 

framförallt mycket arbetstid, på så kallat ”mångfaldsarbete”. När man studerar 

dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att 

mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har 

mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HR-

konsulter, man har arbetsgrupper, temadagar, konferenser. Personal får gå på 

kurser, som heter sådant som ”Värdegrund och likabehandling i teori och 

praktik”. Vad kostnaden för allt detta uppgår till är oklart. Det är ännu mera 

oklart vad resultatet av dessa verksamheter är. Detta gäller även för HBTQ- och 

genusarbete. Dessa ämnen verkar ibland vara integrerade i det man kallar 

mångfaldsarbete, och förekommer ibland som särskilda projekt. Även här är 

syftet och resultaten oklara. Vilken nytta gör mångfalds- HBTQ, och 

genusarbetet? 

 

Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? 

Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor 

runt sådant som könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, med mera? För oss 

Sverigedemokrater är det självklart att vi alla är unika individer, och ska 

likabehandlas. Tillsättning till tjänster ska ske enbart baserat på kompetens. Blir 

någon person ändå diskriminerad, så har kommunen gjort fel, och personen har 

rätt till upprättelse. Att som man nu gör, förutsätta att människor generellt måste 

omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än 

politisk propagandaverksamhet.  

 

Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för 

dessa områden, men med något undantag svarar förvaltningarna att arbetet inom 

dessa områden är ”helt integrerat i verksamheten”, istället för att presentera 

kostnaderna. Det råder dock ingen tvekan om att det inom hela kommunens 

organisation sammanlagt rör sig om många miljoner kronor. Vi har i vår budget 

för 2019 valt att spara in 24 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, 
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vilket är en försiktig uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska om 

dessa projekt och verksamheter avskaffades.  

 

4. Kommunstyrelse och politisk ledning 

Men omläggning till en Sverigedemokratisk invandringspolitik kan kostnaderna 

för gode män till så kallade ensamkommande barn minskas kraftigt. Vi lägger 

inget generellt effektiviseringskrav, utan förutsätter att alla politiker förstår 

värdet av att arbeta effektivt för att inte kostnaderna ska öka mer än nödvändigt. 

 

 

5. Kommunkontor 

Vi har här en lång rad förändringsförslag. Funktioner utan trovärdighet, som 

visselblåsarfunktionen, tar vi bort medlen till. Kommunens deltagande i 

Almedalsveckan får istället för föreslagna 700 tkr istället kosta 50 tkr. 

Deltagande i MIPIM slopas. Vi anser också att styrgruppen för de östra 

kommundelarna inte är bästa sättet att arbeta med medborgarinflytande, utan vi 

vill istället, som vi tidigare motionerat om, återinföra medborgarstämmorna, och 

anslår 700 tkr till det. Vi anser liksom S och MP att det behövs mer medel till 

IT, informationssäkerhet, och hemsidor, och det så kallade E-arkivet som är på 

gång.  

Vi har på denna punkt även satt upp de anslag till den inhyrning av 

bevakningspersonal för att avhysa tiggare som vi har motionerat om, och till den 

ordningsvaktstjänst som Jernhusen har bett kommunen om för att tillsammans 

med Jernhusens vakt öka tryggheten vid centralstationen.  

 

 

6. Kommungemensamt. 

Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har 

parallella funktioner. Även antalet administratörer växer snabbare än övriga 

personalkategorier. Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet 

personer i chefsfunktioner, och antalet administratörer. Vi låter detta projekt gå 

under arbetsnamnet ”Förvaltningsreform”.  

Vi har lagt denna besparing under kommungemensamt, eftersom den berör 

många verksamheter och det ännu så länge är oklart hur reformen fördelas på 

verksamheterna. Denna reform kommer att ta tid, vi har därför satt den 

blygsamma siffran 10 miljoner för 2019, ökande till 50 miljoner 2020, och sedan 

90 miljoner för 2021. En sådan här reform är faktiskt möjlig att genomföra, om 

styret av kommunen är tydligt, och präglas av nyttotänkande.  
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7. Byggnadsnämnd 

Nybyggnationen tar idag liten hänsyn till estetiska värden, och förfular 

stadsbilden med plåt- och glasfasader utan anknytning till något kulturarv 

förutom funktionalism och modernism, med små, ofta poänglösa inslag av 

postmodernism. . Detta måste ändras. Vi vill ha mer arkitektur med klassiska 

ideal, varmare och vänligare material, en mänskligare estetik som anknyter till 

historien istället för att bara förneka den. Modernismens idé är att byggnaden 

bara ska berätta om sin funktion, men mänskligt liv är så mycket mer, med 

värderingar, mänsklig identitet och tillhörighet, och längtan och drömmar 

bortom en marxistiskt inspirerad brutal materialism. Vi anslår 500 tkr för 

införande av ett nytt regelverk för byggnation, som ska stimulera att tänkandet 

på detta område ändras.  

 

 

8. Teknisk nämnd 

Vi är med på de anslag som S och Mp föreslår för att utveckla miljöerna i de 

östra kommundelarna, men tror inte att de ospecificerade besparingar som finns 

inbakade i deras ”förändringar” kommer att kunna genomföras. 

Byggnadsnämnden får inte bli en flaskhals utan arbetet måste kunna rulla på 

med tillräckligt med resurser. Vi föreslår ett ökat anslag om 2,5 miljoner kronor 

för att förbättra snöröjningen och vinterväglaghållningen. Dessa ökade medel 

bör finnas reserverade, sedan får man se hur vintrarna blir och om de behövs. Vi 

bedömer också att om det märkliga projektet med livsmedelshandel i Folkparken 

avstyrs, kommer man att kunna spara in i alla fall 100 tkr. Det innebär en hel del 

byråkrati att administrera en ny plats för handel, speciellt en plats som inte är 

lämplig för det.  

 

 

9. Kultur- och fritidsnämnd 

Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla 

fritidsaktiviteter. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser 

används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade 

verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar 

allmänintresse, och på mångkulturella projekt. Totalt kan vi lösgöra 6 miljoner 

kronor som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans. Om 

förvaltningens mångfaldsarbete och HBTQ-arbete slopas, bör det vara möjligt 

att spara in ytterligare 1 miljon kronor. Fristadsprojektet har ingen trovärdighet, 

vi tar gärna en debatt om varför om någon vill det.  

Vi anslår 500 tkr för att utredningen av badhus i de östra komundelarna ska 

återupptas. Vi vill även ge ett riktat bidrag på en miljon till Idalagården, för att 

säkra att den fortsatt ska kunna erbjuda Veberödsborna bra lokaler för uthyrning 

och olika verksamheter. Den är nu utbjuden till försäljning, men den kan istället 

kvarstå i kommunal ägo.  
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På denna nämnd har vi låtit det av S och Mp föreslagna effektiviseringskravet på 

en procent kvarstå. Nämnden har de senaste åren haft problem med styrningen 

av verksamheten, och får man ordning på denna bör arbetet kunna utföras 

effektivare.  

 

 

10. Socialnämnd 

I de så kallade dialogdokumenten som utgjorde del av underlaget för budget 

2017 med EVP 2018- 2019 kan man läsa om de mycket stora kostnader som 

finns för introduktionen av nya socialsekreterare. Det hänvisas till en så hög 

siffra som 340 000 kronor per nyanställd, utspritt under 1,5 år. Beräkningen 

avser alltså kostnad för den arbetstid som går åt för att komma in i 

arbetsrutinerna. Vi ser detta som helt orimligt, och hävdar att tidsåtgången för 

detta i alla fall måste halveras. På detta sätt minskar vi socialnämndens behov av 

medel med 7 miljoner kronor.  

Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd till så kallade EU-migranter, och 

med tanke på de belopp som redan betalats ut och allt arbete som tjänstemän har 

gjort, är det att förvänta att det går att spara 1,5 miljoner på detta under varje 

kommande år.  

Genom ett omedelbart avbrytande av mottagningen av asylinvandrare anser vi 

det vara möjligt att på detta sätt spara in 70 miljoner för 2019, 100 miljoner för 

2020, och 130 miljoner för 2021.  

När det gäller försörjningsstödet, så bör detta med en Sverigedemokratisk 

invandringspolitik minska under det sista EVP-året, och vi har skrivit in en 

försiktigt bedömd siffra, 10 miljoner, för detta. 

Men det går även att spara på försörjningsstödet redan på 2019, genom att det 

försörjningsstöd som betalas ut för flyktingar som väntar på att få 

etableringsersättning görs återbetalningspliktigt. Detta har genomförts i en del 

kommuner, enligt den så kallade Vansbro-modellen. Denna besparing rör sig om 

cirka 3 miljoner per år, beräknat på att kostnaden för år 2016 var 2,676 miljoner, 

och då hade Lund bara börjat den kraftiga utbyggnaden av 

flyktingmottagningen. 

 

11. Miljönämnd 

Vi säger nej till det effektiviseringskrav på två procent som finns inbakat i S och 

MP:s anslag för Miljönämnden. Självklart går det inte att strypa Miljönämndens 

verksamhet på detta sätt.  
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12. Vård- och omsorgsnämnden 

Vi säger nej till det generella effektiviseringskravet, det är inte sannolikt att det 

går att genomföra utan allvarliga konsekvenser. Utöver det gör vi följande 

satsningar: vi tillför 15 miljoner för att öka personaltätheten, och förbättra 

bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi satsar en miljon kronor på att 

trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria. Vi är även med på S och MP:s tankar 

om att förbehållsbeloppet ska höjas, och även bostadstillägget.  

Vi vill avskaffa allt mångfalds- och HBTQ-arbete, och eftersom speciellt det så 

kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt 

arbete, går det säkert att spara 2 miljoner på att avveckla detta.  

 

 

13. Utbildningsnämnd 

Vi säger nej till drakoniska ”effektiviseringar” även här, anslagen måste kunna 

skrivas upp när befolkningen ökar, och de anställdas löner går upp. Vi anser att 

det går att göra en allmän besparing på modersmålsverksamheten på 3 miljoner 

kronor. Det förekommer också mycket ”mångfalds och HBTQ-arbete” inom 

nämndens verksamheter, och lågt räknat bör det gå att spara in 3 miljoner kronor 

genom att dessa projekt avslutas.  

 

 

14. Barn- och skolnämnd 

"Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande 

resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en 

ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Finns det elever som stör 

undervisningen och skapar otrygghet, ska dessa undervisas i en speciell 

jourskola. Är problemen på en ännu allvarligare nivå, ska vissa elever gå i en så 

kallad pliktskola.  

Vi gör en rad omprioriteringar när det gäller resurserna till skolan, enligt 

följande: Vi tar bort det enorma effektiviseringskravet. Vi minskar 

tilläggsresurserna, dessa kan minskas med en skola med ordning och reda, så 

även de svagpresterande barnen får studiero. Vi satsar 4 miljoner på att stärka 

barns kunskap om det svenska kulturarvet.  

 

En annan viktig satsning är att vi vill anslå 3 miljoner kronor till att utbilda 

lärare i att motverka etniska konflikter. I det mångkulturella samhället, med dess 

inbyggda motsättningar kan vem som helst, svensk eller invandrare, drabbas av 

trakasserier på grund av etnicitet eller religiös tillhörighet. Detta tar sig ofta 

mycket otäcka uttryck inom skolans värld.  

Detta är också vad skolpersonalen har sagt är det som behövs. I BSN Lunds 

stads handlingar inför sammanträdet 2017-03-15 kan man i ärendet ”3 

Information: HBTQ-insats” (Dnr BSL 2017/0033) läsa vad medarbetarna har 

svarat i den enkät som har skickats ut efter en ”HBTQ-insats” som omfattade 
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2500 anställda. Det tas i handlingarna upp att medarbetare har svarat att 

förvaltningen borde arbeta med andra diskrimineringsåtgärder än HBTQ. 

”främst etnisk diskriminering tas upp som exempel”.  

 

Vi minskar anslaget till modersmålsverksamheten med 10 miljoner, en reform 

som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla 

modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste 

vägas mot barnets behov av att använda sin tid åt andra ämnen.  

När mångfalds- och HBTQ-arbetet avskaffas inom skolverksamheterna och på 

förvaltningarna, kommer stora medel att kunna sparas in. Vi bedömer att det går 

att minska anslagen med minst 15 miljoner kronor när dessa verksamheter 

avskaffas. 

 

 

15. Finansförvaltning 
Vi tar bort de reserverade medlen för bostäder för så kallade nyanlända. Vi har 

ju också föreslagit att Folkparksbyggnaden ska rivas, och att man istället ska 

bygga seniorlägenheter på motsvarande markyta. Det kommer att ge en 

exploateringsintäkt på i alla fall netto 18 miljoner, om man räknar bort två 

miljoner för kostnaden för rivning av den vanskötta och förfallna byggnad som 

står på tomten nu.  

 

 

16. Renhållningsstyrelsen 

Vår budget här skiljer sin inte från den som föreslagits av S och Mp. 

 

 

17. Servicenämnden 

Vi vill inte lägga effektiviseringskrav på Servicenämnden, det finns en risk att 

det innebär att andra nämnder bara faktureras motsvarande belopp.  

 

 

18. Skatter och finansiellt netto 

Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21,24 per skattekrona 
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -58,888 -58,546 -54,813

Förändringar 342 3,733 7

Nettokostnadsram -58,546 -54,813 -54,806

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Dubbel revision valår -150 0 0

(SD) förslag till förändringar:
Besparing Överförmyndarnämnden 2,000 2,000 2,000
Slopad effektivisering -1,178 -2,349 -3,445

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 672 -349 -1,445

Nettokostnadsram -57,874 -55,162 -56,251

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -195,910 -206,228 -208,045

Förändringar -10,318 -1,818 583

Nettokostnadsram -206,228 -208,045 -207,462

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Utökad budget för Räddningstjänst Syd -800 -800 -800
E-arkivlösning i kommunen -2,500 -2,500 -2,500
Stärkt informationssäkerhet -600 -600 -600
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning -500 -500 -500
Inrättande av kommunikatör I beredskap (KIB) -300 -300 -300

-150 -150 -150
Stärkt internationell webb -500 -500 -500
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid -900 -900 -900
Ökat anslag till FINSAM -750 -750 -750

-2,000 -2,000 -2,000
Utveckling av Rådhuset -600 -600 -600
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa -2,000 -2,000 -2,000

(SD) förslag till förändringar:
Våsselblåsarorganisation 200 200 200
Stödfunktion för extern finansiering 600 600 600
Future by Lund / The Creative Plot 2,000 2,000 2,000
Mottagarorganisation 1,200 1,200 1,200
Klimatsamordnare 600 600 600
Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700
Lund Convention Bureau 1,654 1,654 1,654
Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 600 600 600
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Minskat anslag till Almedalen 650 650 650
Deltagande i MIPIM slopas 350 350 350

-1,500 -1,500 -1,500
Återinförande av medborgarstämmor -700 -700 -700
Slopad effektivisering -2,939 -6,032 -9,153
Klimatpolitiskt råd 185 185 185
Avskaffad lönekartläggning 100 100 100
Bistå Jernhusen med en inhyrd ordningsvaktstjänst -750 -750 -750

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -8,150 -11,243 -14,364

Nettokostnadsram -214,378 -219,288 -221,826

Uppföljning av bemötande & tillgänglighet
i kommunen

Fler arrangemang – genomförande av
Evenemangsstrategi

Inhyrning av bevakningspersonal för
Avhysning av tiggare
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4,900 0 0

Förändringar -4,900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:
Förvaltningsreform 10,000 50,000 90,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 10,000 50,000 90,000

Nettokostnadsram 10,000 50,000 90,000

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -24,315 -29,525 -29,774

Förändringar -5,209 -250 -251

Nettokostnadsram -29,525 -29,774 -30,025

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:

-1,850 -1,850 -1,850

(SD) förslag till förändringar:
Nytt regelverk för byggnation -500 0 0
Slopad effektivisering -486 -1,059 -1,638

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2,836 -2,909 -3,488

Nettokostnadsram -32,361 -32,683 -33,513

Driftskostnader för exploateringsprojekt
– strukturavgift och MBK-avgift
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -189,837 -188,049 -188,855

Förändringar 1,788 -806 -806

Nettokostnadsram -188,049 -188,855 -189,661

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll 0 -1,000 -2,000
Resurser för skötsel av tillkommande arealer -561 -561 -561
Driftskostnader för exploateringsprojekt -7,150 -7,150 -7,150
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärområde 0 -645 -645

-1,675 -1,850 -2,020
Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn) -60 -120 -180
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader) -290 -575 -860

-60 -350 -650

-175 -350 -525

(SD) förslag till förändringar:
Ökad beredskap vinterväglag -2,500 -2,500 -2,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Slopad effektivisering -3,797 -7,575 -11,369

100 100 100

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -15,668 -22,076 -27,860

Nettokostnadsram -203,717 -210,931 -217,521

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -61,172 -48,022 -67,622

Förändringar 13,150 -19,600 -2,028

Nettokostnadsram -48,022 -67,622 -69,650

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -48,022 -67,622 -69,650

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra
Kommundelarna (drift- och kapitalkostn)

Förstärkning av cykelinfrastruktur i
Lunds kommun (kapitalkostnader)
Genomförande av dagvatten- och
Översvämmningsplan (kapitalkostnader)

Avslutning av projektet med
Livsmedelshandel i Folkparken
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -347,031 -350,764 -353,896

Förändringar -3,734 -3,132 -3,171

Nettokostnadsram -350,764 -353,896 -357,066

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Stärkt bibliotek i Södra Sandby -660 -660 -660
Genomförande av Kinos utveckling -300 -300 -300

-160 -325 -485

(SD) förslag till förändringar:

6,000 6,000 6,000
Fristadsprojektet 500 500 500
Kostnader för mångfald och HBTQ 1,000 1,000 1,000
Verksamhetsstöd Idalagården -1,000 -1,000 -1,000
Ökade barnkullar, kulturskolan -1,635 -1,635 -1,635
Kulturhistoriska föreningen (utredning) -2,000 -2,000 -2,000
Utredning badhus för östra kommundelarna -500 0 0

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 1,245 1,580 1,420

Nettokostnadsram -349,519 -352,316 -355,646

Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -454,971 -451,548 -458,268

Förändringar 3,423 -6,720 -6,817

Nettokostnadsram -451,548 -458,268 -465,086

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:
Integrationsanslaget till socialnämnden 800 800 800
Personalutveckling 1,000 1,000 1,000
Drastiskt sänkta introduktionskostnader för personal 7,000 7,000 7,000
Utgifter för EU-migranter 1,500 1,500 1,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000
Generella besparingar på invandring 70,000 100,000 130,000
Slopad effektivisering -4,550 -9,065 -13,648
3 tidigare statligt finansierade tjänster -1,670 -1,670 -1,670
Avslutat ansvar för åldersuppskrivna ensamkommande b 3,300 3,300 3,300
Avskaffande av bostadsorganisation 2,200 2,200 2,200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 81,580 107,065 132,482

Nettokostnadsram -369,968 -351,203 -332,604

Utveckling och upprustning av
Friluftsbaden (kapitalkostnader)

Slopat stöd till mångkulturell och
Kulturradikal verksamhet
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -115,279 -116,869 -118,482

Förändringar -1,591 -1,613 -1,635

Nettokostnadsram -116,869 -118,482 -120,117

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:

0 0 10,000
Återbetalningspliktigt försörjningsstöd för nyanlända 3,000 3,000 3,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 3,000 3,000 13,000

Nettokostnadsram -113,869 -115,482 -107,117

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -13,778 -14,363 -14,433

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram -14,363 -14,433 -14,504

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Genomförande av Lundakem -1,000 -1,000 -1,000

(SD) förslag till förändringar:
Slopad effektivisering -276 -563 -852

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1,276 -1,563 -1,852

Nettokostnadsram -15,639 -15,996 -16,356

Besparing på försörjningsstöd pga
Stoppad asylinvandring
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -1,876,721 -1,982,472 -2,045,317

Förändringar -105,752 -62,844 -72,088

Nettokostnadsram -1,982,472 -2,045,317 -2,117,404

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Högre förbehållsbelopp -2,000 -2,000 -2,000
Högre bostadstillägg -2,500 -2,500 -2,500

(SD) förslag till förändringar:
Ökad personaltäthet -15,000 -15,000 -15,000
Gratis trygghetslarm -1,000 -1,000 -1,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000
Slopad effektivisering -28,983 -59,225 -89,905
Bidrag -2,000 -2,000 -2,000
Projekt öka hälsotalen -1,800 -1,800 -1,800

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -51,283 -81,525 -112,205

Nettokostnadsram -2,033,755 -2,126,842 -2,229,609

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -531,432 -568,024 -589,781

Förändringar -36,592 -21,757 -15,856

Nettokostnadsram -568,024 -589,781 -605,636

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Stärkt elevhälsa -2,000 -2,000 -2,000
ISLK – barn med särskilda behov -600 -600 -600

(SD) förslag till förändringar:
Besparingar på modersmålsverksamheten 3,000 3,000 3,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 3,000 3,000 3,000
Slopad effektivisering -5,462 -11,160 -17,057
GDPR -1,500 -1,500 -1,500

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3,562 -9,260 -15,157

Nettokostnadsram -571,586 -599,041 -620,793
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -2,504,387 -2,627,286 -2,674,842

Förändringar -122,899 -47,556 -46,764

Nettokostnadsram -2,627,286 -2,674,842 -2,721,606

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Obligatorisk lovskola -700 -700 -700
Obligatorisk prao -500 -500 -500
Stärkt elevhälsa -4,000 -4,000 -4,000

-2,000 -2,000 -2,000

(SD) förslag till förändringar:

6,800 6,800 6,800

37,300 37,300 37,300
Besparingar på modersmålsverksamheten 10,000 10,000 10,000
Stärka barns kunskaper om det svenska kulturarvet -4,000 -4,000 -4,000
Utbilda lärare i att motverka etniska konflikter -3,000 -3,000 -3,000
Ökad personaltäthet på förskolan -10,000 -10,000 -10,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 15,000 15,000 15,000

2,000 2,000 2,000
Slopad effektivisering -38,000 -77,000 -117,123

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 8,900 -30,100 -70,223

Nettokostnadsram -2,618,386 -2,704,942 -2,791,829

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -151,917 -179,896 -249,791

Förändringar -27,979 -69,895 -131,730

Nettokostnadsram -179,896 -249,791 -381,521

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Anpassning av skollokaler för övernattning 0 -170 -510

(SD) förslag till förändringar:
Reserverade medel: Bostäder för nyanlända 9,300 1,000 1,000
Nettointäkt exploatering Folkparkstomten 0 0 18,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 9,300 830 18,490

Nettokostnadsram -170,596 -248,961 -363,031

Stärk Lunds skolors resurscentrum – utökat
Uppdrag barn med särskilda behov

Minskad tilläggsresurs pga upphörd
Asylinvandring, förskolan
Minskad tilläggsresurs pga upphörd
Asylinvandring, grundskolan

Välkomsten, mottagningsenhet för
Ensamkommande
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05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Sverigedemokraternas förslag 
avseende EVP 2019-2021,
med budget för 2019

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter 162,200 162,200 162,200
Kostnader -159,700 -159,700 -159,700
Resultatpåverkande 2,500 2,500 2,500

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Översta steget – minimera kommunens avfall -600 -600 -600

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -600 -600 -600

Resultatpåverkande 1,900 1,900 1,900

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav 85,865 87,865 89,865
Avskrivning extra tillgångspost 55,100 55,100 55,100
Finansiella poster 142,000 142,000 142,000
Resultatpåverkande 282,965 284,965 286,965

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21) -6,700 -6,700 -6,700
Rivningskostnader Svaneskolan -3,000 0 0

(SD) förslag till förändringar:
Nya föreskrifter och ökade kontrollsystem -1,000 -1,000 -1,000
Lunda-Eko II -1,000 -1,000 -1,000
Slopat sparkrav -2,000 -4,000 -6,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -13,700 -12,700 -14,700

Resultatpåverkande 269,265 272,265 272,265

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter 5,934,141 6,118,099 6,344,469
Generella statsbidrag & utjämning 647,607 715,281 749,614
Finansiella intäkter 125,185 135,510 141,020
Finansiella kostnader -81,300 -99,000 -122,700
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande 6,625,633 6,869,890 7,112,403

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:
Lägre kostnader för nya lån 400 1,100 1,400

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 400 1,100 1,400

Resultatpåverkande 6,626,033 6,870,990 7,113,803
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05/14/2018 13:12:43

Totalt budgetresultat för Sverigedemokraternas förslag

Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar -6,789,669 -7,050,470 -7,325,748
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 1,900 1,900 1,900
Resultatpåverkan Servicenämnd 269,265 272,265 272,265
Resultatpåverkan Skatter & Finans 6,626,033 6,870,990 7,113,803

Årets resultat 107,529 94,685 62,220

1.6% 1.4% 0.9%

Resultatmål om 2 % 131,635 136,668 141,882

Differens mot resultatmålet -24,106 -41,982 -79,661

Årets resultat innan simulering 89,507 103,435 67,322
Årets resultat efter simulering 107,529 94,685 62,220
Simuleringsförändringar 18,022 -8,750 -5,102

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning
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Förslag till investeringsramar 2019-2023 från Sverigedemokraterna 4/27/2018

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2018.

För 2018 stämmer inte planen med tidigare plan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna.

X = Avser extern förhyrning.

Investeringsramar Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0

Socialnämnden 3,500 2,000 2,000 2,000 2,000 0

Vård- och omsorgsnämnden 9,840 11,755 13,690 11,230 11,350 11175

Utbildningsnämnden 7,500 9,000 18,000 8,000 11,000 0

Barn- och skolnämnd 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18000

Kultur- och fritidsnämnden 24,700 27,000 13,000 13,000 25,000 10000

Kommunstyrelsen 796,600 1,012,790 1,007,185 949,500 565,765 424660

Servicenämnden 212,000 200,000 180,000 154,000 154,000 0

Renhållningsstyrelsen 38,800 24,100 23,100 18,100 18,100 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 25,545 19,545 19,545 17,545 17,545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 75,600 108,000 110,100 131,900 99,300 493800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar -11,400 0 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1,218,585 1,450,090 1,422,520 1,341,175 939,960 957,635

Tekniska nämnden Exploatering 0 22,000 25,000 -35,000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner

Summa investeringsramar 1,243,585 1,497,090 1,472,520 1,331,175 964,960 957,635

Sammanfattning: Sa 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Lunds kommun Investeringar 7,329,965 1,218,585 1,450,090 1,422,520 1,341,175 939,960 957,635
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 0 0 0 0 0 0 0
Tekniska nämnden Exploatering -38,000 0 22,000 25,000 -35,000 -50,000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Lunds kommun Summa 7,416,965 1,243,585 1,497,090 1,472,520 1,331,175 914,960 957,635

Kommunstyrelsens ram 4,331,840 796,600 1,012,790 1,007,185 949,500 565,765 424,660
Beslutade Kommunstyrelsens ram 2,177,250 568,800 657,100 487,585 350,000 113,765
Utrymme Kommunstyrelsens ram 2,154,590 227,800 355,690 519,600 599,500 452,000 424,660

Förändringar i investeringsplanen kan påverkar driftbudgeten i 
form av kapitalkostnader och/eller framtida hyreskostnader 
beroende på objekt samt räntekostnader för nya lån. Vid 
simulering av detta, ta kontakt med Patrik
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Renhållningsstyrelsens Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare

Renhållningsstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 116,700 24,500 18,800 19,100 18,100 18,100 18,100
Renhållningsstyrelsen Brunnshög vakuumsystem* 55,000 25,000 20,000 5,000 5,000

Summa 171,700 0 49,500 38,800 24,100 23,100 18,100 18,100

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 14,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Socialnämnden Inventarier nya objekt 1,500 1,500

0
Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 79,140 10,100 9,840 11,755 13,690 11,230 11,350 11,175

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 39,000 4,500 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Utbildningsnämnden Inventarier TF gymnasieskola och av Katte 3,600 3,600
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2,500 500 2,000
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 5,500 500 1,000 2,000 2,000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15,000 10,000 5,000
Utbildningsnämnden Summa 66,100 4,500 8,100 7,500 9,000 18,000 8,000 11,000 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 86,000 14,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 68,000 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4,000 4,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Brunnshög, inventarier 3,000 3,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Södra Sandby, inventarier 3,000 3,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Stångby centralskola 3,000 3,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2,000 2,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fäladen + fritidsgård 4,000 4000
Kultur- och fritidsnämnden Ridanläggning inventarier 0 0
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6,000 3,000 3,000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Fossilfritt Lund 2020 - byte av maskinpark Anläggningsservice 200 200
Kultur- och fritidsnämnden Ersättningsfotbollsplaner i Veberöd 10,000 5,000 5,000 Idala fotbolls planer ska bebyggas.
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15,000 15000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen / Sagohuset 2000

Summa 118,700 0 8,000 24,700 27,000 13,000 13,000 25,000 10,000
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Investeringar tekniska nämnden Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2,023 Senare
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3,600 600 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 50,520 11920 13,320 7,320 7,320 5,320 5,320
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 40,450 10325 6,025 6,025 6,025 6,025 6,025
Tekniska nämnden Offentlig belysning 11,400 1900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 19,000 3500 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 1,600 600 200 200 200 200 200
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1,600 600 200 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 7,800 1300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -6,000 -1000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 600 100 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -1,000 -500 -200 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 130,570 0 29,345 25,545 19,545 19,545 17,545 17,545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 60,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000
Tekniska nämnden Lund C 296,169 22,000 35,000 36,000 45,000 15,000 122,800
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1,035 1,000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 22,897 9,000 8,000 3,000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24,000 1,000 6,000 17000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 79,000 19,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 80,267 500 1,000 5,000 31,500 20,000 20,000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 14,027 3,000 3,000 3,000
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 44,410 10,000 16,000 10,000
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -18,000 -5,000 -8,000 -5,000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 8,000 4,000 4,000
Tekniska nämnden Stångby station 63,000 2,000 15,000 10,000 20,000 16,000
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50,000 50,000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150,000 150,000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16,000 8,000 7,000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15,000 500 5,000 4,000 5,500
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8,076 500 4,000 3,500
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4,500 500 2,000 2,000
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4,500 4500
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 8,567 100
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7,700 500 3,000 4,200
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50,000 50,000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7,500 500 4,000 3,000
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14,000 14,000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16,000 16,000
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 2,250
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20,100 100 7,000 8,000 5,000
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 20,000 20,000

Summa infrastrukturinvesteringar 1,068,998 0 0 500 75,600 108,000 110,100 131,900 99,300 493,800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 89,500 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900
0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 776,000 74,833
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal -298,400 -30,233
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling -56,000 -56,000

Summa infrastruktur spårväg 421,600 0 0 -11,400 0 0 0 0 0
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Investeringar Kommunstyrelsen Sa Beslut Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2,022 2023 Senare De flesta ersättningarna ger ofta även en volymökning
Barn- och skolnämnd Sagorätten flexibel enhet 300 barn 131,900 X 2000 20,300 75,900 35,700 Ersättning
Barn- och skolnämnd Ladugårdsmarken 6,000 450 6,000
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 200,500 X 2,500 1,500 15,000 90,000 94,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13,900 X 500 900 13,000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 20,100 900 100 5,000 15,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd St Hansgården 25,000 200 2,000 20,000 3,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 50,000 1,260 50,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola X 1,200 X Ersättning
Barn- och skolnämnd Ersättning Grynmaleran +2 avdelningar 40,000 1,000 10,000 20,000 10,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X X 600 X
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 41,000 900 1,000 20,000 20,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Parkskolan 48,400 2,000 400 5,000 43,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner 91,100 X 1,500 2,300 6,000 81,800 1,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 140,000 3,200 2,000 73,000 65,000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 40,000 1,200 20,000 20,000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250,000 4,000 250,000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 40,000 1,200 40,000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 40,000 1,200 40,000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 125,000 3,200 55,000 70,000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47,000 900 47,000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 150,000 4,000 10,000 70,000 70,000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47,000 1,000 20,000 27,000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47,000 1,200 33,000 14,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 54,000 600 14,000 25,000 15000 Ersättning
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 159,700 X 3,200 8,700 4,000 60,000 87,000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 41,100 X 3,200 1600 20,000 19,500
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x 700 100 X Ersättning
Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 125,000 1,500 20,000 55,000 50,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 144,000 2,000 1000 3,000 70,000 70,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45,000 1,000 35,000 10,000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 208,300 X 3200 5,300 15,000 90,000 98,000
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-6 26,000 400 10,000 16,000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X X 840 X X
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 150,000 1,500 1000 2,000 39,000 65,000 43,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idrottshall 50,000 1,000 25,000 25,000
Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 40,100 900 100 40,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47,000 800 400 10,000 36,600 Ersättning
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök,matsal + admin  anpassning åk 4- 6 39,900 X 1,000 100 9,300 26,500 4,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola F-3 och idrottshall 154,000 X 2,000 2,200 39,800 95,000 17,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Nytt kök + slöjd Nyvångsskolan/ +75 elever 42,300 X 1,500 1,800 26,000 14,500 Ersättning
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15,000 X 300 15,000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 45,100 1,000 100 25,000 20,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Möllebacken 47,200 900 200 47,000 Ersättning
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 200,000 X 3,800 4,000 5,000 71,000 75,000 45,000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 31,200 X 600 100 10,000 21,100 Ersättning

Summa förskola/grundskola 3,258,800 68,050 52,100 188,100 501,000 561,100 638,600 545,000 393,000 380,000

Utbildningsförvaltningen Vipan komvux (campus vipan) 413,750 X 4,400 5,000 65,000 76,000 94,585 135,000 33,765
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 8,100 X 1,600 2,000 4,500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25,000 25,000
Utbildningsförvaltningen Hedda Andersson gymnasiet 700,000 X 3,000 30,000 47,000 170,000 200,000 170,000 80,000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad gradängsal 67,500 X 2,100 7,100 14,300 30,000 14,000
Utbildningsförvaltningen Ny Gymnasieskola 2

Summa utbildningsnämnden 1,214,350 11,100 44,100 130,800 276,000 308,585 330,000 113,765 0
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Beslut 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,033 senare
Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 0 0 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar Ny ridsportsanläggning 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokaler Hedda gymnasiet inkl gymnastik 150,200 200 20,000 30,000 90,000 10,000
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset inkl kampsport 50,000 25,000 25,000
Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8,000 8,000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Kryptan, Södra Sandby X X X
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Nordvästra Lund X X
Servicenämnden Observatoriet 12,000 12000
Servicenämnden Stadshallen 150,800 3,800 10,000 85,000 52,000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35,300 2,600 30,700 2,000
Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 0 0 0 0

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 406,300 6,600 60,700 125,000 142,000 35,000 25,000 0 12,000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenheter, Gränden, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Koggen, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing X X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby backe X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1 X X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18,000 8,000 10,000
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23,000 8,000 15,000
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18,000 8,000 10,000

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Mårtenslund, LKF X X X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Västerbro, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Källby, Volymökning X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Remsan Nöbbelöv, Volymökning, X X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 8,000 31,000 41,000 25,000

Socialnämnden Flyktingboenden 0 X 0 0 0
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten Tornsvalan 42,000 1,500 600 5,000 25,000 11,400

Summa socialnämnden 42,000 1,500 600 5,000 25,000 11,400 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 17,500 7,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 88,650 5,600 9,700 17,190 14,500 16,000 18,000 7,660
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4,000 2,000 2,000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 1,800 600 600 600
Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 5,033,400 70,400 311,600 796,600 1,012,790 1,007,185 949,500 565,765 424,660

Investeringar servicenämnden Sa Inventarier Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 175,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Servicenämnden Komponentutbyten 440,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Servicenämnden Komponent inomhusmiljöprojektet 102,000 45,000 37,000 20,000
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 14,000 5,000 5,000 2,000 2,000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavtal) 88,000 20,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Servicenämnden Utemiljö, komponentutbyte 36,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,000
Servicenämnden Satsning på träd 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Servicenämnden Inventarier kök 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Servicenämnden Fordon 50,000 7,000 13,000 12,000 11,000 7,000 7,000

Summa servicenämnden 950,000 0 200,000 212,000 200,000 180,000 154,000 154,000 0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senare
Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -3,000 -3000
Tekniska nämnden Exploatering -38,000 0 0 22,000 25,000 -35,000 -50,000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 109,000 0 22,000 25,000 47,000 50,000 -10,000 -25,000 0
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Vänsterpartiets budget för 
Lunds kommun 2019-2021 
 

 
Såhär läser du budgeten (exceldokumentet med siffror):  

● Minus betyder mer pengar till nämnderna, plus betyder mindre (budgeten ska läsas ur 
kommunkassans perspektiv, minus = mer pengar för nämnderna och mindre i den 
centrala kommunkassan).  

● Alla siffror är skrivna i tusentals kronor. 350 = 350 000 kr; 2000 = 2 miljoner kronor  
 
 

   
1. Inga nedskärningar! 
En första åtgärd i Vänsterpartiets budget är att ta bort de nedskärningar som ligger i ramarna – 
mellan 1 och 2 procent på all verksamhet. Vi kallar detta “inga nedskärningar” i budgeten och en 
summa återfinns på nästan varje nämnd. 
 
Summorna för de beslutade nedskärningarna på varje nämnd: 
Politisk ledning: 1,2 miljoner 
Kommunkontoret: 2,9 miljoner 
Byggnadsnämnden: 486 000 
Tekniska nämnden: 3,8 miljoner 
Kultur-fritidsnämnden: 3,5 miljoner 
Socialnämnden: 4,5 miljoner 
Vård- och omsorgsnämnd: 29 miljoner 
Utbildningsnämnden: 5,5 miljoner 
Barn- och skolnämnden: 38 miljoner 
Miljönämnden 276 000 
 
 
 
 

54



2. Satsningar på varje nämnd 
 
POLITISK LEDNING 
 
Inga resor till Almedalen och Mipim 
Vi tar som vanligt bort pengarna för resorna till Almedalen i Visby och fastighetsmässan Mipim i 
Cannes. Totalt är detta 1 miljon kronor. 
 
Sänkta kommunalrådslöner 
Vi minskar budgeten för politiska arvoden eftersom vi tycker att kommunalråden, de 
heltidsarvoderade fem politikerna har för höga löner. 
 
KOMMUNKONTORET 
 
Mindre pengar till näringslivsstöd, möten och jippon 
I Vänsterpartiets budget finns flera olika minskningar av budgeten för olika typer av stöd till 
näringslivet, stora möten eller mer jippo-betonade evenemang. Vi tycker att kommunen i vissa 
fall kan stödja näringslivet, men vi tycker det är för mycket pengar idag. I S-Mp-budgeten tar vi 
bort satsning på bolagsstyrning (500 tkr), Future by Lund (2 mkr), Ideon (1 mkr) samt en 
generell minskning av företagsbudgeten på 2 miljoner kronor. 
 
Satsningen på idrottsprofiler 
Vi menar att idrottsprofiler ska beslutas av varje enskild skola med stöd av barn- och 
skolnämnden, och finansieras av nämnden, därför stryker vi dessa pengar från 
kommunkontorets budget. 
 
Stor satsning på jämställda löner 
Vänsterpartiet tycker det är otroligt viktigt att kommunen igen gör en rejäl satsning på att 
jämställa lönerna och höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrken. S-Mp har en mindre 
satsning i sin budget, som vi ökar till 7,5 mkr för 2019 (S-Mp har 2,5 mkr 2019) och ökar till 15 
mkr de kommande två åren 
 
TEKNISKA NÄMNDEN 
 
Träd och parker (500 tkr), lekplatser (2 mkr) och park- och gatuunderhåll (2 mkr) 
Vänsterpartiets satsningar på tekniska nämnden är dels en förstärkning på trädplantering och 
parkerna. Det gröna i staden och tätorterna är viktiga för både människor och djur, för vårt 
välbefinnande och för miljön. Vi vill också komma ikapp underhållsskulden på lekplatser, gator 
och parker. 
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Färdtjänstcentral i egen regi 
Upphandlingen av Lunds färdtjänst är nu överklagad för andra gången. Argumentet mot 
Vänsterpartiets förslag att avstå från upphandling genom att driva färdtjänstcentralen i egen regi 
och licensera chaufförer var kostnaderna. Det visar sig dock att det nu överklagade priset ligger 
ännu högre. Därför lägger Vänsterpartiet in denna kvalitetssatsning som en liten, men dock, 
besparing. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
Bibliotekssatsning i hela kommunen (2 mkr) 
Vänsterpartiet satsar 2 miljoner kronor på att förstärka biblioteken, för bättre öppettider, mer 
personal, program för allmänheten och inköp. Biblioteken är en av grundpelarna i det 
demokratiska samhället där alla kan ta del av kunskap och underhållning helt utan kostnad. På 
biblioteken ska lundaborna både kunna söka tystnad och debatter. Vänsterpartiet vill att 
biblioteken på Nöbbelöv och Järnåkra ska öppnas igen, men vi anser att beslutet om att göra 
detta ska ligga hos nämnden, inte kommunfullmäktige. I Vänsterpartiets budget finns pengar att 
öppna dessa två bibliotek igen när nämnden har fattat beslut om det. 
 
Avgiftssäkning Kulturskolan och Prova-På (2 mkr) 
Ungdomars fritid har blivit en klassfråga. Avgifterna för att ta del av kulturundervisning är höga 
och för Vänsterpartiet är det viktigt att sänka dessa så att fler ungdomar har möjlighet att ta del 
av undervisningen. Vi vill också ge barn och unga möjlighet att prova på olika idrotter genom 
kommunens många föreningar, genom kostnadsfri prova-på-verksamhet. 
 
Fri simundervisning i skolan (1,5 mkr) 
Simkunnighet räddar liv. Vänsterpartiet arbetar för att simundervisningen ska vara kostnadsfri 
för skolorna, att skolorna inte ska behöva betala inträde när eleverna besöker badhus under 
skoltid för simundervisning. 
 
Fri simundervisning för vuxna (0,3 mkr) 
Flera kommuner i landet har genomfört denna åtgärd med gott resultat. 
 
SOCIALNÄMNDEN 
Vänsterpartiet stoppar den beslutade nedskärningen och instämmer i S- och Mp:s tillägg på 24 
miljoner kronor. För att dessa pengar ska bli riktiga satsningar måste nedskärningen först 
stoppas.  
 
MILJÖNÄMNDEN 
Vänsterpartiet stoppar den beslutade nedskärningen och instämmer i S- och Mp:s tillägg för 
genomförande av kemikalieplanen. Den föreslagna nedskärningen riskerar att höja avgifterna 
för de små företag som nämnden arbetar med. 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
Fler händer i vården - avskaffa delade turer (15 miljoner) 
Vänsterpartiets satsar totalt 15 miljoner på att anställa fler i äldreomsorgen och äntligen 
avskaffa de delade turerna, som kommunfullmäktige redan har gett nämnden i uppgift att göra. 
Personalen är den viktigaste resursen för en trygg och god äldreomsorg. 
 
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden (12 miljoner) 
Arbetet i äldreomsorgen är idag både tungt och stressigt. Vänsterpartiet vill prova en 
arbetstidsförkortning på två äldreboenden så att de anställda arbetar 6 timmar om dagen med 
bibehållen lön. 
 
Satsning på träffpunkter (2 miljoner) 
De äldres fritid är en allt viktigare fråga för kommunen i och med att antalet äldre lundabor blir 
fler. Träffpunkterna i stadsdelarna ska ge möjlighet för samvaro med intressanta 
programpunkter där äldre kan träffas och må bra tillsammans. Vänsterpartiet satsar 2 miljoner 
för att kunna öka öppettider och programverksamheten. 
 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
ISLK - barn med särskilda behov  
Lunds kommun har ett system med skolpeng som finansierar skolornas verksamhet. 
Vänsterpartiet menar att skolorna behöver mycket mer resurser än idag men så länge vi har 
skolpengssystemet ska resurserna delas ut som ökningar av skolpengen, inte riktade satsningar 
till vissa skolor. Vänsterpartiet lägger därför in den extra satsningen på internationella skolan, 
ISLK, i vår generella ökning till skolan på utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden. 
 
Förstärkt gymnasieskola och vuxenutbildning samt ISLK  
Vänsterpartiet satsar 7 miljoner kronor på fler lärare och personal och högre löner i 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och internationella skolan ISLK. Hur dessa pengar fördelas 
är upp till rektorerna på de enskilda skolorna tillsammans med utbildningsnämnden. 
 
BARN- OCH SKOLNÄMNDEN 
 
Vänsterpartiet stoppar nedskärningarna på 38 miljoner som ligger i ramarna på förskolan, 
grundskolan och fritidshemmen. I S-Mp-budgeten finns 39 miljoner till skolan, en välkommen 
satsning, som blir en chimär om nedskärningen samtidigt genomförs. 
 
SERVICENÄMNDEN 
 
Ingen rivning av Svaneskolan 
Vänsterpartiet anser att Svaneskolan inte ska rivas till en kostnad 3 miljoner. Vi vill ha kvar 
grundskolan på Svane, som måste flyttas när en ny gymnasieskola ska byggas. Vänsterpartiet 
är emot att Lund bygger en ny gymnasieskola till andra kommuners elever. 
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RESULTATFÖRBÄTTRING 
Vänsterpartiet har lagt in en resultatförbättring på 105 miljoner kronor. Så mycket bättre blev 
resultatet jämfört med budgeterat resultat de senaste tre mandatperioderna. Istället för att lägga 
pengarna som kommunen förmodligen kommer gå i överskott på att förstärka välfärden istället. 
Se bilaga för att se hur mycket överskott kommunen har gått det senaste decenniet. 
 
SKATTEHÖJNING 
Vänsterpartiet föreslår samma skattehöjning som socialdemokraterna och miljöpartiet: 25 öre. 
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3. Investeringsbudgeten  
 
Vänsterpartiets förändringar i kommunens investeringsbudget handlar framförallt om att ta bort 
pengarna för motorvägsutbyggnader samt den nya gymnasieskolan. Dessa pengar lägger vi 
istället på köp av mark för bostäder och grönområden. 
 
Förändring, framflyttning 
- Servicenämnden: Observatoriet  12 milj år 2019 istället för “senare” 
 
Observatoriet i Stadsparken behöver verkligen fyllas med verksamhet! För att det ska bli ett 
modernt hus behövs förmodligen en renovering. Det finns pengar för detta i 
investeringsbudgeten, men de ligger alldeles för många år fram i tiden. Vänsterpartiet vill att 
renoveringar av Observatoriet ska kunna göras redan 2019. 
 
Ta bort 
- Utbildningsnämnden: Inventarier ny gymnasieskola 15 miljoner (2021: 10; 2023: 5) 
- Utbildningsnämnden: Hedda Andersson gymnasiet 700 milj (2018-2023) 
 
Vänsterpartiet vill inte bygga den femte gymnasieskolan, den som nu fått namnet Hedda 
Andersson-gymnasiet. Vi vill istället att kommunerna runt omkring Lund ska ha egna 
gymnasieskolor så att eleverna slipper pendla in till Lund. Vi tar därför bort 715 miljoner kronor 
ur investeringsbudgeten. 
 
- Tekniska nämnden: Trafikplats Ideon 22,8 milj (2019-2021) 
- Tekniska nämnden: Trafikplats ESS-E22 50 milj (“senare”) 
- Tekniska nämnden: Vägförbindelse E22-E6 150 milj (“senare”) 
 
Vänsterpartiet vill inte bygga ut motorvägen mellan Lund och Malmö. Vi vill inte underlätta för 
privatbilismen utan istället satsa på kollektivtrafiken. Vi tar därför bort alla satsningar som 
handlar om nya motorvägsavfarter eller förbindelsevägar. 
 
Totalt, borttagna investeringar   937,8 milj 
 
 
Lägga till 
- Köp av mark för grönområden och bostäder 937,8 milj 
 
Vänsterpartiet lägger hela summan av våra borttagna investeringar på köp av mark till bostäder 
och grönområden. Det är viktigt att kommunen äger mycket mark - den som äger marken har 
stor möjlighet att bestämma vad marken ska användas till. Vänsterpartiet vill att det byggs fler 
bostäder och anläggs fler parker, grönt bälte runt staden och sammanhängande gröna stråk för 
biologisk mångfald och rekreation. 
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1

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar 342 7

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Dubbel revision på grund av valår -150
Ökat anslag Habo gård -700 -700 -700
Ta bort nedskärning 2 procent
Ingen resa till Almedalen 700 700 700
Ingen resa till fastighetsmässan Mipim 300 300 300
Sänkta kommunalrådslöner
Summa förändringar exkl pris/lönekomp
prao
Nettokostnadsram

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar 583

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

-58 888 -58 546 -54 813

3 733

-58 546 -54 813 -54 806

-1 178 -2 349 -3 445

1 000 1 000 1 000
-1 328 -3 049 -4 145

-59 874 -57 862 -58 951

-195 910 -206 228 -208 045

-10 318 -1 818

-206 228 -208 045 -207 462
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2

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr
Utökad budget för Räddningstjänst Syd -800 -800 -800
E-arkivlösning i kommunen
Stärkt informationssäkerhet -600 -600 -600
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning (500 tkr) 0 0 0
Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB) -300 -300 -300
Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen -150 -150 -150
Stärkt internationell webb -500 -500 -500
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid -900 -900 -900
Utveckla Future by Lund (2000 tkr) 0 0 0
Ökat anslag till FINSAM -750 -750 -750
Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete -600 -600 -600
Projekt ”Klimatsmart vardag” -600 -600 -600
Utveckling av Rådhuset -600 -600 -600
Medborgarstöd i östra tätorterna
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa
Utveckling av Ideon (1000 tkr) 0 0 0
Lund som Mänskliga rättighetersstad -200 -50 -50
Kompetenshöjning HBTQ -200 -200 -200
Jämställda löner
Utvecklingsstöd idrottsprofiler (1500 tkr) 0 0 0
Öppna upp skollokaler till föreningar -500 -500 -500
Stärkt ANDT-arbete -200 -200 -200
Ta bort nedskärning 1,5 procent
Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-2 500 -2 500 -2 500

-2 000 -2 000 -2 000

-2 000 -2 000 -2 000
-2 000 -2 000 -2 000
-2 000 -2 000 -2 000

-7 500 -15 000 -15 000

-2 939 -6 032 -9 153
2 000 2 000 2 000

-25 839 -36 282 -39 403

-232 067 -244 327 -246 865
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 0 0

Förändringar 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -250 -251

4 900

-4 900

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -3 000 -3 000

-24 315 -29 525 -29 774

-5 209
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Ta bort nedskärning 2 procent -486

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-29 525 -29 774 -30 025

Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och MBK-
avgift -1 850 -1 850 -1 850

-1 076 -1 671

-2 336 -2 926 -3 521

-31 861 -32 700 -33 546
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -806 -806

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll
Resurser för skötsel av tillkommande arealer -561 -561 -561
Driftskostnader för exploateringsprojekt 
Inrättande av cykelsamordnartjänst -600 -600 -600
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde 0 -645 -645
Centrumutveckling – stärkta platser och stråk

Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn) -60 -120 -180
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader) -290 -575 -860
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader) -30 -60 -90

Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun (kapitalkostnader) -60 -350 -650
Färdtjänstcentral i egen regi 30 30 30

-175 -350 -525
Ta bort nedskärning 2 procent
Trädplantering och utveckling av parker  -500 -500 -500
Upprustning lekplatser
Förstärkt park- och gatuunderhåll
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-189 837 -188 049 -188 855

1 788

-188 049 -188 855 -189 661

-1 000 -2 000

-7 150 -7 150 -7 150

-1 000 -1 000 -1 000

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna (drift- och 
kapitalkostn) -1 675 -1 850 -2 020

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan 
(kapitalkostnader)

-3 797 -7 558 -11 335

-2 000 -2 000 -2 000
-2 000 -2 000 -2 000

-19 868 -26 289 -32 086
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr
Nettokostnadsram

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram

-207 917 -215 144 -221 747

-61 172 -48 022 -67 622

13 150 -19 600 -2 028

-48 022 -67 622 -69 650

-48 022 -67 622 -69 650
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stärkt föreningsstöd
Heltidstjänster för ungdomsombuden -250 -250 -250
Stärkt bibliotek i Södra Sandby -660 -660 -660
Bibliotekssatsning i hela kommunen
Föreningsstöd för unga 20-25 år
Nej till kulturcheck
Utökat antal platser på Kulturskolan
Avgiftssänkning och 'Prova på' i idrott och Kulturskola
Fri simundervisning skolan
Fri simundervisning vuxna -300 -300 -300
Genomförande av Kinos utveckling -300 -300 -300
Inrättande av Kulturråd -250 -250 -250

Utveckling och upprustning av friluftsbaden (kapitalkostnader) -160 -325 -485
Ta bort nedskärning 1 procent
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-347 031 -350 764 -353 896

-3 734 -3 132 -3 171

-350 764 -353 896 -357 066

-1 500 -1 500 -1 500

-2 000 -2 000 -2 000
-1 500 -1 500 -1 500
5 500 5 500 5 500

-5 500 -5 500 -5 500
-2 000 -2 000 -2 000
-1 500 -1 500 -1 500

-3 470 -6 978 -10 517
-13 890 -17 563 -21 262

-364 654 -371 459 -378 328
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr
Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stöd för tidigare externt finansierade tjänster
Finansiering av flyktingmottagandet 0 0
Utökad budget för externt köpt vård
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN
Ta bort nedskärning 1 procent
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

-454 971 -451 548 -458 268

3 423 -6 720 -6 817

-451 548 -458 268 -465 086

-2 000 -2 000 -2 000
-10 000
-10 000 -8 000 -5 000

2 200 2 200 2 200
-4 550 -9 065 -13 648

-24 350 -16 865 -18 448

-475 898 -475 133 -483 534

-115 279 -116 869 -118 482

-1 591 -1 613 -1 635

-116 869 -118 482 -120 117
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr
Nettokostnadsram

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Genomförande av Lundakem
Ta bort nedskärning 2 procent -276 -563 -852

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

-116 869 -118 482 -120 117

-13 778 -14 363 -14 433

-14 363 -14 433 -14 504

-1 000 -1 000 -1 000

-1 276 -1 563 -1 852

-15 639 -15 996 -16 356

-1 876 721 -1 982 472 -2 045 317

-105 752 -62 844 -72 088

-1 982 472 -2 045 317 -2 117 404
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Högre förbehållsbelopp
Högre bostadstillägg
Fler händer i vården - avskaffa delade turer
Ta bort nedskärning 1,5 procent
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden
Satsning på träffpunkter

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-2 000 -2 000 -2 000
-2 500 -2 500 -2 500

-15 000 -15 000 -15 000
-28 983 -59 225 -89 905
-12 000 -12 000 -12 000

-2 000 -2 000 -2 000

-62 483 -92 725 -123 405

-2 044 955 -2 138 042 -2 240 809
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stärkt elevhälsa
ISLK - barn med särskilda behov (600 tkr) 0 0 0
Ta bort nedskärning 1 procent
Förstärkt gymnasieskola och vuxenutbildning samt ISLK

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

-531 432 -568 024 -589 781

-36 592 -21 757 -15 856

-568 024 -589 781 -605 636

-2 000 -2 000 -2 000

-5 462 -11 160 -17 056
-7 000 -7 000 -7 000

-14 462 -20 160 -26 056

-582 486 -609 941 -631 692

-2 504 387 -2 627 286 -2 674 842

-122 899 -47 556 -46 764

-2 627 286 -2 674 842 -2 721 606
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Obligatorisk lovskola -700 -700 -700
Obligatorisk prao -500 -500 -500
Stärkt elevhälsa
Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper
Kvalitetssatsning i grundskolan

Utveckling av S:t Hansgården -250 -250 -250
Ta bort nedskärning 1,5 procent
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-4 000 -4 000 -4 000
-2 000 -2 000 -2 000

-10 000 -10 000 -10 000
-20 000 -20 000 -20 000

Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med 
särskilda behov -2 000 -2 000 -2 000

-38 000 -77 000 -117 123
-77 450 -116 450 -156 573

-2 704 736 -2 791 292 -2 878 179
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Anpassning av skollokaler för övernattning 0 -170 -510

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 -170 -510

Nettokostnadsram

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter
Kostnader
Resultatpåverkande

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Översta steget – minimera kommunens avfall -600 -600 -600

-151 917 -179 896 -249 791

-27 979 -69 895 -131 730

-179 896 -249 791 -381 521

-179 896 -249 961 -382 031

162 200 162 200 162 200
-159 700 -159 700 -159 700

2 500 2 500 2 500
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -600 -600 -600

Resultatpåverkande 1 900 1 900 1 900
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster
Resultatpåverkande

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)
Ingen rivning Svaneskolan (3000 tkr) 0 0 0
Bostadsorganisation för sociala ändamål
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande

85 865 87 865 89 865
55 100 55 100 55 100

142 000 142 000 142 000
282 965 284 965 286 965

-6 700 -6 700 -6 700

-4 050 -4 050 -4 050
-2 200 -2 200 -2 200

-12 950 -12 950 -12 950

270 015 272 015 274 015

5 934 141 6 118 099 6 344 469
647 607 715 281 749 614
125 185 135 510 141 020
-81 300 -99 000 -122 700

6 625 633 6 869 890 7 112 403
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Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Skattehöjning (25 öre)
Kostnad för nya lån tfa förändrad investeringsplan -200 -800
Resultatförbättring (medelvärde senaste 3 mandatperioderna)

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

69 500 71 750 74 250
-1 900

105 000 210 000 315 000

174 300 280 950 387 350

6 799 933 7 150 840 7 499 753
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Totalt budgetresultat inklusive simuleringar

Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter & Finans

Årets resultat

0,1% 0,5% 0,2%

Resultatmål (budget i balans tre år)

Differens mot resultatmålet (balans senaste tre åren)

Årets resultat innan simulering
Årets resultat efter simulering

Simuleringsförändringar

-7 067 873 -7 390 962 -7 764 807
1 900 1 900 1 900

270 015 272 015 274 015
6 799 933 7 150 840 7 499 753

3 975 33 793 10 861
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning

-263 025 -134 181 -26 907

267 000 167 975 37 768

89 507 103 435 67 322
3 975 33 793 10 861

-85 532 -69 642 -56 461
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Budget & bokslut i Lunds kommun 2006 och framåt 
(alla siffor i miljoner kronor) 

Differens

2006 47 139 92 2006 47 139
2007 -8 -44 -36 2007 -8 -44
2008 26 145 119 2008 26 145
2009 65 251 186 2009 65 251
2010 36 211 175 2010 36 211
2011 -34 -18 16 2011 -34 -18
2012 -2 118 120 2012 -2 118
2013 -37 218 255 2013 -37 218
2014 -8 14 22 2014 -8 14
2015 29 145 116 2015 29 145
2016 0 103 103 2016 0 103
2017 72 164 92 2017 72 164
2018 18

Senaste 3 åren 34 137 104
Senaste 5 11 129 118
Senaste 10 15 135 120
Senaste 12 16 121 105

Korrelation alla 0,55
Korrelation sena 0,95

Budgeterat 
resultat

Resultat enligt 
bokslut
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En rosa budget 
Feministiskt Initiativ (Fi) har sedan valet 2014 verkat politiskt i Lunds parlamentariska rum 
genom att konsekvent driva den rosa politik vi getts mandat och förtroende att föra. 
 
Vi lägger nu för tredje gången en egen budget för Lunds kommun.Budgeten är vår grund för 
att fortsätta föra Lund i en riktning som tillförsäkrar alla i kommunen rätten och möjligheten 
att färdas väl genom livet.  
 
Feministiskt Initiativ är ett antirasistiskt feministiskt parti med intersektionalitet och mänskliga 
rättigheter som grund. Vi verkar för att skapa ett öppet, inkluderande, jämställt och jämlikt 
samhälle fritt från diskriminering och där alla kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.  
 
För att samhället ska fungera och för att alla ska få leva ett bra liv behöver vi fördela våra 
gemensamma medel. Det gör vi genom att se till att vår gemensamma välfärd utökas istället 
för att urholkas, vilket kräver satsningar och en hållbarhet på lång sikt. I en budget måste det 
tydligt synas att det är behoven som styr ekonomin.  
 
Med Feministiskt Initiativs budget skapar vi gemensamt en bättre kommun för alla invånare. 
Vår politik vill inkludera i stället för att exkludera, integrera i stället för att segregera och ge 
alla en trygg plats i kommunen.  

Förutsättningar för en hållbar välfärd 
Lunds kommun har många övergripande mål, riktlinjer, policys och beslut som är styrande 
för arbetet i kommunen och som ska leda till en miljömässig och social hållbarhet med 
jämlikhet och jämställdhet som villkor. Detta innefattar självklart även anställda i kommunen, 
till största andelen kvinnor, som ska har en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom 
och med kommunens verksamhet. 
 
Fi har en tillit till förvaltningar och tjänstepersoners kompetens och vilja att utföra 
verksamhetens uppdrag för kommuninvånarnas bästa. Vi vill ge förutsättningar för att detta 
ska vara möjligt och kan inte bidra till att ytterligare försvagningar av välfärden görs. 
 
Vår syn på säkerhet fokuserar på en mänsklig säkerhet för alla. Att tillförsäkra funktioner 
som ger stöd och garanterar säkerhet för våldsutsatta kräver en långsiktig finansiering vilket 
är en övergripande kommunal angelägenhet. Genom vår budget ger vi möjlighet att arbeta 
såväl förebyggande som med insatser när behovet redan uppstått. Verksamheter som 
arbetar med verkningarna av skadliga normer i samhället ska kunna förlita sig på att deras 
verksamhet är prioriterade frågor som inte ska utföras på ideell basis. De ska också kunna 
vara trygga med att arbetet kan planeras på längre sikt än från år till år. Genom att 
kompensera fullt för pris- och löneökningar samt att minimera effektiviseringar skapar vi 
dessa förutsättningar. Vi riktar uppdrag och satsningar även i denna budget som vi under 
nästa mandatperiod kommer att bevaka och förtydliga i det fortlöpande politiska arbetet.  
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Vi gör en tydlig budget med satsningar som inte sedan äts upp av dolda nedskärningar.  
Vi lägger en ärlig och transparent budget som synliggör utmaningar och effekter som 
kommer ur en ovilja att öka medel genom skatteintäkter. Vi väljer att inte budgetera för en 
prognosticerad resultatförbättring som är beroende av faktorer kommunpolitiken inte kan 
påverka. Det vi baserar budgeten på är de fakta vi har. Vi synliggör behoven och skapar 
utrymme för verksamheten med en ambition att eliminera alla krav på effektiviseringar som 
begränsar istället för att utveckla arbetet i Lunds kommun.  
 
Vi ställer krav på att beslutade mål och riktlinjer hörsammas, ständigt arbetas efter och inte 
bortprioriteras eller lyfts upp endast vid val. Ett exempel på detta är att Lunds kommun har 
undertecknat CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå) som innehåller principen om att handlingsplaner 
och program har tillräcklig finansiering och mänskliga resurser för att jämställdhetsarbetet 
ska kunna nå framgång och som ställer krav på konsekvensanalyser ur ett 
jämställdhetsperspektiv vid politiska beslut.  
 
Med ekonomi och välfärd som verktyg ser vi möjligheter att skapa en hållbar budget. 
Antagna effektiviseringskrav har visat sig kraftigt försvåra arbetet med att garantera en 
välfärd för alla. Vi minimerar därför nedskärningar (oftast benämnda effektiviseringskrav då 
det är så de är antagna i kommunens rådande budget) men ser att kreativt och nyskapande 
tänkande, en ansvarsfull budget och god politisk styrning ger utrymme för en stark välfärd.  
 
Vi gör det tillsammans! 
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Budget - såhär funkar det 
Lunds kommuns högst beslutande organ, det vill säga där de största besluten tas,  
är kommunfullmäktige. Där deltar ledamöter från Feministiskt Initiativ tillsammans med 
ledamöter från andra partier för att besluta i olika ärenden som har med kommunen att göra.  
Varje år har kommunfullmäktige något som kallas budgetfullmäktige. Då lägger 
de olika partierna, vissa tillsammans och vissa ensamma, fram förslag på hur 
budgeten för Lunds kommun ska se ut. I budgetarna finns förslag på saker man 
ska ge pengar till och saker man ska ta pengar från i kommunen. Budgeten 
innehåller förslag som sträcker sig över tre år, till kommande budgetfullmäktige är det 
2019, 2020 och 2021 vi lägger förslag om. Efter att budgetarna lagts fram röstar 
de partier som sitter i kommunfullmäktige och det budgetförslag som får flest 
röster blir den budget som kommunen sen får utgå från. 

Kommunala nämnder 
I Lund finns flera nämnder. En nämnd är ett beslutande organ, det vill säga att 
det tas beslut för kommunen där. En nämnd är inriktad på ett visst område. Vi 
har till exempel en Kultur- och fritidsnämnd som bland annat har hand om frågor som rör 
kultur och idrott. På budgetfullmäktige röstar vi om hur nämndernas 
övergripande budget ska se ut. Vi har delat in vår text efter varje nämnd och beskriver 
satsningar eller minskningar i nämndens budget enskilt. 
 
+ står för pengar och saker vi tar bort från nämnden, som åker in i vad man kan 
kalla ”kommunens kassa” 
- står för när nämnden får mer pengar för något, pengar som tas från 
”kommunens kassa” 
 
Alla belopp i budgeten är i tusen kronor (tkr) om inget annat anges. 

Full pris- och lönekompensation 
Löner och priser ökar årligen. Genom att kompensera dem i budgeten döljer vi 
inte några nedskärningar som drabbar personalen och verksamheten. Alla 
nämnder får i vår budget full pris- och lönekompensation. 

Antidiskrimineringsarbete 
Det som benämns som antidiskrimineringsarbete i budgeten avser riktade satsningar som 
kan användas utifrån just den nämndens verksamhet och behov. Det kan t.ex. innebära ett 
intensifierat likabehandlingsarbete inom skolan eller HBTQIA-certifiering av en specifik 
verksamhet och att garantera kompetens för ett ständigt närvarande normkritiskt arbete.  
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Förklaring till budgetposter 
På nästkommande sidor redovisas och motiveras Fi Lunds budget utifrån respektive 
verksamhet och nämnd. Fullständig budget återfinns i bilaga A 

Innehållsförteckning 

      Politisk ledning 6 
Kommunkontoret 6 
Kommungemensamt 6 

Lunds kommuns nämnder 7 
Byggnadsnämnden 7 
Tekniska nämnden 7 
Kultur- och fritidsnämnden 8 
Socialnämnden 9 
Miljönämnden 11 
Vård- och omsorgsnämnden 11 
Utbildningsnämnden 12 
Barn- och skolnämnden 13 
Renhållningsstyrelsen 13 
Servicenämnden 14 

Kommunala bolag 15 
Kraftringen AB 15 
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 15 
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Politisk ledning 
Fi vill sänka kommunalrådens löner. Kommunalråden i Lund har en grundlön som vida 
överstiger de flesta kommunanställdas. Vi ser möjligheten att sänka dessa löner, det ska 
heller inte vara möjligt att utöka dem genom fler kommunala uppdrag. 
2019:  + 800  
2020:  + 800  
2021:  + 800  
  
Fi ser inte heller att kommunens budget ska belastas av årliga resor till politikerveckan i 
Almedalen. 
2019:  + 700 
2020:  + 700 
2021:  + 700 

Kommunkontoret 
Årliga resor till fastighetsmässan Mipim är inte en kostnad Fi anser ska budgeteras för. Med 
tanke på bostadsbristen i kommunen ser vi alla medel som inte används direkt till att lösa 
detta som en omotiverad kostnad. 
2019: + 300 
2020: + 300  
2021: + 300 

Kommungemensamt 
 
UPPDRAG: Partikel och fossilfria fordon 
Vi vill se en plan för att samtliga fordon i kommunens fordonspark  på sikt ska bytas ut till 
partikel- och fossilfria alternativ. 
  
UPPDRAG: Jämställda löner 
Kommunen måste som arbetsgivare intensifiera arbetet för jämställda löner. Grundliga 
genusanalyser måste genomföras som inte enbart ser till löneskillnader i specifika 
yrkesgrupper utan även mellan manligt och kvinnligt kodade yrken.  
 
UPPDRAG: Ensamkommande unga får stanna i Lund 
Fi vill garantera ensamkommande unga personer en trygghet under sin tid i Sverige och 
förutsätter att det beslut som tagits för 2018 permanentas.  
  
UPPDRAG: Kraftringen steg 1 - 100 % Förnybar energi 
Fi vill att Lunds kommun som majoritetsägare i Kraftringen AB tar ansvaret att ge direktiv för 
att Kraftringens produktion ska komma från 100 % förnybar energi.  
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Lunds kommuns nämnder 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden är till största del finansierad av externa intäkter, vilket gör den 
konjunkturkänslig. För att tillförsäkra nämnden förutsättningar för att fortsätta arbetet med 
bostäder skapar vi en hållbar budget med minimala effektiviseringskrav och full pris- och 
lönekompensation.  

Tekniska nämnden 
Det offentliga rummet är den plats som alla som vistas i Lund ska kunna tillgå oavsett vilka 
förutsättningar personen har. Därför är det viktigt att våra gemensamma utrymmen håller 
god standard, är stimulerande, säkra, trygga och tillgängliga. Idag har Lunds kommun en 
ständigt växande så kallad underhållsskuld. Detta betyder att vi varje år halkar efter i 
underhållet av parker, gångstråk, cykelvägar och gator. Lunds föryngringstakt ligger långt 
under den som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting. F! Lund ser mycket 
allvarligt på detta, och satsar därför en rejäl summa pengar för att förhindra att skulden växer 
ytterligare. Detta framför allt för att det offentliga rummet ska vara tryggt och tillgängligt för 
alla som vistas i kommunen, men också för att säkerställa ett fortsatt arbete med 
övergången till ett hållbart transportsystem, vilket kräver att cykel- och gångstråk håller god 
kvalitet. Detta gynnar inte minst kvinnor eftersom de utgör en majoritet av cyklister och 
fotgängare. F! Lund satsar därför 10 milj kronor per år i investeringsbudgeten som i sin tur 
ger driftskostnader för en god offentlig miljö för alla. 
 
F! vill att staden ska vara tillgänglig, välkomnande och tilltalande för alla, året om. Vid vissa 
högtider pyntas stadskärnan för att bli än mer attraktiv för människor att röra sig i. Detta 
gynnar i sin tur handeln genom att konsumtionen ökar. Vi anser därför att näringsidkare i 
kommunen också bör vara med och bekosta utsmyckningen, vilket minskar kostnaderna för 
kommunen. På så sätt kan tekniska förvaltningens pengar omfördelas till att bekosta 
exempelvis reparationer och offentliga toaletter, vilket bidrar till en bättre offentlig miljö för 
alla. 
 
Fi vill avskaffa fågelvoljärerna i Stadsparken då vi inte anser att djurhållning bör ingå i 
kommunens verksamhet ur ett etiskt perspektiv. 
 
 
Driftskostnader/underhåll 
2019: - 600  
2020: - 1 200 
2021: - 1 800 
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Pynt (Uppdrag: Dialog med handelsföreningen) 
2019: + 1 100 
2020: + 1 600 
2021: + 1 800 
 
Fågelvoljärer  
2019: 0 
2020: + 300 
2021: + 550 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur, idrott, bibliotek och fritidsverksamheter har alla centrala roller i skapandet av ett 
inkluderande samhälle med livskvalitet för alla invånare. Fi ser kultur och alla nämndens 
verksamheter som en viktig bärare av demokratin och dess utveckling. Då Kultur- och 
fritidsnämnden har få lagstyrda verksamheter riskerar nämnden att anslås med ökade krav 
på nedskärningar. Fi satsar däremot på utökad verksamhet och ger nämnden full pris- och 
lönekompensation och minimerar besparingskrav i likhet med kommunens övriga nämnder. 
 
Kultur-och fritidsnämnden ska spela en stor roll i arbetet för att välkomna och inkludera 
nyanlända i kommunen. Vi ser vikten av kultur, fritid och idrott för inkludering och för att 
mötas över gränser och avsätter särskilda resurser till en inkluderingskoordinator. 
Inkluderingskoordinatorn ska verka som en länk mellan nyanlända, kommunen och 
civilsamhället. Medlen skall också gå till att ta reda på vad flyktingar och nyanlända ser som 
värdefullt och intressant i befintlig kultur- och fritidsverksamhet. Detta för att bättre kunna 
matcha nyanlända med befintligt utbud. Medlen skall stödja befintlig verksamhet inom 
förvaltningen för att inkludera nyanlända och ge dem möjligheten till högre livskvalitet och 
glädje genom kultur, fritid och idrott. 
 
Fi vill att Kulturskolans verksamhet ska kunna erbjudas så många barn och unga som 
möjligt. Det förutsätter att denna inte urholkas genom kommununderstödd konkurrens vilket 
musikcheckar bidrar till, inte har för höga kostnader och att informationen är tillgänglig för 
alla. Vi vill därför rikta medel från musikcheckar direkt in i Kulturskolans verksamhet. 
 
Lund har lokaler som behöver utredas och/eller underhållas för att kunna användas till 
verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (Observatoriet, Folkparken och 
i framtiden Stadshallen). 
 
 
Inkluderingskoordinator 
2019: - 400 
2020: - 400 
2021: - 400 
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Förstärkt Kulturskola 
2019: - 5 500 
2020: - 5 500 
2021: - 5 500 
  
Åtgärder för eftersatt underhåll 
2019: - 3000 
2020: - 3000 
2021: - 3000 
 
Utredning användning lokaler 
2019: - 100 
2020: - 100 
2021: - 100 

Socialnämnden 
Socialnämnden består främst av lagstyrd verksamhet. Effektiviseringar kan därför endast 
göras på en mycket liten del vilket ger effekter som riskerar rättssäkerhet, en hållbar 
situation för personal och kontraproduktiva nedskärningar som uppenbart kommer att 
generera kostnader i andra delar/led. 
 
Lunds kommun bör sträva efter att vara ledande i solidaritet, generositet och ansvar för 
medmänniskor som befinner sig i utsatta och svåra situationer. Detta måste göras genom att 
visa en politisk vilja att se till att tjänstepersoner har möjlighet att kvalitativt utföra de uppdrag 
och skyldigheter socialtjänsten har. Att värna, hjälpa och möjliggöra ett gott och värdigt liv för 
alla som vistas i Lunds kommun. 
 
Vi ger Socialnämnden full pris- och lönekompensation och minimerar effektiviseringskrav. 
Fi ser vikten av normkritiskt och inkluderande förhållningssätt med kompetens i alla delar av 
kommunens verksamhet och i synnerhet i Socialnämndens. Människor som tjänstepersoner 
möter är från början i en svår livssituation och vi ser att bemötandet är av största vikt för 
människor och avgörande för att ärenden och bedömningar blir korrekta. Det finns olika 
möjligheter att kvalitetssäkra verksamheten ur detta perspektiv och vi utgår från att nämnden 
använder de medel vi avsätter i budgeten på bästa vis för att komma brukare till godo. 
 
Vi anser att ansvaret för flyktingmottagandet är kommunövergripande. Under avsnittet 
kommungemensamt beskrivs en möjlighet för Lunds kommun i likhet med Malmö att befria 
Socialnämnden från den större delen av det ekonomiska ansvaret för mottagande av 
nyanlända och flyktingar. Vi har alla möjligheter att med vilja och gemensamma medel 
värdigt välkomna människor i behov av en ny plats att kalla hemma till Lund. 
 
Bristen på tillgång till lägenheter för verksamhetens behov påverkar ekonomin och det är av 
yttersta vikt att nämnden tilldelas bostäder. 
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Fi gläds åt beslutet Kommunfullmäktige under 2018 fattade att låta ensamkommande unga 
som är i asylprocessen kvarstanna i kommunen efter att ha fyllt eller bedömts vara 18 år. Vi 
ser inte att ansvaret ska läggas på ideell sektor men är tacksamma över att ideella krafter 
går in och stöttar när behovet finns. Vi förutsätter att Lunds kommun fortsätter att ta 
humanitärt ansvar minst genom fortsättning av den IOP som tecknats för verksamhet 
Kompassen 2018. Vi budgeterar därför för detta även kommande år.  
 
I Lunds kommun har det funnits möjligheter för EU-medborgare i utsatthet att sova tryggt, 
säkert och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i och med minst ett härbärge riktat till 
gruppen. Tack vare IOP kring härbärgesplatser har det visat sig att ideell sektor kan ägna 
sig åt samhällsguidning utöver att fysiskt erbjuda sängar, dusch och kök. Det har resulterat i 
att flertalet EU-medborgare i utsatthet har sökt och fått arbete och även mer hållbara 
bostadslösningar. Detta är otroligt värdefullt för såväl individer som för samhälle. Fi vill skapa 
förutsättningar för förutsägbarhet och långsiktighet i det här arbetet och därför utökar vi 
budgeten för härbärge för EU-medborgare i utsatthet.  
 
Antidiskrimineringsarbete 
2019: - 600 
2020: - 600 
2021: - 600 
 
Kompassen 
2019: - 1 770 
2020: - 1 770 
2021: - 1 770 
 
Härbärge EU-medborgare i utsatthet 
2018: - 700 
2019: - 700  
2020: - 700 
 
UPPDRAG: Att utreda aktledare 
När familjer bestående av en man och en kvinna idag ansöker om och beviljas 
försörjningsstöd blir mannen per automatik aktledare. Förslag har framförts om att detta 
ändras ur ett jämställdhets- och självständighetsperspektiv som är gott. Fi vill att praxis ska 
vara neutral och att oavsett vilka som ingår i hushållet ska utbetalning som norm ske 
uppdelat mellan parterna, de vuxna, i hushållet. Vi ger i uppdrag till Socialnämnden att 
utreda vad detta skulle innebära i ändring av arbetssätt.  
 
 
UPPDRAG: Tak över huvudet-garanti 
För Feministiskt Initiativ är det väldigt enkelt. I vårt Lund ska ingen medmänniska sova 
utomhus utan istället ska alla utan tak över huvudet garanteras att bli erbjudna just det. Vi vill 
att socialnämnden garanterar detta. En möjlighet är att nämnden “hämtar hem” och utökar 
härbärgesplatser för en ökad flexibilitet.  
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Miljönämnden 
Fi ger i budgeten Miljönämnden full pris- och lönekompensation samt minskar 
effektiviseringskrav. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
För Feministiskt Initiativ är väl fungerande vård och social omsorg en grundbult i ett 
välmående samhälle. Det är även ett mått på hur det står till med rättvisa, jämlikhet och 
jämställdhet. Hur vi möter behov hos de som tillfälligt eller kontinuerligt behöver stöd visar 
hur vi ser på individers värde, både som enskilda personer och som en del av kommunens 
invånare. Fi ser hur en kvinnodominerad vård- och omsorgssektor alltför länge fått stå 
tillbaka och vi budgeterar därför för full pris -och lönekompensation. Vi konstaterar att det 
finns en uppsjö av rapporter och aktuell statistik som fastställer att vården i Sverige är långt 
från att vara jämlik och jämställd, och Sverige behöver mer rosa politik. 
 
För oss feminister vore det orimligt att spara in på insatser för äldre och människor med 
funktionsnedsättning. Vi är dessutom övertygade om att det är kontraproduktivt både ur ett 
mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Anställda med dåliga arbetsvillkor är kostsamt 
då det leder till höga sjuktal och hög personalomsättning. Sjukskrivningarna bland anställda 
inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund är redan alarmerande höga och prognoser 
visar stigande rekryteringsbehov.  
 
Såväl personal som brukare, boende och vårdtagare måste ges möjlighet att påverka den 
vård och omsorg som ges, men sådant engagemang kräver att det i stället för besparingar 
finns utrymme för förbättringar. Att organisatoriska satsningar som utgår från att människor 
är olika, inte bara leder till en mer rättvis fördelning av makt, utan även ger ekonomiska 
besparingar ser vi i implementerandet av IBIC (Individens behov i centrum) och ökad 
användning av välfärdsteknologi.  
 
En ytterligare satsning Fi vill göra är att införa 6-timmars arbetsdag. Initialt vill vi genomföra 
detta på två verksamheter inom vård och omsorg. Det har redan gjorts i andra kommuner 
och landsting, och ur flera olika perspektiv fallit väl ut. Lund som stolt stad och modern 
kommun bör välkomna försök med 6-timmars arbetsdag. 
 
Habiliteringsersättningen för de som deltar i daglig verksamhet är idag 46 kr för heldag och 
32 kr för halvdag. 2018 har Lunds kommun höjt ersättningen till 106 kr/72 kr under perioden 
1 mars till 31 december, med hjälp av statsbidrag. Fi har budgeterat för att samma högre 
nivå ska bibehållas även efter statsbidraget är slut. 
 
Fi ser vikten av att antidiskrimineringsarbete utförs i en nämnd som möter människor med 
behov av stöd i vardagen. Kompetenshöjande insatser ska garantera att detta stöd utförs 
med respekt för människors olikheter.  
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Genom att höja förbehållsbeloppen för personer som brukar tjänster inom Vård och omsorg 
ger det 200 kronor mer kvar i månaden efter att avgifter är betalda. 
 
Försök med 6-timmars arbetsdag i två äldreomsorgsverksamheter 
2019: - 12 000 
2020: - 12 000 
2021: - 12 000 
 
Höjning av förbehållsbeloppen  
2019: - 2000 
2020: - 2000 
2021: - 2000 
 
Ökad habiliteringsersättning 
2019: - 4494 
2020: - 4494 
2021: - 4494 
 
Antidiskrimineringsarbete 
2019: - 600 
2020: - 600 
2021: - 600 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar bland annat över kommunens gymnasier, modersmålslärare, 
komvux och SFI samt elevhälsan. Feministiskt initiativ, som i synnerhet ser sitt politiska 
uppdrag i att värna om utsatta grupper, vet hur stark pressen är på de kvinnodominerade 
yrkesgrupperna inom skola. Fi ser den utsatthet många elever dagligen tvingas leva med 
och hur viktigt SFI och komvux är för vuxnas tillgång till samhället. Kvinnligt kodade 
yrkesgrupper har länge varit mål för nedskärningar. Vi ser att just denna politik är 
förklaringen till varför sjukskrivningarna bland lärare toppar statistiken. Vi ger därför 
nämnden en full pris och- lönekompensation. 
 
Statistik visar att andelen elever med psykisk ohälsa ökar vilket ger att skolorna behöver 
ytterligare medel för att lösa problematiken. Därför vill vi göra en särskild satsning på 
elevhälsa. Samtidigt diskrimineras olika utsatta grupper på gymnasie- och vuxenskolorna, 
där exempelvis daglig rasism, transfobi, sexism, funkofobi och homofobi skapar en otrygghet 
för både elever och personal. Vi vill intensifiera antidiskrimineringsarbetet och garantera 
trygghet för alla inom skolan. 
 
Lunds kommun utmärker sig genom att det är extremt högt söktryck till våra kommunala 
gymnasieskolor. Det innebär att elever i årskurs 1 på gymnasieskolorna ofta kommer till 
gymnasiet med hög stressrelaterad ohälsa. För att arbeta förebyggande mot det här krävs 
ett systematiskt och beprövat samt forskningsbaserat arbete som kan minska stress hos 
unga. Ett exempel på detta är kursen “Unga hjärnor” vilken vi baserat beräkningen på. 
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Vi ser också behovet av en stärkt elevhälsa och satsar ytterligare på denna.  
 
Antidiskrimineringsarbete 
2019: - 600 
2020: - 600 
2021: - 600 
 
Förebyggande arbete stressrelaterad ohälsa 
2019: - 300 
2020: - 350 
2021: - 1 400 
 
Stärkt elevhälsa 
2019: - 1 500 
2020: - 1 500 
2021: - 1 000 

Barn- och skolnämnden 
Barn- och skolnämnden har ansvar för Lunds kommuns kommunala förskolor och 
grundskolor. Som i samtliga nämnder budgeterar Fi för full pris- och lönekompensation.  
Vi ser i högsta grad vikten av ett aktivt antidiskrimineringsarbete i skolan och budgeterar 
extra för detta. 
 
Antidiskrimineringsarbete 
2019: - 600 
2020: - 600 
2021: - 600 
 
UPPDRAG: Mindre barngrupper i förskola och på fritidshem 
Vi ser stora barngrupper i förskolan och på fritidshem som ohållbart för både barn och 
personal. De riskerar säkerhet, utveckling, trygghet och arbetsmiljö där det sistnämnda ger 
Lunds kommun svårigheter att rekrytera personal. Särskilt drabbade är barn med svenska 
som andraspråk och elever i behov av särskilt stöd. Fi uppdrar till Barn- och skolnämnden att 
utreda hur mindre barngrupper ska kunna uppnås. 

Renhållningsstyrelsen 
Feministiskt Initiativ Lund anser att alla invånare i Lunds kommun ska kunna sortera avfall 
enkelt. Idag har endast runt hälften av hushållen i kommunens ytterområden sopkärl med 
fyrfackssystem. Vi vill arbeta för att alla hushåll, såväl på landsbygden som i nybyggda 
villaområden, ska vara anslutna till fyrfackssystemet 
 
FI vill även att ett principiellt beslut fattas om att taxeintäkter får användas även till 
avfallsminskande åtgärder såsom ”Fixa Till!” 
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Anslutning till fyrfackssystem 
2019: - 100 
2020: - 100 
2021: - 50 
 
 

Servicenämnden 
UPPDRAG: Verka för vegetabilisk norm 
Servicenämnden bedriver verksamhet genom Lundafastigheter, Markentreprenad och 
Måltidsservice. Här finns det bra satsningar att göra för miljön. Vi uppdrar åt 
Servicenämnden att införa en vegetabilisk norm i kommunala verksamheter för att det är bra 
för miljön, bättre för djuren och bra för hälsan. Vegetabilisk mat minskar även behovet av 
anpassad kost, då den är ägg och mjölkfri. 
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Kommunala bolag 
I avsnittet redovisas Fi Lunds budgetrelaterade ändringar för de kommunala bolagen 
Kraftringen AB och Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).  

Kraftringen AB 
Lunds kommun är största aktieägare i bolaget Kraftringen AB. Som delägare i ett bolag med 
denna verksamhet kommer ett stort ansvar. Samtliga ägarkommuner tar del av 
vinstutdelning om 40 % per år enligt antagna riktlinjer. Vi ser att ett ökat vinstuttag, utan 
påverkan på taxor i det rådande ekonomiska läget i kommunen och den övergripande 
politiska oviljan att öka skatteintäkter, ger resurser till den gemensamma välfärden. Vi 
omfördelar helt enkelt våra resurser till delar av kommunen som har behov av förstärkning.  
 
Fi:s klimat- och miljöpolitik är tydlig, kärnkraft och energi utvunnen ur fossila källor måste 
avvecklas i högre takt och produktion av förnybar energi ökas. Kraftringen har ett pågående 
arbete i denna riktning vilket Lund som ägandekommun ska ge tydliga riktlinjer för. Se 
uppdrag under kommungemensamt.  
 
2019: + 32 200 
2020: + 34 500 
2021: + 35 500 

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 
Vi tar däremot bort vinstuttaget ur vårt kommunalt helägda fastighetsbolag då vi ser att 
dessa medel behövs i kommunens rådande bostadssituation. Allmännyttan ska ökas för att 
kunna tillhandahålla hållbara bostäder till rimliga priser för alla.  
2019: - 1 500 
2020: - 2 000 
2021: - 2 500 
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -58 888 -58 546 -54 813

Förändringar 342 3 733 7

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Dubbel revision på grund av valår -150
Sänkta kommunalrådslöner 800 800 800
Almedalen 700 700 700
Avveckling av nedskärningar -589 -1 175 -1 723
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 761 326 -223

Nettokostnadsram -57 785 -54 488 -55 029

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -195 910 -206 228 -208 045

Förändringar -10 318 -1 818 583

Nettokostnadsram -206 228 -208 045 -207 462

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
E-arkivlösning kommunen -3 500 -3 500 -3 500
Höjd medlemsavgift FINSAM -750 -750 -750
Mipim 300 300 300
Avveckling av nedskärningar -1 470 -3 016 -4 577
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -5 420 -6 966 -8 527

Nettokostnadsram -211 647 -215 011 -215 989
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4 900 0 0

Förändringar -4 900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Uppdrag: Kraftringen steg 1 - 100% förnybart
Uppdrag: Jämställda löner
Uppdrag: Ensamkommande ska kunna stanna
längre
Uppdrag: Övergång till partikelfria fordon
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -24 315 -29 525 -29 774

Förändringar -5 209 -250 -251

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Avveckling av nedskärningar -243 -538 -836
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -243 -538 -836

Nettokostnadsram -29 768 -30 312 -30 860
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -189 837 -188 049 -188 855

Förändringar 1 788 -806 -806

Nettokostnadsram -188 049 -188 855 -189 661

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Driftkostnader underhåll -600 -1 200 -1 800
Pynt 1 100 1 600 1 800
Avskaffa fågelvoljärerna 0 300 550
Avveckling av nedskärningar -1 899 -3 779 -5 668
Uppdrag: Dialog med handelsföreningen
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 399 -3 079 -5 118

Nettokostnadsram -189 447 -191 934 -194 778

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -61 172 -48 022 -67 622

Förändringar 13 150 -19 600 -2 028

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -347 031 -350 764 -353 896

Förändringar -3 734 -3 132 -3 171

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Inkludera nyanlända -400 -400 -400
Utredning användning lokaler -100 -100 -100
Eftersatt underhåll -3 000 -3 000 -3 000
Nej till musikcheck 5 500 5 500 5 500
Förstärkt Kulturskola -5 500 -5 500 -5 500
Avveckling av nedskärningar -1 735 -3 489 -5 259
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -5 235 -6 989 -8 759

Nettokostnadsram -355 999 -360 885 -365 825

Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -454 971 -451 548 -458 268

Förändringar 3 423 -6 720 -6 817

Nettokostnadsram -451 548 -458 268 -465 086

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Sänkt ersättning ensamkommande -37 500 -37 500 -37 500
Externt finansierade tjänster -6 000 -6 000 -6 000
Härbärge EU-medborgare i utsatthet -700 -700 -700
Verksamhet Kompassen -1 770 -1 770 -1 770
Antidiskrimineringsarbete -600 -600 -600
Avveckling av nedskärningar -2 275 -4 533 -6 824
Uppdrag: Kvinnor som aktledare
Uppdrag: Tak över huvudgaranti
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -48 845 -51 103 -53 394

Nettokostnadsram -500 393 -509 371 -518 480
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -115 279 -116 869 -118 482

Förändringar -1 591 -1 613 -1 635

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -13 778 -14 363 -14 433

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Avveckling av nedskärningar -138 -282 -426
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -138 -282 -426

Nettokostnadsram -14 501 -14 715 -14 930
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -1 876 721 -1 982 472 -2 045 317

Förändringar -105 752 -62 844 -72 088

Nettokostnadsram -1 982 472 -2 045 317 -2 117 404

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
IBIC: effektivare planering 3 300 3 300 3 300
IBIC: förbättrad arbetsmiljö 1 350 1 350 1 350
Välfärdsteknologi: tillsyn via webbkamera 1 800 1 800 1 800
Välfärdsteknologi: mobil dokumentation 500 500 500
6 timmars arbetsdag 2 älderboenden -12 000 -12 000 -12 000
Ökad habiliteringsersättning -4 494 -4 494 -4 494
Högre förbehållsbelopp -2 000 -2 000 -2 000
Antidiskrimineringsarbete -600 -600 -600
Avveckling av nedskärningar -14 492 -29 613 -44 953
Uppdrag: Fortsätt avskaffandet av delade turer
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -26 636 -41 757 -57 097

Nettokostnadsram -2 009 108 -2 087 073 -2 174 501

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -531 432 -568 024 -589 781

Förändringar -36 592 -21 757 -15 856

Nettokostnadsram -568 024 -589 781 -605 636

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Kompensation förstelärare -600 -600 -600
Kompensation lärarlönelyftet -2 100 -2 100 -2 100
Stärkt elevhälsa -1 500 -1 500 -1 000
Förebyggande arbete stressrelaterad ohälsa -300 -350 -1 400
Antidiskrimineringsarbete -600 -600 -600
Avveckling av nedskärningar -2 731 -5 580 -8 529
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -7 831 -10 730 -14 229

Nettokostnadsram -575 855 -600 511 -619 865
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -2 504 387 -2 627 286 -2 674 842

Förändringar -122 899 -47 556 -46 764

Nettokostnadsram -2 627 286 -2 674 842 -2 721 606

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Antidiskrimineringsarbete -600 -600 -600
Avveckling av nedskärningar -19 000 -38 500 -58 562
Uppdrag: Mindre barngrupper i förskolan
och fritidshemmet
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -19 600 -39 100 -59 162

Nettokostnadsram -2 646 886 -2 713 942 -2 780 768

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -151 917 -179 896 -249 791

Förändringar -27 979 -69 895 -131 730

Nettokostnadsram -179 896 -249 791 -381 521

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -179 896 -249 791 -381 521

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter 162 200 162 200 162 200
Kostnader -159 700 -159 700 -159 700
Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Fyrfackskärl i kommunens ytterområden -100 -100 -50
Uppdrag: Taxa till avfallsminskande åtgärder
Summa förändringar exkl pris/lönekomp -100 -100 -50

Resultatpåverkande 2 400 2 400 2 450
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav 85 865 87 865 89 865
Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100
Finansiella poster 142 000 142 000 142 000
Resultatpåverkande 282 965 284 965 286 965

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Uppdrag: Verka för en vegetabilisk norm
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 282 965 284 965 286 965

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter 5 934 141 6 118 099 6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning 647 607 715 281 749 614
Finansiella intäkter 125 185 135 510 141 020
Finansiella kostnader -81 300 -99 000 -122 700
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande 6 625 633 6 869 890 7 112 403

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Skattehöjning  (36 öre) 100 579 103 697 107 533
Ökat vinstuttag Kraftringen 32 200 34 500 35 500
Avskaffat uttag  LKF -1 500 -2 000 -2 500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 131 279 136 197 140 533

Resultatpåverkande 6 756 912 7 006 087 7 252 936

101



Totalt budgetresultat inklusive simuleringar
Belopp i tkr

Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar -6 936 176 -7 214 137 -7 542 313
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 2 400 2 400 2 450
Resultatpåverkan Servicenämnd 282 965 284 965 286 965
Resultatpåverkan Skatter & Finans 6 756 912 7 006 087 7 252 936
Årets resultat 106 101 79 315 39
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning 1,6% 1,2% 0,0%

Resultatmål om 2 % 131 635 136 668 141 882

Differens mot resultatmålet -25 534 -57 353 -141 843

102



 

 
 
 
 
 
 
 
Lund kan bättre! 
 
FörNyaLund - Lunds lokala parti - lägger här fram sitt förslag till 
budget för Lunds kommun för året 2019 - med utblickar mot åren 
2020 och 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-05-24 

 

103



 
 
 

 2 

FörNyaLund presenterar här sitt förslag till ny budget för Lunds kommun som uppfyller det 
uppsatta resultatmålet med 2 % i driftöverskott för 2019.  
 
För de kommande två åren (2020 och 2021) är detta driftöverskott 2,4 % respektive 2,3 %. 
Det högre överskottet för dessa två år är nödvändigt med hänsyn till osäkerheten i hur 
konjunkturen i landet kommer att utvecklas. Det är sannolikt att konjunkturen i Sverige och i 
Europa kommer att påverka Lunds kommunala ekonomi.  
 
Inför 2019 vill FörNyaLund lyfta fram följande särskilda satsningar. Beloppen som nämns i 
texten avser 2019. I bilaga finns övriga budgetbelopp i tabellform – även för åren 2020 och 
2021. 
 
1. Projekt Arbetsformer och effektivitet (Kostnad 10 mkr). Vår erfarenhet från de senaste 
fyra åren av politiskt arbete i Lunds kommun är att potentialen är stor för nya, förbättrade 
arbetsformer som medför ökad effektivitet. Lund kan leverera mycket bättre service till lägre 
kostnader. Det går att utveckla den kommunala organisationen och ge medarbetarna i 
kommunen mera utrymme för kreativa lösningar så att servicenivån för medborgare och 
företag kan höjas. För att uppnå bättre arbetsformer krävs, menar vi, en genomlysning av 
kommunens olika verksamheter och en granskning av hur målen för den kommunala 
verksamheten bäst kan uppnås. Vi menar att detta bör göras med externt stöd av experter 
på kommunal verksamhet från städer i Sverige och i Europa av motsvarande storlek och med 
ungefär samma befolkningssammansättning. Det finns goda förebilder. 
 
2. Barnstorleken i förskolan (Kostnad 30 mkr): Grupperna i många av Lunds kommunala 
förskolor har vuxit och blivit alltför stora. Denna negativa utveckling har pågått under många 
år. Risken är stor att kvaliteten i förskolan försämras. Särskilt de yngsta barnen behöver tät 
kontakt med ett begränsat antal stödjande vuxna med pedagogisk utbildning. För 2019 
avsätts i vårt budgetförslag 30 mkr extra till ökad personaltäthet och för att ge möjligheter 
till mindre barngrupper än idag. 
 
3. Rätt till äldreboende för alla Lundabor från 85 år (Kostnad 20 mkr): Alla äldre i Lunds 
kommun vill kanske inte bo kvar i sin gamla bostad, när krafterna sviktar och minnet sviker. 
Då ska de ha rätt till kommunalt stöd för att söka sig till en trygg, social gemenskap. Från 85 
års ålder ska äldreboende i Lunds kommun vara en ovillkorlig rättighet. Det innebär en 
ökning för denna budgetpost för 2019 med 20 mkr och för 2020 med 35 mkr. 
 
4. Lund bildar en samhällsbyggnadsnämnd (Besparing 4 mkr): FörNyaLund vill att 
byggnadsnämnd och Teknisk nämnd uppgår i en högre enhet – en samhällsbyggnadsnämnd 
– redan under 2019. Med en samhällsbyggnadsnämnd sänker kommunen de samlade 
kostnaderna, ökar effektiviteten, minskar väntetider och samtidigt höjer nivån på servicen 
till medborgare och företag som vill bygga och utveckla Lund. Andra kommuner i Sverige har 
genomfört motsvarande effektivisering med mycket goda resultat. För Lunds kommun 
medför denna omstrukturering av verksamheten under den nya nämnden en besparing med 
4 mkr redan under 2019. Samhällsbyggnadsnämnden får ungefär samma uppgifter som 
dagens byggnadsnämnd respektive teknisk nämnd. Det gäller också deras underliggande 
förvaltningar, där verksamheten kan rationaliseras. 
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5. Inrättande av ett Skönhetsråd: FörNyaLund vill att det i Lund inrättas en oberoende 
Skönhetsråd till skydd för Lunds arkitektoniska och andra skönhetsvärden. Rådet ska arbeta 
med stadsmiljöfrågor i en vid bemärkelse för att stödja utvecklingen av stadsbyggandet i 
Lund och samtidigt bidra till landskapsutvecklingen i Lunds kommun. Vanliga ärenden kan 
vara råd i frågor som uppstår i bygglovs- eller detaljplaneprocessen men det kan också 
handla om kulturhistoriskt värdefulla miljöer, befintliga parker och offentliga platser. 
Skönhetsrådet ska främst fungera som rådgivare åt kommunens nämnder, styrelser och 
andra. 
 
6. Skadestånd försenad spårvägsdepå (Intäkt 10 mkr): Enligt avtal mellan kommunen och 
Regions Skåne skulle spårvagnarna börja rulla i trafik i september 2019. Detta kommer nu att 
ske tidigast sommaren 2020 beroende på Regions Skånes oförmåga att färdigställa 
spårvagnsdepån i tid. Lunds kommun drabbas av en kostnad om 30 mkr per år utan att 
kunna utnyttja spårvägen. FörNyaLund anser att kommunen ska kräva ett skadestånd 
motsvarande detta belopp. Det innebär 10 mkr 2019 och 15 mkr för 2020. 
 
  
 

Kommunkontoret 
 
Projekt Arbetsformer och effektivitet (Kostnad 10 mkr). Vår erfarenhet från de senaste fyra 
åren av politiskt arbete i Lunds kommun är att potentialen är stor för nya, förbättrade 
arbetsformer som medför ökad effektivitet. Lund kan leverera mycket bättre service till lägre 
kostnader. Det går att utveckla den kommunala organisationen och ge medarbetarna i 
kommunen mera utrymme för kreativa lösningar så att servicenivån för medborgare och 
företag kan höjas. För att uppnå bättre arbetsformer krävs, menar vi, en genomlysning av 
kommunens olika verksamheter och en granskning av hur målen för den kommunala 
verksamheten bäst kan uppnås. Vi menar att detta bör göras med externt stöd av experter 
på kommunal verksamhet från städer i Sverige och i Europa av motsvarande storlek och med 
ungefär samma befolkningssammansättning. Det finns goda förebilder. 
 
Entreprenörernas Lund: FörNyaLund vill tillföra 500 000 kr till kommunkontoret för att 
utveckla servicen till näringslivet samtidigt som vi föreslår att näringslivsenhetens uppgifter 
preciseras och får som huvudsyfte att underlätta etablering av nya företag i kommunen och 
ge service till små och mindre företag, entreprenörskap och nyföretagande. 
Företagsservicen bör också omfatta lantbrukets och primärproduktionens företagare, vilket 
sammantaget kan innebära omfördelning av näringslivskontorets interna budget. 
 
Ökad trygghet i Lunds innerstad: FörNyaLund vill öka satsningen med 1 mkr till 
trygghetsskapande åtgärder som också gynnar handel och besöksnäringens förutsättningar i 
Lunds centrum, t ex genom bättre belysning, kameraövervakning, lekvänliga konstverk och 
fler gatumöbler. Se också Tekniska nämnden. 
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Byggnadsnämnd 
 
Samhällsbyggnadsnämnd: Både byggnadsnämnd och Stadsbyggnadskontor bör smältas 
samman med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning så att en Samhällsbyggnadsnämnd kan 
börja fungera redan under 2019. Det ger synergieffekter, ökad snabbhet i planerings- och 
beslutsprocesser samt inte minst bättre service till medborgare och företag. 
 

Teknisk nämnd 
 
Samhällsbyggnadsnämnd: Både byggnadsnämnd och Stadsbyggnadskontor bör smältas 
samman med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning så att en Samhällsbyggnadsnämnd kan 
börja fungera redan under 2019. Det ger synergieffekter, ökad snabbhet i planerings- och 
beslutsprocesser samt inte minst bättre service till medborgare och företag. 
 
Ökat underhåll av vägar och gator: Detta gäller i synnerhet centrum. Personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer kan ha svårt att färdas i staden. Tillgängligheten 
måste ökas. Det finns delar av Lunds innerstad och i samhällena i den östra delen av 
kommunen, där gatuunderhållet är eftersatt och måste åtgärdas. 
 
Ökat underhåll av trottoarer: Trottoarerna i Lund är inte alltid i bästa skick, vilket innebär 
olycksfaror för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. 
Bättre trottoarer ökar tillgängligheten och gör staden mera attraktiv för boende och 
besökande. 
 
Lekvänliga skulpturer och utemöbler: Det ska vara attraktivt för barnfamiljer att besöka 
Lund och tätorterna i de östra kommundelarna. Större vikt måste läggas på utemöbler. Vi vill 
göra Lunds centrum till attraktivt besöksmål för alla generationer lundabor och besökare. 
 
Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan: Klimatförändringarna innebär ökad 
nederbörd och ökad risk för skyfall (stora regnmängder under kort tid). För att Lunds 
kommun ska kunna utvecklas på ett bra, hållbart och säkert sätt måste dagvatten- och 
översämningshanteringen fungera bra. Lunds kommun har nyligen antagit en dagvatten- och 
översvämningsplan och för att genomföra denna krävs det att arbetet med konkreta 
åtgärder kommer igång. För att genomföra detta utökas investeringsbudgeten ytterligare 3 
miljoner kronor per år.  
 

Kultur- och fritidsnämnd 
 
Uppdelning av nämndverksamheten: Dagens dubbelkommando av kultur och fritid ger inga 
fördelar för verksamheten. Det är två helt olika typer av funktioner i det kommunala 
sammanhanget. Att dela upp nämnden i två små nämnder (kultur respektive sport och fritid) 
innebär en kvalitetshöjning av den kommunala besluten och i förberedelserna av dessa. 
Dialogen med medborgarna blir mera kvalificerad och resultatet av stödverksamheten till 
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kultur respektive fritid och sport förväntas också bli mycket bättre än idag. Med två 
nämnder återskapas kvaliteten i sakbehandlingen av ansökningar mm på respektive område.  
 
Inrättande av ett Skönhetsråd: FörNyaLund vill att det i Lund inrättas en oberoende 
Skönhetsråd till skydd för Lunds arkitektoniska och andra skönhetsvärden. Rådet ska arbeta 
med stadsmiljöfrågor i en vid bemärkelse för att stödja utvecklingen av stadsbyggandet i 
Lund och samtidigt bidra till landskapsutvecklingen i Lunds kommun. Vanliga ärenden kan 
vara råd i frågor som uppstår i bygglovs- eller detaljplaneprocessen men det kan också 
handla om kulturhistoriskt värdefulla miljöer, befintliga parker och offentliga platser. 
Skönhetsrådet ska främst fungera som rådgivare åt kommunens nämnder, styrelser och 
andra.  
 
Genomförande av Kinos utveckling: Biografen Kino erbjuder lundaborna ett stort och 
varierat utbud av filmer från nästan hela världen. Den drivs av frivilliga krafter och är en 
viktig kulturell tillgång med en stor publik i alla åldrar. Lunds kommun bör stödja och 
möjliggöra Kinos utbyggnad. 
 
Förstudie - Konserthus i Lunds centrum: Lund har 124 körer, en kammarorkester, massor av 
band och inte minst många musikintresserade medborgare. Men Lund har ingen musikscen 
värd namnet. Lund behöver en konsertlokal med tillräckligt utrymme för konserter i större 
skala. En förstudie bör göras för att undersöka om det finns underlag för ett konserthus. 
 

Vård och omsorg 
 
Lönetillägg för delade turer: En delad tur innebär en belastning för arbetstagaren men det 
är inte meningsfyllt att personalen vistas på sin arbetsplats utan arbetsuppgifter. Vi föreslår 
istället att en delad tur innebär ett lönetillägg. 
 
Rätt till äldreboende från 85 år: Alla äldre medborgare vill kanske inte bo kvar i sin gamla 
bostad, när krafterna sviktar. Då ska de ha rätt till kommunalt stöd för att söka sig till en 
trygg, social gemenskap. Från 85 års ålder ska äldreboende vara en ovillkorlig rättighet i 
Lunds kommun.  
 

Utbildningsnämnd 
 
Stärkt elevhälsa: Vi vill förstärka Elevhälsan. Den ska arbeta mera förebyggande och ge extra 
stöd till de barn som mest behöver. 
 
Byggnadsvårdsutbildning: Lunds nuvarande byggnader och olika stadsmiljöer kräver aktiv 
byggnadsvård. Låt Polhemsskolan få en byggnadsvårdsutbildning i samarbete med Kulturen i 
Lund. Detta skulle ge tillgång till kunskap och hantverkare inom ett område där bristen är 
stor. Lunds gamla miljöer kräver byggnadsvård som inte finns med i utbildningsplanen.  
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Barn- och skolnämnd 
 
Mindre barngrupper i förskolan: Grupperna i flera förskolor är alltför stora. Det är för lite 
personal i förhållande till antalet barn. Inte minst för de yngsta barnen är tät kontakt med 
ett begränsat antal stödjande vuxna viktigt. Trygga barn är nyfikna och söker ny kunskap och 
erfarenhet med skickliga pedagogers ledning. Barnen ska ha chans till nära anknytning till 
vuxna.  
 
Stärkt elevhälsa: Vi vill förstärka elevhälsan, som ska arbeta förebyggande och ge extra stöd 
till barn som mest behöver.  
 
Förstärkning av lärarlönerna: Lärarna är skolans viktigaste resurs med ett lågt och ojämnt 
löneläge. 
 

Finansförvaltning 
 
Resultatförbättringspost (allmän): Vi bedömer att resultatet för 2019 kommer att bli 40 mkr 
bättre än vad befintliga prognoser utvisar.   
 
Minskad driftkostnad efter lägre investeringstakt: Lägre investeringstakt för 2019 innebär 
lägre driftskostnader. Vi bedömer att detta ger en resultatförbättring på 24 mkr. För följande 
år ökar resultatförbättringen. 
 

Finansiering 
 
Kraftringen AB: Lunds kommun har möjlighet att öka utdelningen från Kraftringen AB. 
Redan idag delar Kraftringen ut medel till sina kommunala ägare. En ökad utdelning från 
bolaget (vi föreslår 55 %) hjälper till att finansiera Lunds kommunala budget och håller sig 
inom den avtalade gränsen för hur stor andel av vinsten bolaget kan dela ut. 
 
LKF AB: LKF är ett väldigt rikt kommunalt bolag samtidigt som Lunds kommun har stora 
kostnader för bostadssociala ändamål. Därför föreslår vi i enlighet med lagstiftning en ökad 
utdelning.  
 
LKP AB: Vi föreslår här en utdelning med 1 mkr per år och samtidigt ett uppdrag till bolaget 
att sänka parkeringsavgifterna för den centrala innerstaden med syfte att stimulera 
centrumhandeln. 
 
Skadestånd försenad spårvägsdepå: Enligt avtal mellan kommunen och Regions Skåne 
skulle spårvagnarna börja rulla i trafik i september 2019. Detta kommer nu att ske tidigast 
sommaren 2020 beroende på Regions Skånes oförmåga att färdigställa spårvagnsdepån i tid. 
Lunds kommun drabbas av en kostnad om 30 mkr per år utan att kunna utnyttja spårvägen. 
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FörNyaLund anser att kommunen ska kräva ett skadestånd motsvarande detta belopp. Det 
innebär 10 mkr 2019 och 15 mkr för 2020. 
*** 
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FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019
Belopp i tkr

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -58 888 -58 546 -54 813

Förändringar 342 3 733 7

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -195 910 -206 228 -208 045

Förändringar -10 318 -1 818 583

Nettokostnadsram -206 228 -208 045 -207 462

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Ramminskning 1 000 1 000 1 000
Effektivisering på kommunkontoret 2 000 3 000 3 000
Projekt bättre arbetsformer och effektivitet -10 000 -5 000 -3 000
Utökad budget för räddningstjänst syd -800 -800 -800
Utökning av FINSAM-avgifter -750 -750 -750
Entreprenörernas Lund -500 -500 -500
Ökad trygghet i Lunds innerstad -1 000 -1 000 -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -10 050 -4 050 -2 050

Nettokostnadsram -216 278 -212 095 -209 512

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4 900 0 0

Förändringar -4 900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0
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Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -24 315 -29 525 -29 774

Förändringar -5 209 -250 -251

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Synergieffekter sammanslagnin med Teknisk nämnd 2 000 3 000 3 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 2 000 3 000 3 000

Nettokostnadsram -27 525 -26 774 -27 025

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -189 837 -188 049 -188 855

Förändringar 1 788 -806 -806

Nettokostnadsram -188 049 -188 855 -189 661

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Ökade driftbidrag efter för komponentavskrivning 0 -1 000 -2 000
Ökat underhåll av vägar och gator -1 000 -2 000 -3 000
Synergier sammanslagning med Byggnadsnämnd 2 000 3 000 3 000
Ökat underhåll av trottoarer -1 000 -1 000 -1 000
Gör Vomsjösänkan till ett biosvärområde 0 -645 -645
Utveckla offentliga miljöer i de östra kommundelarna -1 000 -1 000 -1 000
Lekvänliga skulpturer och utemöbler -500 -500 -500
Genomförande av dagvatten-/översvämningsplan -175 -350 -525

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 675 -3 495 -5 670

Nettokostnadsram -189 724 -192 350 -195 331

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -61 172 -48 022 -67 622

Förändringar 13 150 -19 600 -2 028

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650
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Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -347 031 -350 764 -353 896

Förändringar -3 734 -3 132 -3 171

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Uppdelning i Kultur- respektive Fritidsnämnd -500 -500 -500
Genomförande av Kinos utveckling -300 -300 -300
Inrättande av skönhetsråd -500 -500 -500
Förstudie konserthus i Lunds centrum -500 -500 -500

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 800 -1 800 -1 800

Nettokostnadsram -352 564 -355 696 -358 866

Socialnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -454 971 -451 548 -458 268

Förändringar 3 423 -6 720 -6 817

Nettokostnadsram -451 548 -458 268 -465 086

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Minskad resurs för EU-medborgare 250 350 450
Finansiering av flyktingmottagande -10 000
Bostadsorganisation från Servicenämnd till Soc 2 200 2 200 2 200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -7 550 2 550 2 650

Nettokostnadsram -459 098 -455 718 -462 436

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -115 279 -116 869 -118 482

Förändringar -1 591 -1 613 -1 635

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117
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Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -13 778 -14 363 -14 433

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -1 876 721 -1 982 472 -2 045 317

Förändringar -105 752 -62 844 -72 088

Nettokostnadsram -1 982 472 -2 045 317 -2 117 404

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Lönetillägg för delade turer -2 000 -2 000 -2 000
Rätt till äldreboende från 85 år -20 000 -35 000 -25 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -22 000 -37 000 -27 000

Nettokostnadsram -2 004 472 -2 082 317 -2 144 404

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -531 432 -568 024 -589 781

Förändringar -36 592 -21 757 -15 856

Nettokostnadsram -568 024 -589 781 -605 636

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Stärkt elevhälsa -2 000 -2 000 -2 000
Byggnadsvårdsutbildning -1 000 -2 000 -2 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 000 -4 000 -4 000

Nettokostnadsram -571 024 -593 781 -609 636
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Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -2 504 387 -2 627 286 -2 674 842

Förändringar -122 899 -47 556 -46 764

Nettokostnadsram -2 627 286 -2 674 842 -2 721 606

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Mindre barngrupper i förskolan -30 000 -30 000 -30 000
Stärkt elevhälsa -3 000 -5 000 -5 000
Förstärkning av lärarlöner -10 000 -10 000 -10 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -43 000 -45 000 -45 000

Nettokostnadsram -2 670 286 -2 719 842 -2 766 606

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram -151 917 -179 896 -249 791

Förändringar -27 979 -69 895 -131 730

Nettokostnadsram -179 896 -249 791 -381 521

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Resultatförbättringspost (Allmän) 40 000 40 000 40 000
Minskad driftkostnad efter lägre investeringstakt 24 000 60 000 90 000
Framtida hyreshöjning S. Sandby bibliotek -650 -650 -650

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 63 350 99 350 129 350

Nettokostnadsram -116 546 -150 441 -252 171

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter 162 200 162 200 162 200
Kostnader -159 700 -159 700 -159 700
Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
-
Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500
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Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav 85 865 87 865 89 865
Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100
Finansiella poster 142 000 142 000 142 000
Resultatpåverkande 282 965 284 965 286 965

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Driftmedel Stadshallen under ombyggnad -6 700 -6 700 -6 700
Bostadsorganisation för sociala ändamål -4 000 -4 000 -4 000
Ny bostadsorganisation. Medel från Soc till Service -2 200 -2 200 -2 200
Gemensam fordonsflotta 6 000 6 000 6 000
Effektivare hyrsystem 3 000 3 000 3 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 900 -3 900 -3 900

Resultatpåverkande 279 065 281 065 283 065

Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021
Skatteintäkter 5 934 141 6 118 099 6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning 647 607 715 281 749 614
Finansiella intäkter 125 185 135 510 141 020
Finansiella kostnader -81 300 -99 000 -122 700
Övrigt 0 0 0
Resultatpåverkande 6 625 633 6 869 890 7 112 403

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021
Minskad finansieringskostnd mht investeringsram 2 200 8 300 15 600
Ökad utdelning Kraftringen 32 200 34 500 35 500
Ökad utdelning LKF 25 000 25 000 25 000
Ökad utdelning LKP 1 000 1 000 1 000
Skattesänkning 10 öre -28 000 -28 000
Skadestånd försenad spårvägsdepå 10 000 15 000 0

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 70 400 55 800 49 100

Resultatpåverkande 6 696 033 6 925 690 7 161 503
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Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021
Nettokostnadsramar -6 845 316 -7 044 365 -7 285 066
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 2 500 2 500 2 500
Resultatpåverkan Servicenämnd 279 065 281 065 283 065
Resultatpåverkan Skatter & Finans 6 696 033 6 925 690 7 161 503
Årets resultat 132 282 164 890 162 002
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag 
och utjämning 2,0% 2,4% 2,3%

Resultatmål om 2 % 131 635 136 668 141 882

Differens mot resultatmålet 647 28 223 20 121
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkog 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Patrik Persson

0729-878194

patrik.persson2@lund.se

Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-
2021 med budget för 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7:e maj 2018 att 
överlämna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 
med budget 2019.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 14:e maj 2018, denna skrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7:e maj 2018
Förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019.

Barnets bästa
I EVP redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den 
kommande planperioden. Många av de förändringar som görs i budgeten 
påverkar delvis barn och unga. Respektive nämnd upprättar 
verksamhetsplan och internbudget utifrån de i EVP fastställda 
ekonomiska ramar och mål. Konsekvensanalyser för hur barn och unga 
påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7:e maj 2018 att 
överlämna förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019.
I EVP föreslås en förändrad skattesats om +25 öre till 21,49 kronor.
Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramar för respektive år 
enligt förslaget:

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
Årets resultat, Mkr 26,1 51,5 14,7
Årets resultat i & av skatteintäkter, 
generella statsbidrag & utjämning 0,4% 0,7% 0,2%
Investeringsram, Mkr 1 334 1 597 1 566
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Under rubriken, Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska ramar, 
redogörs kortfattat för det verksamhetsuppdrag som nämnden eller 
styrelsen har samt den lagstiftning och föreskrifter som i huvudsak styr 
verksamheten. Därefter redovisas driftsram och investeringsram som 
föreslås för nämnden eller styrelsen.
Föreslagen budget för perioden förutsätter fortsatta årliga 
effektiviseringar för flertalet verksamheter utifrån beslutad EVP 2018-
2020. Respektive nämnd och styrelse ska ta fram och realisera 
nödvändiga åtgärder för att leva upp till beslutade driftsramar. 
Nämnderna ska före december månads utgång besluta om 
verksamhetsplan och budget för 2019.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för 

åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för 
åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram 
för åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa utdebiteringen för år 2019 till 21,49 kronor,

att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 
kommun i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt 
kommunfullmäktiges mål,

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng för 
respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och gällande 
resursfördelningsmodell,

att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2019-
2021 med budget för 2019,

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av 
budgetavvikelser mellan åren,

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under 
”Reserverade medel”,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna i enlighet 
med budgeten,



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2018-05-14 KS 2017/0747

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under 2019.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 97  EVP 2019-2021
Dnr KS 2017/0747

Sammanfattning
Ordförande Anders Almgren (S) redogör för (S) och (MP)s förslag till 
EVP 2019-2021 med budget för 2019.

Beslutsunderlag
Skrivelse från (S), (MP), förslag till EVP 2019-2021 med budget för 
2019

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Hanna Gunnarsson (V): Vi återkommer med 
alternativa budgetförslag till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-05-07 klockan 10.00

Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Emma Berginger (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Ersättare Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Kajsa Hansson Sigvardsson, Kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Patrik Persson, Controller
Per Persson, Näringslivschef, § 98
Katarina Scott, Projektledare, § 98
Peter Kisch, Projektledare , § 98

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 97-105

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Christer Wallin (M)
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Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-05-07

Paragrafer § 97-105

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
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