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Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (1) 

 2017-06-02  
 

 

Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 www.lund.se/kommunfullmäktige lunds.kommun@lund.se 
221 00 Lund 

 
  

KUNGÖRELSE 
 
  Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen onsdagen den 14 juni och torsdagen  

den 15 juni 2017 kl. 08.30. 
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i 
Stadshallens sessionssal. Kungörelser och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige 
 
 
Följande ärenden ska behandlas: 
1. Anmälningar 
2-3. Valärenden  bilaga 120, sid 4  
4. Fördjupad analys och handlingsplan med åtgärder för jämställda löner bilaga 121, sid 10  
5.     Igångsättningstillstånd för skola och idrottshall på Södra Råbylund,  
 Lunds kommun  bilaga 122, sid 53 
6. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med budget för 2018  bilaga 123, sid 122 

   
 
  
Interpellationer, motioner samt frågor behandlas ej på detta sammanträde. 
 
Sammanträdet inleds kl. 08.30 båda dagarna. 
Kommunens budget inleds med en allmän budgetpresentation och behandlas  
därefter nämnd för nämnd. 
 
Pauser hålls kl. 12.30-13.30 samt 17.30-19.00 
 
 
 
 
Lund den 2 juni 2017 
 
 
Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 

http://www.lund.se/
http://www.lund.se/kommunfullmaktige


Förteckning över anmälningar

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 14-15 juni 2017 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-05-16, Detaljplan för Väster 2:18 i 
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0511 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-05-10 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-05-19, Detaljplan för Markören 7 
m.fl i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/1019
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 maj 2017. 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2016-09-28 Kommunfullmäktiges särskilda  
uppdrag till nämnden om barngruppernas storlek, Dnr KS 2016/0906 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att som svar på kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag i Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018, översända tjänsteskrivelsen 
”Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden om barngruppernas storlek” daterad 
2016-09-02 

Tekniska nämndens beslut 2017-05-17, Projektlista 2018-2020 med utblick mot 2022, 
bostadsprojekt i Lunds kommun, Dnr KS 2017/0546 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna projektlista ”Projektlista 2018-2020, med utblick 
mot 2022, bostadsprojekt i Lunds kommun” 

Kultur- och fritidsnämndens  beslut 2017-02-16, Medborgarförslag angående klädkod på 
Högevallsbadet i Lund, Dnr KS 2016/0970 
Kultur- och fritidsnämnden beslut: 
att anse medborgarförslaget besvarat  med hänvisning till vad som anförs i kultur-  
och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse  
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-05-30

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 37 Jakob Lundberg (KD) avsägelse av
uppdrag som ersättare i barn- och 
skolnämnd Lund Öster

Dnr KS 2016/1189

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Jakob Lundberg (KD) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnd Öster.

Beslutsunderlag
Jakob Lundbergs (KD) avsägelse inkommen den 9 december 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Jakob Lundberg (KD) från uppdraget

att utse Agneta Lindskog (KD), Kardborrevägen 21, 247 32 Södra 
Sandby,  till ny ersättare i barn- och skolnämnd Lund Öster efter 
Jakob Lundberg (KD), för tiden till och med utgången av år 2018.

Bilaga 120
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-30 KS 2017/0514

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-05-30 klockan 16.25–16.30

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

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 36-38

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 31 maj 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-30 KS 2017/0514

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-05-30

Paragrafer § 36-38

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-31 Datum då anslaget tas ned 2017-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-05-30

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 38 Sofia Lindboms (M) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i Barn- och 
skolnämnd Lund stad

Dnr KS 2017/0529

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Sofia Lindbom (M) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och skolnämnd Lund stad.

Beslutsunderlag
Sofia Lindboms (M) avsägelse inkommen den 18 maj 2017.
Louise Rehn Winsborgs (M) mail inkommen den 29 maj 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att  befria Sofia Lindbom (M) från uppdraget

att utse Jerry Davidsson (M), Sprintervägen 1, 247 41 Södra 
Sandby, till ny ersättare i Barn- och skolnämnd Lund stad efter 
Sofia Lindbom (M), att tjänstgöra efter Jerker Karlsson (M), för 
tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-30 KS 2017/0514

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-05-30 klockan 16.25–16.30

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

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 36-38

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 31 maj 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-30 KS 2017/0514

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-05-30

Paragrafer § 36-38

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-31 Datum då anslaget tas ned 2017-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 206 Fördjupad analys och handlingsplan
med åtgärder för jämställda löner

Dnr KS 2016/0323

Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige har en fördjupad analys av Lunds 
kommuns löner genomförts. Därtill kopplas en handlingsplan för det 
fortsatta lönebildningsarbetet.

Kostnader som följer med handlingsplanen utgörs primärt av 
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare samt abonnemang av 
systemstöd för arbetet med önskvärd lönestruktur och bedöms rymmas 
inom ramen för alla förvaltningars ordinarie verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade den 5 maj 2017 att 
rekommendera kommunstyrelsen att godkänna den fördjupade analysen 
och handlingsplan för jämställda löner, i tjänsteskrivelsen benämnd 
handlingsplan för jämställd lönebildning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 5 maj 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017 dnr KS 2016/0323.
Handlingsplan för jämställda löner 2017-2018.
Analys jämställda löner 2017-05-23.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Emma Berginger (MP), 
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och 
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att göra följande tillägg till syftesformuleringen i handlingsplanen: syftar 
till att //ge likvärdig lön för likvärdigt arbete samt//uppnå ett mer 
strategiskt och enhetligt lönebildningsarbete i Lunds kommun,

att i övrigt godkänna den fördjupade analysen och handlingsplan för 
jämställda löner,

att finansiering sker inom ramen för alla förvaltningars ordinarie 
verksamhet.

Mats Olsson (V) yrkar på följande tillägg till arbetsgivarutskottets 
förslag:

Bilaga 121
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande

att särskilt missgynnade yrkesgrupper som domineras av kvinnor ska 
identifieras och bli föremål för en särskild lönesatsning.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på hela förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande mot Hans-Olof Anderssons (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Mats Olssons (V) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att göra följande tillägg till syftesformuleringen i handlingsplanen: syftar 

till att //ge likvärdig lön för likvärdigt arbete samt//uppnå ett mer 
strategiskt och enhetligt lönebildningsarbete i Lunds kommun,

att i övrigt godkänna den fördjupade analysen och handlingsplan för 
jämställda löner,

att finansiering sker inom ramen för alla förvaltningars ordinarie 
verksamhet.

 

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 206/01.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): Feministiskt initiativ instämmer i V:s yrkande. 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-23 KS 2016/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-23 klockan 13.00–19.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 200-205, kl 13:00-16:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 206-222, kl 
15:00-19:35

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:15
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP), närvarar ej § 208 pga jäv
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:20-19:35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 13:00-18:05
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 13:00-15:50
Annette Henriksson, finansekonom, kl 13:00-13:20
Patrik Persson, controller, kl 13:00-15:50

Justerare Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)

Paragrafer § 200-222

Plats och tid för justering onsdagen den 31 maj 2017, kl 13:00
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-23 KS 2016/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V) Mats Olsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-23

Paragrafer § 200-222

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 23 maj 2017, 

ärende 7, ”Fördjupad analys och handlingsplan med åtgärder för 

jämställda löner” 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Handlingsplanen har tagits fram på grund av en 

tidigare utredning, som kom fram till att det inte fanns några löneskillnader 

som berodde på diskriminering. Därför behövs det ingen handlingsplan.  
 
För Sverigedemokraterna 2017-05-23 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Missiv 1 (2)
HR-avdelningen Diarienummer

2017-05-09 KS 2016/0323

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Kyrkogatan 11 Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
222 22 Lund

Hannah Smede

 

hannah.kormansmede@lund.se

Kommunstyrelsen

Fördjupad analys och handlingsplan med 
åtgärder för jämställda löner

Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige har en fördjupad analys av Lunds 
kommuns löner genomförts. Därtill kopplas en handlingsplan för det 
fortsatta lönebildningsarbetet.

Kostnader som följer med handlingsplanen utgörs primärt av 
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare samt abonnemang av 
systemstöd för arbetet med önskvärd lönestruktur och bedöms rymmas 
inom ramen för alla förvaltningars ordinarie verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade den 5 maj 2017 att 
rekommendera kommunstyrelsen att godkänna den fördjupade analysen 
och handlingsplan för jämställda löner, i tjänsteskrivelsen benämnd 
handlingsplan för jämställd lönebildning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 5 maj 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017 dnr KS 2016/0323
Handlingsplan för jämställda löner 2017-2018
Analys jämställda löner 2017-05-23

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.
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Missiv 2 (2)
Diarienummer

2017-05-09 KS 2016/0323

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag till 
beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att göra följande tillägg till syftesformuleringen i handlingsplanen: 
syftar till att //ge likvärdig lön för likvärdigt arbete samt//uppnå ett 
mer strategiskt och enhetligt lönebildningsarbete i Lunds kommun.

att i övrigt godkänna den fördjupade analysen och handlingsplan för 
jämställda löner.

att finansiering sker inom ramen för alla förvaltningars ordinarie 
verksamhet.

 

Beslut expedieras till:
Samtliga förvaltningar
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Kommunkontoret 
HR-strategiska enheten

Handlingsplan för jämställd 
lönebildning 2017-2018
2017-05-02

1(1)

Hannah Smede

046-359 36 65

hannah.kormansmede@lund.se 

Handlingsplan för jämställd lönebildning 2017-2018

Handlingsplanen för jämställd lönebildning syftar till att uppnå ett mer 
strategiskt och enhetligt lönebildningsarbete för Lunds kommun. 

Åtgärderna i handlingsplanen är av övergripande karaktär. På 
tjänstemannanivå kommer aktivitetsplaner att arbetas fram med konkreta 
och uppföljningsbara aktiviteter. Avstämning sker löpande i 
arbetsgivarutskottet vad gäller aktivitetsplanerna. 

HR-strategiska enheten har det övergripande samordnande ansvaret för 
åtgärderna i handlingsplanen. Förvaltningarna har i uppdrag att 
genomföra aktiviteter inom ramen för åtgärderna med stöd av 
anvisningar från HR-strategiska enheten. 

Områden

Viljeinriktning
Arbeta fram en tydlig och långsiktig viljeinriktning avseende 
lönebildning. Kopplat till detta bör lönesättningsprocessen och 
tillhörande dokument ses över. 

Utbildning och nätverk
Vidareutveckla utbildning i lönebildning för chefer med ett 
jämställdhetsperspektiv och ta fram motsvarande utbildning i mindre 
format för medarbetare. 

Lönekriterier
Utforma gemensamma kommunövergripande lönekriterier i syfte att alla 
medarbetare ska bedömas utifrån samma grund.

Statistik
Könsuppdela all individbaserad statistik så långt det är möjligt.

Önskvärd lönestruktur
Ta fram, och systematiskt arbeta med, önskvärd lönestruktur för 
kommunens olika arbeten.
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LUNDS KOMMUN

Analys jämställda löner
     

Hannah Smede, Helen Ohlsson

2017-05-03
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Kommunkontoret
HR-strategiska enheten

     
2017-05-03

1(28)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box XXX Gata nummer 046-35 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se
Postnr ORT

Hannah Smede

046-359 36 65

hannah.kormansmede@lund.se
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Bilagor................................................Fel! Bokmärket är inte definierat.

Uppdragets bakgrund
Sedan 2004 har Lunds kommun regelbundet genomfört 
lönekartläggningar enligt Diskrimineringslagens krav. Syftet med en 
lönekartläggning är att kartlägga om löneskillnader finns mellan 
kvinnliga och manliga medarbetare samt därefter analysera huruvida 
eventuella skillnader har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet 
eller om det finns andra sakliga förklaringar. Lönekartläggningarna har 
inte visat på förekomst av osakliga löneskillnader.

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2014 i samband med 
ärendet ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2015-2017 med budget 
2015 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förekomsten av 
omotiverade löneskillnader i Lunds kommun och om så är fallet ta fram 
en handlingsplan för att åtgärda dessa skillnader. Uppdraget finns med i 
kommunkontorets verksamhetsplan för 2015 vilken fastställdes av 
kommunstyrelsen 7 januari 2015. Då ärendet återrapporterades 25 
februari 2016 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att göra en fördjupad analys av löner och utifrån denna analys 
föreslå en handlingsplan för jämställda löner i Lunds kommun. 

Den 11 januari 2017 redovisades 2016 års lönekartläggning för Lunds 
kommun i kommunstyrelsen. Denna utgår från 2016 års löner och har 
skett i samverkan med de fackliga organisationerna. I denna har inga 
strukturella könsdiskriminerande skillnader hittats. I samband med 
redovisningen beslutade kommunstyrelsen: 

- att kommunkontoret senast juni 2017 ska återkomma med den av 
kommunfullmäktige beslutade fördjupade analysen av lönerna 
och handlingsplan med åtgärder för att jämställa löner i Lunds 
kommun och att inom ramen för analysen genomföra 
benchmarking med motsvarande kommuner, med kommuner i 
Skåne samt rikssnittet samt redovisa vad som kan göras inom 
ordinarie löneöversyn, bl a genom tydligare central styrning.
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Lunds kommun som organisation
Lunds kommun består av 12 förvaltningar. Dessa förvaltningar skiljer sig 
åt i både storlek och organisation där den största har cirka 2900 
medarbetare och den minsta cirka 30 medarbetare. Detta får 
konsekvenser för jämförbarheten till exempel avseende chefsstruktur.

Omvärldsbevakning

Hur arbetar andra arbetsgivare med jämställda löner?
I uppdraget ingick att hitta exempel på hur andra kommuner i landet 
arbetar för att nå jämställda löner. Historiskt har en del kommuner arbetat 
med att göra särskilda ekonomiska satsningar vid enstaka tillfällen på 
kvinnodominerade grupper som identifierats som missgynnade. En 
vanlig erfarenhet från dessa exempel var att andra faktorer såsom 
marknadskrafter motverkade satsningen över tid. Konsekvensen av 
satsningen blev således över tid att lönestrukturen för hela arbetsgivaren 
höjdes, men lönerelationerna mellan de missgynnade grupperna och 
övriga återställdes till det ursprungliga läget.  

Andra särskilda satsningar vi har sett i olika kommuner, utöver de som 
gjorts på centrala avtal mellan parterna, har varit på individnivå – ej 
gruppnivå. Detta kan handla om enstaka löner som korrigerats efter 
genomförd lönekartläggning eller annat arbete där någon felaktig lön har 
upptäckts. Sådana individuella justeringar av lön har inte heller synbart 
påverkat löneläget för gruppen i sin helhet.

Omvärldsbevakningen har även visat att olika kommuners lönepolitik, 
som också avspeglar sig i kommunernas lönestruktur, grundar sig i olika 
synsätt. Exempelvis väljer vissa kommuner att vara löneledande inom 
olika grupper, eller överlag, för att kunna tillgodose sitt 
kompetensförsörjningsbehov. Vilket synsätt de olika kommunerna 
företräder beror ofta på identifierade förutsättningar och behov, något 
som kan skilja stort mellan stad/landsbygd eller olika regioner. 

Ett strategiskt lönepolitiskt arbetssätt för lönebildning i några kommuner 
är att ta fram, och systematiskt arbeta med, önskvärd lönestruktur för 
kommunens olika arbeten. Hur detta arbete sker i praktiken kan skilja sig 
åt något. Ett vanligt arbetssätt är att först identifiera lika och likvärdiga 
arbeten och därefter arbeta fram önskade lönespann fram för dessa 
arbeten. I vissa kommuner görs detta utifrån de grupperingar som 
framkommer i den arbetsvärdering som görs vid lönekartläggning. I 
andra kommuner skapas önskvärda lönespann utifrån yrkeskategorier. 
Genom att ställa upp önskvärda lönestrukturer blir lönesättningsarbetet 
tydligare definierat vilket bör minska risken för individuell partiskhet hos 
enskilda lönesättande chefer. Erfarenheterna från sådant lönestrategiskt 
arbete har varit positiva i de kommuner som har arbetat enligt modellen. 
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Ett exempel på arbete med önskvärd lönestruktur.
X-axeln: befattningar/arbeten 
Y-axeln: lön (kr)
Mörkgrön: lönestruktur 2017, 10.e och 90.e percentilen.
Ljusgrön: målbild 20XX, 10:e och 90:e percentilen.

I det strategiska arbetet med lönebildning arbetar även ett antal av de 
observerade kommunerna, med utbildning av lönesättande chefer. I vissa 
fall har även utbildning av medarbetare genomförts. Ett syfte med en 
sådan utbildning är både att belysa arbete med likabehandling inom 
kommunen och att öka kunskapen om gällande policy och politik.  

Vidare är kompetensförsörjningen en nyckelfaktor för många kommuners 
lönestrategiska arbete då lönebildningen i påverkar möjligheterna att 
rekrytera och behålla medarbetare. För Lunds kommun som offentlig 
arbetsgivare är kompetensförsörjning en utmanande och prioriterad fråga. 

Vad säger våra kollektivavtal?
I de centrala löneavtalen som Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tecknat med de fackliga organisationerna finns rekommendationer och 
stöd i arbetet med den lokala lönebildningen. Arbetsgivaren är överens 
med alla fackliga organisationer om att:

 Arbeta med lönespridning.
 Kartlägga och analysera löner.
 Utarbeta handlingsplan med önskvärda lönerelationer och 

lönespridning utifrån verksamhetens mål och behov.

Vad säger SKL?
SKL presenterade hösten 2016 ett jämställdhetsprogram ur 
arbetsgivarperspektiv som innehåller ett antal förslag på aktiviteter och 
åtgärder arbetsgivare behöver arbeta med för att åstadkomma en 
jämställd personalpolitik. Vad gäller lönestrategiskt arbete menar SKL 
att:

Förändringar av lönerelationer ska vara möjliga
 Vidareutveckla lönebildningen genom att 

arbeta med lönestrukturfrågor. 
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 Använd lönebildningen för att möjliggöra 
förändringar av lönerelationer och för att 
kunna göra prioriteringar mellan grupper.

 Arrangera nätverksträffar och utbildningar i 
lön och jämställd lönesättning.

 Belys de strukturella ojämlikheterna genom 
könsuppdelad statistik.

Lönespridning
 Lönespridningen för kvinnodominerade yrken 

ska öka
 Hitta fungerande modeller för lönespridning.
 Arbeta med individuell och differentierad lön 

så att medarbetarna kan påverka sin 
löneutveckling över hela yrkeslivet.

 För dialog med medarbetarna och tydliggör 
hur prestation påverkar lön. 

 Arrangera nätverksträffar och utbildningar som 
tar upp värdet av lönespridning i 
kvinnodominerade yrken.

I detta sammanhang är det viktigt att belysa att jämställdhetsarbete inte 
enkom handlar om lön utan även  om många andra faktorer, vilket också 
tas upp i programmet.
 

Lönekartläggning och värderingsboxar
Som utgångspunkt för analysarbetet har så kallade värderingsboxar från 
2016 års lönekartläggning använts. Värderingsboxarna tas fram genom 
arbetsvärdering av samtliga arbeten i Lunds kommun och de arbeten som 
kan anses likvärdiga finns då i samma värderingsbox. I arbetet med att ta 
fram värderingsboxar har vissa befattningar, där de faktiska uppdragen 
kunnat anses lika, slagits ihop. Sådana sammanslagna grupper av 
befattningar med olika AID-etiketter1 kallas därför ”arbete” istället för 
”befattning”. Detta gör att AID-etikett och arbete i värderingsboxarna 
kan skilja sig åt och ej kan jämföras direkt med generell statistik. 
Samtliga arbeten som återfinns i värderingsboxarna redovisas i tabell 
med löneuppgifter för varje sådan box.

För vissa arbeten har skillnader i svårighetsgrad markerats med I till och 
med V i arbetsvärderingen. Exempelvis har flera olika befattningar 
grupperats i arbetet ”administratör” och därefter särskilts utifrån krav, 

1 1 Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för 
gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsett för att kunna analysera 
lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss 
planering. Etiketterna är grupperade i ett antal huvudområden, till exempel 
ledningsarbete och handläggar- och administratörsarbete. 
(Arbetsidentifikation (AID), Handbok för kodning 2015-02-13)
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svårighetsgrad och belastning i arbetsvärderingen. Detta har gjort att 
administratörer återfinns i flera olika värderingsboxar. 

Allmänt om den fördjupade analysen inom 
värderingsboxar

Metod
Arbetet med den fördjupade analysen har genomförts av medarbetare på 
HR-strategiska enheten i samarbete med konsulter från Sysarb Group 
AB. 

Analysen har systematiskt genomförts inom varje värderingsbox för att 
undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor i likvärdiga 
arbeten. I vissa fall har det även varit relevant att undersöka eventuella 
skillnader mellan värderingsboxarna. Detta har främst gällt när ett icke-
kvinnodominerat arbete värderats lägre (i en lägre värderingsbox) än ett 
kvinnodominerat arbete med lägre medianlön. 

Vissa grupper inom kommunals avtalsområde (inom vård och 
omsorgsförvaltningen) har i sitt avtal en arbetstidsförkortning med 
5,28%, dvs ca 1200 kr i medeltal. Detta gör att dessa gruppers löner 
behöver räknas upp med motsvarande summa för att kunna jämföras med 
andra grupper. 

När analysen avgränsades till att endast omfatta tillsvidareanställda 
medarbetares löner framkom att de kvinnodominerade gruppernas 
medianlöner i allmänhet ökar jämfört med om de visstidsanställda 
medarbetarna finns med i materialet. Detta beror på att visstidsanställda i 
högre grad anställs med kortare erfarenhet av yrket. Inom de icke-
kvinnodominerade grupperna finns inte lika stor del visstidsanställningar.

I arbetet med att analysera lönestrukturen i Lunds kommun har chefers 
löner inte kunnat analyseras lika generellt och övergripande som 
medarbetarlöner.. Det beror på att chefsgrupperna är så pass små att 
individuella löner påverkar medelvärdet i mycket stor utsträckning och 
därmed gör jämförelser irrelevanta. Av samma anledning finns det även 
andra yrkesgrupper i materialet som saknar analys. Många chefsgrupper 
saknar också en tydlig privat arbetsmarknad att jämföra mot då både 
yrkesgrupper och organisationsstrukturer är annorlunda i kommunen 
jämfört med privata organisationer.

Urval och statistik
Urvalet för den jämförande statistiken har baserats på kommuner i 
närområdet där pendling kan ske utan byte och med ca 1 timmes resväg 
med allmänna kommunikationer.
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Allt lönestatistiskt underlag från kringliggande kommuner och riket är 
baserat på AID-etiketter, och statistiken för Lunds kommun är hämtad 
från 2016 års lönekartläggning. Underlaget presenteras i samma ordning 
som värderingsboxarna i Lunds kommuns lönekartläggning. All statistik 
baseras på tillsvidareanställda, vilket innebär att statistiken i denna analys 
inte är densamma som i lönekartläggning 2016 vilken omfattar alla 
månadsanställda, dvs både visstidsanställda och tillsvidareanställda. 
Statistik för riket och närliggande kommuner för alla månadsanställda 
finns inte att tillgå.

Statistiken från hela riket är preliminära, enligt uppgift 96% korrekta 
siffror från SKL:s siffor för 2016 års löner.

Några arbeten förekommer flera gånger för att det i arbetet i Lunds 
kommun finns flera AID-etiketter, och då vill vi redovisa varje AID-
etikett för sig i statistiktabellen. Några arbeten redovisas mot samma 
AID-etikett. Detta beror på att Lunds kommun har delat upp AID-
etiketten i flera arbeten. Det bör beaktas att de arbeten med högre 
svårighetsgrad som på detta sätt redovisas mot samma AID-etikett (t ex 
151011 Handläggare, ekonomi) har en högre svårighetsgrad än man kan 
förmoda att den genomsnittliga svårighetsgraden är för AID-etiketten. 

Fullständiga tabeller presenteras i bilagor.

Att tänka på vid jämförelser med andra arbetsgivare
I dag saknar Lunds kommun en tydlig lönebildningsstrategi. Vid 
lönesättning i samband med nyrekrytering/-tillsättning är det särskilt 
viktigt med omvärldsbevakning och att lönen sätts med tydlig strategi. I 
jämförelsearbetet framkommer att både storlek på kommun och 
kommunens läge kan avspeglas i såväl medarbetarlöner som chefslöner, 
och troligen i än högre grad i de högre chefsleden. En annan svårighet i 
jämförelsen av chefers löner är att chefsuppdragen kan vara mycket olika 
definierade, både mellan kommuner men även i privat sektor. 

I små grupper blir den individuella lönens genomslag på gruppens medel- 
och medianlön större och dessa kan då vara missvisande då antal år i 
anställningen, eller personernas ålder traditionellt påverkat individuella 
löner. Generellt sett är de kvinnodominerade arbetena i Lunds kommun 
kvinnodominerade även i övriga samhället. Då Sveriges arbetsmarknad 
är mycket segregerad när det kommer till kön återspeglar arbeten i 
offentlig sektor detta, även i Lunds kommun. Arbeten inom stora 
områden för det kommunala uppdraget vård, skola, omsorg är av 
tradition mycket kvinnodominerade. De arbeten som är icke 
kvinnodominerade i Lund, liksom i övriga samhället består ofta av 
mindre grupper då behovet av personal med dessa uppgifter är lägre än 
för de kvinnodominerade arbeten som finns i kommunen. I många fall 
har även de icke kvinnodominerade arbeten som finns i kommunen en 
starkare privat arbetsmarknad med andra lönebilder vid sidan av 
kommunen som arbetsgivare, exempelvis renhållningsarbetare och vissa 
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ingenjörer. Denna marknadsfaktor påverkar därför traditionellt icke 
kvinnodominerade arbeten mer, än de kvinnodominerade.  

En osäkerhetsfaktor i analysarbetet har varit hanteringen av AID-
etiketter. Olika kommuner använder ibland etiketterna olika konsekvent 
vilket försvårar jämförelser med Lunds kommun. Även jämförelser inom 
Lunds kommun påverkas av att matchning av titel och AID-etikett 
hanteras manuellt, vilket kan medföra viss felmarginal. 

Arbete med översyn av arbetsvärdering och titlar kommer att göras under 
2017 och 2018 och kommer även därefter att vara ett löpande 
underhållningsarbete. Det är viktigt att skapa tydlighet och struktur för att 
möjliggöra adekvata jämförelser av lönestatistik med andra arbetsgivare.

Diskussion
En generell iakttagelse i analysarbetet är att lönebilden i viss mån 
påverkas av grundprofessionen för chefen och dennes medarbetare. Detta 
innebär att grupper som i samhället har lägre löner också har lägre 
lönebild, generellt, även för dess chefer. Detta visar på hur marknaden 
påverkar löner även inom kommunen. 

En annan sådan generell iakttagelse är att små grupper med tillgång till 
en starkare privat arbetsmarknad, vid sidan om kommunen som 
arbetsgivare, har också en tendens till högre löneläge. Detta gäller då 
främst icke kvinnodominerade arbeten där de privata aktörerna är fler, 
något som även påverkar löneläget i kommunen för dessa grupper. 

Vid jämförelser av medianlöner med andra arbetsgivare framgår att 
Lunds kommun inte ligger lågt i lön generellt sett, dock finns det 
enskilda yrkesgrupper som ligger lägre och i vissa fall högre i lön. Någon 
djupare analys av andra arbetsgivarens lönestruktur har inte gjorts, till 
exempel vad gäller faktorer som ålder och anställningstid. Det 
förekommer att enskilda medarbetare fått högre lön när de börjat i en 
annan kommun, men utifrån sådana enstaka fall kan man inte dra några 
slutsatser om andra kommuners lönebild.

Små grupper med specialiserade uppgifter har ofta lättare att som grupp 
driva krav på högre löner då effekten av sådan lönesättning medför 
förhållandevis små ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren. Detta 
skulle kunna vara en förklaring till varför dessa grupper i vissa fall har en 
högre lönebild. Inom kommuner är dessa grupper ofta icke 
kvinnodominerade.

Analys

Värderingsbox 1
Lokalvårdare 
AID-etikett Värderingsbox 1 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp

651010 Lokalvårdare 22 800  22 995 22 300 20 500 22 675 23 357 23 100 22 150 22 900 23 600 21 900 0 21 350 0
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Lokalvårdare – ligger i nivå med riket och södra Sverige.

Värderingsbox 2
Chaufför 
Renhållningsarbetare 
Trafikövervakare 
Vaktmästare verksamhet
Värdinna 

AID-etikett Värderingsbox 2 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
521014 Chaufför 25 397  25 728 0 19 450 0 25 987 24 750 26 500 25 403 0 24 293 0 24 200 0
651012 Renhållningsarbetare 25 600  28 000 0 0 0 0 0 0 25 085 28 580 0 0 20 600 0
521017 Trafikövervakare 25 220  24 300 0 0 0 25 900 0 0 25 300 0 25 305 0 0 0
521015 Vaktmästare verksamhet 24 800  25 780 24 400 22 650 24 700 24 980 24 800 24 795 25 300 25 338 23 955 0 23 745 25 722
207090 Värdinna 23 600  24 170 0 0 0 24 198 24 100 0 0 0 0 0 23 035 0

Värdinna är enda kvinnodominerade gruppen i värderingsboxen. Att 
endast nio personer ingår i gruppen gör att det blir svårt att analysera utan 
att hamna i personjämförelser. En av värdinnorna i gruppen kan 
dessutom ha en felaktig AID-etikett, vilket innebär att person borde ingå 
i en annan grupp, med anledning av personens arbetsuppgifter. När denna 
person lyfts ur analysen höjs medianlön och avståndet mot vaktmästare 
minskar. Gruppen tjänar genomsnittligt mindre men när de jämförs med 
andra har värdinnorna en lönespridning som liknar övriga grupper inom 
värderingsboxen, dock med förbehåll att det är en liten grupp med stor 
individpåverkan på lönen. 

Trots att värdinnorna har lägst medianlön i värderingsbox 2 ligger deras 
löner högre eller i linje med flera kvinnodominerade arbeten med högre 
arbetsvärdering såsom måltidsbiträden (värderingsbox 3), biträden VoO 
(värderingsbox 4), stödassistent VoO och barnskötare (värderingsbox 5).

Vid jämförelse med vaktmästare verksamhet kan det konstateras att. 
vaktmästarna har en större lönespridning vilket kan härledas till att flera 
är servicetekniker, vilket är en specialistkompetens och kan medföra en 
högre lön. I vaktmästargruppen finns även några arbetsledare och 
skolvaktmästare vilket påverkar deras individuella löner ytterligare. 
Många kommuner delar in kategorin vaktmästare i två grupper: 
skolvaktmästare och övriga vaktmästare. Skolvaktmästare anses ibland 
ha svårare uppdrag än övriga vaktmästare och är då annorlunda 
arbetsvärderad i dessa kommuner.  

Renhållningsarbetarna har historiskt högre lön än likvärdigt 
kvinnodominerat arbete med anledning av den inlösning av 
ackordstillägg som gjordes 2008. Samtliga medarbetare fick då 24 000 kr 
i månadslön. Innan denna inlösning motsvarade grundlönerna 70% och 
ackordslönen ca 30%. I tidigare lönestatistik är endast grundlön 
upptagen. Detta har bidragit till en högre lönestruktur för gruppen, 
jämfört med andra grupper i samma värderingsbox och innebär även att 
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nyanställda inom gruppen lönesätts enligt samma struktur. Det som 
tidigare borde blivit en snittlön blev i praktiken ett golv för 
lönesättningen. Gruppen består av totalt 78 personer varav 10 är kvinnor.

Konstateras kan också att det är ett fåtal kommuner i Skåne som har 
renhållningsarbetare anställda inom egen förvaltning varför 
jämförelserna med andra kommuner är knapp. Det finns således en stor 
icke-kommunal konkurrens om arbetskraften vilket kan verka pådrivande 
i lönehänseende.

Sammanfattning av Värderingsbox 2: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 3830 kronor. Renhållningsarbetarna har avsevärt 
högre medianlön än övriga grupper samt har även en högre ingångslön, 
se analys ovan.

Värderingsbox 3
Admin I (denna grupp är uppdelad på flera olika AID-etiketter)
Dagbarnvårdare 
Djurskötare
IT I
Måltidspersonal 
Parkarbetare 
Vaktmästare idrottsplats 

AID-etikett Värderingsbox 3 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
152015 Admin I 26 600  25 450 27 000 25 400 24 250 26 245 28 700 26 650 27 500 0 25 960 29 500 27 551 28 080
152017 Admin I 24 800  25 450 23 500 22 800 24 761 24 540 26 000 27 400 23 850 23 450 24 850 0 23 675 0
451016 Admin I 24 450  25 450 26 100 20 200 25 350 23 775 25 800 24 772 25 015 24 600 24 030 27 400 25 075 24 630
152090 Admin I 26 600  25 450 26 100 23 650 25 550 27 900 28 000 26 535 27 425 29 480 25 675 31 429 24 475 27 525
403011 Dagbarnvårdare 24 350  24 770 23 600 23 050 24 200 23 606 23 100 23 840 24 760 0 0 0 25 425 0
452090 Djurskötare 25 185  0 0 0 23 500 26 240 32 150 0 0 0 34 968 0 26 450 21 770
503010 IT I 29 452  26 695 0 28 375 26 800 29 500 32 000 0 34 200 32 450 31 750 29 630 26 803 0
601012 Måltidspersonal 22 850  23 206 22 700 20 000 22 400 22 894 23 100 23 000 23 310 22 049 23 425 0 21 900 23 525
601013 Måltidspersonal 23 115  23 206 21 900 22 400 22 800 24 968 0 0 23 152 0 0 0 23 500 21 912
521018 Parkarbetare 24 600  24 970 24 000 22 000 25 350 24 941 24 750 24 250 24 947 0 24 030 0 22 300 0
521015 Vaktmästare idrottsplats 24 800  26 100 24 400 22 650 24 700 24 980 24 800 24 795 25 300 25 338 23 955 0 23 745 25 722

Måltidspersonal är den grupp som har lägst medianlön i värderingsbox 
3. Dock skiljer sig inte medianlönen i jämförelse med jämförbara yrken i 
såväl privat som offentlig sektor. Medianlönerna i Lunds kommun ligger 
högre eller väl i linje med närliggande kommuner. 

Admin I är en kvinnodominerad grupp där kvinnorna tjänar mer än män. 
Arbetet är uppdelat i flera olika AID-etiketter vilket också talar för en 
viss variation i uppdraget. Gruppen har hög medelålder (51 år) och lång 
anställningstid (19).

Dagbarnvårdarna har en högre medianlön än måltidspersonalen. 
Eftersom gruppen Dagbarnvårdare har låg grad av nyrekrytering och är 
en liten grupp så kan det förklara skillnaden i lön gentemot 
måltidspersonal som har större personalgenomströmning och består av 
betydligt fler personer. I medeltal är dagbarnvårdarna 9 år äldre än 
måltidspersonal och dagbarnvårdarna har en betydligt högre 
medelarbetstid (28 år mot 15 år).
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Vaktmästare idrottsplats: Gruppen består av 11 personer vilket 
påverkar möjligheterna till jämförelse mellan grupperna. Liksom för 
andra små grupper påverkar individers löner medianlönen för gruppen 
mer. Lönerna för gruppen påverkas också av kommunens behov att 
rekrytera och behålla personal som lättare finner alternativa arbetsgivare 
utanför kommunen.  

Parkarbetare är en liten grupp.  Ett flertal med de lägsta lönerna har 
lönebidrag, alternativt är relativt nyanställda och/eller unga. 

IT I är en liten grupp, precis som vaktmästare idrottsplats. Det är mer 
relevant att se till de större grupperna där individers olika löner får 
mindre genomslag. 

Sammanfattning av Värderingsbox 3
Skillnad i medianlön inom värderingsboxen är 3489 kronor. De två 
minsta grupperna i boxen (parkarbetare och vaktmästare idrottsplats) har 
de högsta medianlönerna och är icke kvinnodominerade. Förklaringen till 
detta går inte att finna i medelarbetstid eller ålder utan snarare i den 
tradition av könssegregerad arbetsmarknad som Sverige har och som 
återspeglas i Lunds kommun. Små grupper med specialiserade uppgifter 
har ofta lättare att som grupp driva krav på högre löner då effekten av 
sådan lönesättning medför förhållandevis små ekonomiska konsekvenser 
för arbetsgivaren. 

Värderingsbox 4
Badvärd 
Biträde VoO (vård och omsorg) (denna grupp är uppdelad på flera olika 
AID-etiketter)
Kock

AID-etikett Värderingsbox 4 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
452014 Badvärd 23 260  22 550 24 500 18 500 0 24 500 22 500 22 486 0 0 23 005 0 22 500 24 700
207023 Biträde VoO 22 148  22 020 0 18 700 0 21 610 0 0 0 0 22 600 0 19 600 0
207024 Biträde VoO 22 125  22 020 22 051 18 500 22 609 22 000 0 23 517 20 909 20 950 22 995 0 20 000 0
207025 Biträde VoO 22 850  22 020 24 400 18 500 0 0 0 0 20 975 0 22 033 0 19 800 0
601010 Kock 24 740  25 095 25 500 24 000 25 225 24 478 24 750 26 300 25 100 24 001 25 250 0 23 600 24 904

Biträden VoO: Gruppen består av personal inom vård och omsorg där 
det ej finns krav på utbildning. Det är en grupp med stor 
personalomsättning där många är unga och inte stannar länge i yrket. 
Medelanställningstiden jämfört med parkarbetare (värderingsbox 3) är 
betydligt kortare. Kommunen strävar efter att främst anställa utbildad 
personal inom vård och omsorg, vilket gör att biträden inte är en 
prioriterad grupp. Gruppen har även en arbetstidsförkortning på 5,28% 
(värd ca 1200 kr). Löneläget för biträden i Lund är lägre än övriga 
Sydsverige och i hela riket (ca 1000 kr). 

Flera av badvärdarna med högst lön är verksamhetsledare vilket 
påverkar lönerna jämfört med biträden VoO. Kombinationen av 
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arbetstidsförkortningen för biträden och de badvärdar som har ett 
verksamhetsledaruppdrag gör att övriga ligger nära varandra i lön. 

Kock: I arbetsvärderingen skiljer sig biträden och kock åt i ett par 
faktorer. Sammantaget är de dock att anse som likvärdiga. Lönerna för 
kockar motsvarar såväl övriga riket som närliggande kommuner. 

Sammanfattning av Värderingsbox 4
Skillnad i medianlön inom värderingsboxen är 3075 kronor och den 
grupp som tjänar mest är kvinnodominerad. Medelanställningstiden är 
avsevärt längre för kockar än för badvärdar och biträden vilket kan 
förklara viss del av löneskillnaden. 

Värderingsbox 5
Ackompanjatör (finns inte hos någon annan jämförbar arbetsgivare)
Admin II
Anläggningsarbetare 
Barnskötare 
Ekonomi II 
Elevassistent 
Hantverkare 
Stödassistent VoO 
Undersköterska 

AID-etikett Värderingsbox 5 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
152010 Admin II 27 300  27 467 25 850 28 500 28 600 34 447 28 502 28 000 27 102 26 625 28 130 30 650 25 632 0
152016 Admin II 27 000  27 467 27 750 26 350 27 150 26 350 26 800 27 636 26 350 26 500 26 750 30 620 26 700 28 580
521012 Anläggningsarbetare 26 040  27 230 25 450 0 0 26 097 24 750 29 175 27 000 0 26 795 0 26 000 0
403010 Barnskötare 23 450  24 300 24 200 22 250 24 150 24 460 24 100 23 878 24 035 0 23 400 0 21 450 24 325
152010 Ekonomi II 27 300  27 341 25 850 28 500 28 600 34 447 28 502 28 000 27 102 26 625 28 130 30 650 25 632 0
152011 Ekonomi II 27 000  27 341 26 700 28 200 26 895 28 100 30 500 26 000 27 240 26 958 26 100 31 000 27 000 28 000
403016 Elevassistent 23 250  23 697 20 700 23 300 23 400 24 270 23 500 22 089 23 939 23 530 23 434 0 22 120 23 100
521013 Hantverkare 26 678  28 675 0 25 500 26 700 0 26 150 27 300 25 200 26 090 24 505 0 25 600 0
207021 Stödassistent VoO 24 325  24 371 23 500 20 800 23 538 24 200 25 250 24 844 24 785 24 100 24 200 0 22 895 24 400
207022 Stödassistent VoO 25 030  24 371 24 900 24 525 24 428 24 840 25 250 25 500 27 642 24 398 25 800 0 24 335 25 850
207010 Undersköterska 24 600  24 619 0 23 303 22 930 24 159 0 25 973 0 24 200 23 592 0 24 328 0
207011 Undersköterska 24 670  24 619 24 500 22 650 24 410 24 900 25 250 24 887 25 314 24 250 24 685 0 23 100 24 650
207012 Undersköterska 24 945  24 619 0 22 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hantverkare (18 personer) I gruppen finns flera specialister som 
elektriker, bilmekaniker etc. Ekonomi II och Admin II ligger nära 
hantverkare i löneläge. 

Anläggningsarbetare: Gruppens medianlön ligger 1000 kronor högre än 
riket och står sig väl jämfört med närliggande kommuner.

Barnskötare: Gruppen står sig mycket väl i förhållande till både riket 
och närliggande kommuner. Gruppen har förhållandevis hög medelålder 
(48 år) och lång medelanställningstid (21 år) vilket kan vara en förklaring 
till löneläget. Dock är gruppen nästlägst lönesatt inom värderingsboxen. 
Gruppen består av medarbetare både med och utan gymnasial 
yrkesutbildning, där de medarbetare som saknar utbildning inte når upp 
till kraven i arbetsvärderingen, vilket kan vara en förklaring till löneläget 
inom värderingsboxen,

30



     
2017-05-03

13(28)

Elevassistenter: Gruppen är svår att analysera eftersom det finns stora 
variationer i medarbetarnas bakgrund. Gruppen har också avsevärt lägre 
medelanställningstid (14 år) än barnskötarna.  

Admin II: Gruppens medianlön ligger väl i linje med både närliggande 
kommuner och riket. Lönerna ligger nästhögst inom värderingsboxen 
vilket kan ha sin förklaring i att några av medarbetarna tidigare innehaft 
anställning som chef och fått behålla sin lön.

Ekonomi II: Gruppen är svår att analysera eftersom det ryms stora 
variationer i uppdragen. Översyn av arbetsvärderingen och titlar kommer 
att göras under 2017.

Stödassistent VoO: Gruppen är kvinnodominerad till 70%. Medianlönen 
ligger väl i linje med riket och närliggande kommuner. Gruppen har en 
arbetstidsförkortning på 5,28% (värd ca 1000 kr).

Undersköterska:  Gruppen är starkt kvinnodominerad (88%). 
Medianlönen ligger väl i linje med riket och närliggande kommuner. 
Uppdraget som undersköterska är likt det som stödassistent VoO vilket 
också återspeglas i lönestrukturen. Gruppen har en arbetstidsförkortning 
på 5,28% (värd ca 1000 kr).

Sammanfattning värderingsbox 5:
Skillnad i medianlön inom värderingsboxen 4978 kronor. De två icke-
kvinnodominerade grupperna har högst lön. Båda dessa grupper består av 
enbart män och är förhållandevis små. Liksom för andra små grupper 
påverkar individers löner medianlönen för gruppen mer. Lönerna för 
gruppen påverkas också av kommunens behov att rekrytera och behålla 
personal som lättare finner alternativa arbetsgivare utanför kommunen.

Värderingsbox 6
Ingenjör II 
Kultur II 
Samhällsvägledare 
Övriga VOO 

AID-etikett Värderingsbox 6 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
502011 Ingenjör II 31 500  31 600 36 900 32 525 31 100 34 070 0 28 000 32 175 0 33 000 35 800 29 500 38 375
503090 Kultur II 28 000  25 575 0 18 500 28 775 28 875 0 0 26 275 0 45 000 30 650 28 438 26 550
151013 Samhällsvägledare 33 000  30 500 32 200 32 250 33 800 34 317 37 650 38 850 31 850 28 175 33 350 37 574 33 050 41 425
152090 Övriga VOO 26 600  28 025 26 100 23 650 25 550 27 900 28 000 26 535 27 425 29 480 25 675 31 429 24 475 27 525

Kultur II är den grupp i värderingsboxen som har lägst löner. Ingen 
kvinna ingår i gruppen.

Ingenjör II har nästan jämn könsfördelning. Den kvinna som har lägre 
lön saknar rätt formell utbildning men har ändå samma titel som övriga 
vilket påverkat löneläget. Löneläget ligger väl i linje med övriga riket.
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Samhällsvägledare: Lönerna i Lunds kommun är förhållandevis låga 
jämfört med både riket och närliggande kommuner vilket torde förklaras 
av att flertalet av medarbetarna är nyanställda.

Sammanfattning av värderingsbox 6 
Skillnad i medianlön inom värderingsboxen är 6025 kronor. Generellt 
tycks det vara grundprofessionen som slår igenom i lönebilden. 
Socionomer och ingenjörer har olika lönebilder generellt i samhället, dvs 
såväl inom övriga kommuner som hos privata aktörer. Dessa lönebilder, 
som både påverkas av den könssegregation som finns mellan offentlig 
och privat sektor, liksom hur traditionellt icke kvinnodominerade yrken 
lönesätts utifrån privat sektors lönelägen har genomslag även på dessa 
grupper i Lunds kommun. Socionomer har främst den offentliga sektorn 
som möjlig arbetsgivare medan ingenjörer i högre grad återfinns inom 
privat, och tekniskt driven sektor. 

Värderingsbox 7
Fritidsledare 
Handledare psykiskt funktionshindrade 
HR II 
IT II 
Tekniker drift-fastighet 

AID-etikett Värderingsbox 7 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
452011 Fritidsledare 24 769  25 000 26 115 22 600 24 100 25 252 24 675 26 063 25 784 24 230 23 685 25 260 23 500 23 190
351015 Handledare psykiskt funktionshindrade25 900  24 660 25 100 24 900 26 500 26 000 27 999 29 325 25 350 30 300 0 0 26 285 28 500
152012 HR II 27 150  27 600 26 500 27 000 28 600 26 850 29 500 28 670 27 800 0 26 428 30 353 27 700 27 100
503010 IT II 29 452  32 015 0 28 375 26 800 29 500 32 000 0 34 200 32 450 31 750 29 630 26 803 0
503012 Tekniker drift-fastighet 27 700  27 975 29 700 24 650 29 500 27 819 25 700 27 350 30 000 0 28 178 28 140 28 000 0

IT II har högst lön i värderingsboxen och är icke kvinnodominerad. 
Lönerna ligger avsevärt högre än i övriga riket och i förhållande till 
närliggande kommuner. Skillnaderna inom gruppen kan förklaras av 
skillnader i erfarenhet.

Fritidsledare: Lönerna ligger väl i linje med övriga riket och 
närliggande kommuner. Gruppen är icke-kvinnodominerad och 
medianlönen för kvinnor är ca 1000 kr lägre än för män.

Handledare psykiskt funktionshindrade: Lönerna ligger något lågt i 
jämförelse med övriga riket och i jämförelse med det regionala urvalet. 
Gruppen är kvinnodominerad och kvinnors medianlön är något högre än 
mäns. 

HR II: Lönerna ligger väl i linje med övriga riket och det regionala 
urvalet. Gruppen är kvinnodominerad. 

Sammanfattning värderingsbox 7: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 4500 kronor. De tre grupper som har högst medianlön 
inom boxen, HR II, IT II och tekniker drift-fastighet, är grupper med få 
medarbetare med specialiserade uppgifter vilka oftare har lättare att som 
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grupp driva krav på högre löner då effekten av sådan lönesättning medför 
förhållandevis små ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren. 

Värderingsbox 8
Arbetsledare 
Beredskapssamordnare 
Bibliotekarie 
Kommunikation III 
Pedagogisk samordnare
Studie- och yrkesvägledare
Stödpedagog Soc 

AID-etikett Värderingsbox 8 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
Ej 

jämförbart, 
liten grupp Arbetsledare - 30 660 - - - - - - - - - - - -

Ej 
jämförbart, 
liten grupp Beredskapssamordnare - 38 100 - - - - - - - - - - - -

451015 Bibliotekarie 29 000  29 600 29 400 28 350 28 300 30 338 32 000 28 806 29 500 27 300 28 788 31 400 29 700 28 200
151013 Kommunikation III 33 000  33 475 32 200 32 250 33 800 34 317 37 650 38 850 31 850 28 175 33 350 37 574 33 050 41 425

Ej 
jämförbart, 
liten grupp Pedagogisk samordnare - 29 395 - - - - - - - - - - - -

403014 Studie- och yrkesvägledare 31 600  32 200 30 250 31 325 30 430 31 577 33 425 33 437 31 007 32 325 29 800 35 853 31 497 31 120
351015 Stödpedagog Soc 25 900  24 300 25 100 24 900 26 500 26 000 27 999 29 325 25 350 30 300 0 0 26 285 28 500

Beredskapssamordnare är liten grupp bestående av endast tre personer, 
varav en är kvinna och gruppen är högst lönesatta i värderingsboxen. I 
lönekartläggningen 2016 konstaterades att gruppen skall ses över och 
detta finns antecknat i handlingsplan för lönekartläggning.

Pedagogiska samordnare ligger som tredje lägst lönesatta i gruppen (av 
7). Skillnaden i lön mot näst lägsta är 600 kr (dvs bibliotekarie). 

 
Stödpedagog Soc: Ett krav för att arbeta som stödpedagog i Lunds 
kommun är att ha en avklarad socionomexamen. Då det ej är ett 
legitimationsyrke och tillgången till socionomer vid utlysning av tjänster 
som stödpedagoger varit lågt har kommunen anställt personer utan 
utbildningen. Detta avspeglar sig också i lönesättningen av dessa och 
förklarar därför det lägre löneläget för gruppen 

Arbetsledare är en kvinnodominerad grupp. Denna består av personer 
med mycket olika grundprofessioner. Liksom tidigare konstaterats 
påverkas ofta löneläget av grundprofessionen. Några medarbetare har fått 
behålla sin lön från tidigare arbete. Gruppen har på grund av sin 
beskaffenhet inte gått att jämföra med andra kommuner i det regionala 
urvalet eller i riket. 

Sammanfattning värderingsbox 8: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 13 800 kronor. Den grupp som har lägst medianlön 
inom boxen är stödpedagog Soc där lönebilden påverkas av att merparten 
av medarbetarna saknar erforderlig utbildning. Beredskapssamordnare 
har högst medianlön och består endast av tre personer, samt ska ses över i 
arbetsvärderingen 2017. I övrigt gäller att de övriga kvinnodominerade 
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yrkena är högre lönesatta än de icke-kvinnodominerade och ligger väl i 
linje med riket och närliggande kommuner.

Värderingsbox 9
Admin III 
Arbetsmiljöingenjör 
Ekonomi III 
Fastighetsförvaltare 
Ingenjör III (finns inte hos någon annan jämförbar arbetsgivare)
IT III 
Kultur III 
Socialpedagog 
Socialrådgivare 

AID-etikett Värderingsbox 9 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
151090 Admin III 31 700  30 555 36 050 29 175 32 500 32 350 32 600 32 400 31 250 35 160 29 120 36 109 29 950 32 700
151011 Ekonomi III 35 950  37 525 36 200 36 900 40 100 31 850 40 000 32 250 35 750 41 000 37 500 41 000 35 850 37 000
502013 Fastighetsförvaltare 37 700  38 200 0 35 000 41 825 35 400 0 0 38 850 0 31 100 29 700 35 275 0
151017 Ingenjör III 34 950  34 800 32 500 32 275 34 800 34 300 36 100 31 470 30 925 35 175 35 020 35 375 34 700 34 250
501010 Ingenjör III 36 800  34 800 36 800 36 700 39 000 35 400 34 300 38 325 37 138 34 900 38 500 38 450 37 400 36 700
501012 Ingenjör III 34 600  34 800 33 900 32 075 41 000 36 300 34 200 36 750 36 525 37 700 40 895 38 078 36 240 37 300
151014 IT III 35 700  34 650 36 850 35 325 36 500 36 000 0 42 110 35 500 39 350 37 250 33 900 34 000 32 500
451010 Kultur III 30 900  30 125 30 900 28 525 30 900 34 770 0 28 800 0 34 100 29 076 37 300 31 700 0
351015 Socialpedagog 25 900  26 500 25 100 24 900 26 500 26 000 27 999 29 325 25 350 30 300 0 0 26 285 28 500
351015 Socialrådgivare 25 900  26 620 25 100 24 900 26 500 26 000 27 999 29 325 25 350 30 300 0 0 26 285 28 500

Arbetsmiljöingenjör: Denna grupp observerades inom ramen för 
lönekartläggning 2016 och skall ses över. Detta finns noterat i 
handlingsplan.

Admin III och Ekonom III: Bägge dessa grupper är lönesatta i nivå 
med såväl riket som det regionala urvalet. Variationen i lön för dessa 
grupper är också relativt stor i jämförelsekommunerna. Viktigt att notera 
att gruppen Admin III även rymmer en rad olika befattningar (se bilaga), 
något som ytterligare försvårar jämförelse med andra kommuner och med 
riket. 

Socialrådgivare: Många i gruppen är nyutexaminerade eller saknar 
relevant utbildning. Trots detta ligger lönerna väl i linje med övriga riket 
och närliggande kommuner.

Socialpedagoger: Många i gruppen är nyutexaminerade eller saknar 
relevant utbildning. Trots detta ligger lönerna väl i linje med övriga riket 
och närliggande kommuner.

Sammanfattning värderingsbox 9: 
Skillnad i medianlön inom värderingsboxen är 17 550 kronor om 
arbetsmiljöingenjören är medräknat och i annat fall 11 700 kronor och 
det kan konstateras att det arbete som har högst lön är icke 
kvinnodominerad (ingenjör III, alternativt arbetsmiljöingenjör) och 
gruppen med lägst lön är kvinnodominerad.
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Vissa av de arbeten som finns inom värderingsboxen är mer påverkade 
av löneläget i omvärlden än övriga. Detta påverkar lönesättningen när 
kommunen skall kunna rekrytera och behålla personal.

Värderingsbox 10
Arbetsmarknadskonsulent 
Arbetsterapeut 
Beteendevetare-kurator 
Familjebehandlare 
Fritidspedagog 
Fysioterapeut 
Handläggare myndighet  
HR III 
Lärare kulturskolan 
Lärare modersmål 
Miljöinspektör 
Samordnare (arbetsledn) 
Upphandlare 
Utveckling III 

AID-etikett Värderingsbox 10 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
351090 Arbetsmarknadskonsulent 27 700  29 150 29 200 29 200 27 100 31 025 31 824 28 375 30 850 29 555 26 430 0 27 534 36 860
301010 Arbetsterapeut 29 700  29 385 29 650 29 600 28 970 30 150 34 250 31 384 28 780 30 600 29 825 30 504 28 338 28 600
352010 Beteendevetare-kurator 31 930  32 770 32 000 31 350 30 900 31 235 31 400 35 045 30 700 31 758 31 000 39 318 31 400 0
351010 Familjebehandlare 31 200  30 700 31 100 29 450 31 000 30 100 31 620 33 250 29 713 29 475 31 000 31 850 29 800 31 750
402011 Fritidspedagog 28 400  28 400 27 000 27 500 29 300 28 221 29 150 28 910 29 500 28 400 28 300 29 900 29 000 28 000
301011 Fysioterapeut 30 000  29 690 28 500 27 700 28 135 29 500 34 000 31 325 29 106 30 667 28 700 29 554 28 455 30 000
351012 Handläggare myndighet 30 500  31 089 30 100 29 425 29 620 30 800 0 32 734 31 350 32 175 29 134 31 630 28 000 32 150
151012 HR III 34 975  37 200 34 450 32 200 37 000 32 000 37 100 37 500 34 200 36 250 38 000 44 658 35 000 35 275
451011 Lärare kulturskolan 29 700  29 641 28 350 26 220 30 373 29 728 27 675 28 455 29 058 31 100 29 800 34 185 29 750 28 775

Ej jämförbart Lärare modersmål - 29 150 - - - - - - - - - - - -
501013 Miljöinspektör 32 000  34 950 31 900 31 000 33 900 34 500 31 750 31 619 35 500 34 660 32 000 33 050 31 850 33 000

Ej jämförbart Samordnare (arbetsledn) - 31 250 - - - - - - - - - - - -
151015 Upphandlare 36 100  37 000 37 400 39 500 42 900 34 040 35 000 28 300 38 700 40 000 30 750 0 36 000 0
151010 Utveckling III 37 050  36 350 32 400 33 900 39 200 38 000 36 200 45 000 39 500 34 825 39 200 39 900 35 200 41 350

Miljöinspektör: Gruppen består av 59,1%  kvinnor där den bäst betalda 
medarbetaren är äldst och man. Gruppen består endast av 22 medarbetare 
och den individuella delen av lönesättningen får större påverkan på 
medianlönen i grupper med få medarbetare i.

Sammanfattning värderingsbox 10: 
Skillnad i medianlön inom värderingsboxen är 8800 kronor. Alla grupper 
förutom miljöinspektör (59% kvinnor) inom boxen är kvinnodominerade.  
Av dessa tjänar kvinnorna mer än männen i nästan samtliga grupper, 
undantagen är grupperna handläggare myndighet och upphandlare. 
Löneskillnaderna förklaras av skillnader i kompetens och uppdrag.

Värderingsbox 11
Admin IV 
Förskollärare 
Lärare yrkesämnen 
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Miljöstrateger 
Naturskolepedagog 
Sjuksköterska 

AID-etikett Värderingsbox 11 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
Ej 

jämförbart, 
liten grupp Admin IV - 40 900 - - - - - - - - - - - -

402010 Förskollärare 28 900  28 750 29 300 28 300 29 300 29 000 28 750 28 500 29 600 28 937 28 695 29 850 29 100 29 000
401013 Lärare yrkesämnen 34 313  35 325 0 33 900 35 650 35 000 0 0 33 579 30 700 35 300 0 35 063 0
151017 Miljöstrateger 34 950  36 850 32 500 32 275 34 800 34 300 36 100 31 470 30 925 35 175 35 020 32 375 34 700 34 250

Ej 
jämförbart, 
liten grupp Naturskolepedagog - 32 950 - - - - - - - - - - - -

206014 Sjuksköterska 32 000  31 251 33 000 34 850 31 700 31 800 34 000 33 185 30 025 33 900 31 050 35 296 33 000 34 200

Lärare yrkesämnen är enda icke-kvinnodominerade arbetet (56% 
kvinnor) och är det tredje högst lönesatta inom boxen. Löneläget för 
yrkeslärare förklaras av kommunens möjligheter att rekrytera och behålla 
personal, särskilt för de grundprofessioner som den enskilda 
medarbetaren har Lunds kommun som arbetsgivare behöver ta hänsyn till 
löneläget hos andra arbetsgivare vid lönesättning. Denna 
omvärldsbevakning som grund för lönesättning görs mot såväl andra 
huvudmän inom gymnasieskolan som de övriga arbetsgivare som 
anställer personer med denna grundprofession. Det finns ingen tydlig 
löneskillnad mellan könen på gruppnivå och lönespridningen är stor. 
Däremot finns det en stor löneskillnad gentemot förskollärare och 
sjuksköterskor.

Sammanfattning värderingsbox 11: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 12 150 kronor.

Värderingsbox 12
Arkitekt 
Ekonomi IV 
Ergonom 
Familjerådgivare 
Kommunikation IV 
Lärare gymnasiet 
Lärare praktiskt-estestiska 
Lärare senare år 
Lärare Sfi 
Lärare special 
Lärare tidigare år 
Näringslivsutvecklare 
Sjuksköterska, specialistutb 
Socialsekreterare 
Utveckling IV 
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AID-etikett Värderingsbox 12 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
501010 Arkitekt 36 800  38 400 36 800 36 700 39 000 35 400 34 300 38 325 37 138 34 900 38 500 38 450 37 400 36 700
151011 Ekonomi IV 35 950  39 350 36 200 36 900 40 100 31 850 40 000 32 250 35 750 41 000 37 500 41 000 35 850 37 000
351013 Familjerådgivare 32 800  34 875 29 100 40 750 0 0 31 096 0 33 600 0 0 0 34 581 0
151013 Kommunikation IV 33 000  42 000 32 200 32 250 33 800 34 317 37 650 38 850 31 850 28 175 33 350 37 574 33 050 41 425
401012 Lärare gymnasie 34 098  33 100 34 200 34 100 35 650 34 992 32 807 33 035 33 819 34 125 34 445 0 33 725 0
401014 Lärare praktiskt-estestiska 32 400  32 200 31 700 31 700 33 400 32 595 31 900 32 950 31 638 29 600 30 200 33 330 30 900 31 675
401012 Lärare senare år 34 098  32 500 34 200 34 100 35 650 34 992 32 807 33 035 33 819 34 125 34 445 0 33 725 0
401018 Lärare Sfi 31 725  31 950 31 000 32 450 34 000 32 340 31 500 0 32 500 32 000 32 000 0 32 230 0
401016 Lärare special 35 300  34 750 35 250 34 000 36 200 35 828 34 800 35 129 34 100 32 973 34 250 34 900 35 350 34 215
401010 Lärare tidigare år 31 300  31 000 30 800 30 675 32 500 32 309 31 000 32 177 30 800 30 550 30 900 32 000 29 823 31 400

Ej 
jämförbart, 
liten grupp Näringslivsutvecklare - 39 000 - - - - - - - - - - - -

206011 Sjuksköterska, specialistutb 34 100  33 526 0 34 000 32 800 33 665 36 000 36 170 33 379 34 800 34 275 38 023 35 500 35 700
206019 Sjuksköterska, specialistutb 34 000  33 526 35 000 34 175 32 700 33 743 34 025 34 774 34 400 33 800 33 400 37 563 35 000 34 100
351010 Socialsekreterare 31 200  30 650 31 100 29 450 31 000 30 100 31 620 33 250 29 713 29 475 31 000 31 850 29 800 31 750
151010 Utveckling IV 37 050  38 500 32 400 33 900 39 200 38 000 36 200 45 000 39 500 34 825 39 200 39 900 35 200 41 350

Endast två av de 14 grupperna är icke kvinnodominerade: Arkitekt och 
Lärare praktisk estetisk. Två grupper är enkönade och består endast av 
kvinnor (kommunikation IV och Näringslivsutvecklare). Detta 
försvårar jämförande analys mot omvärlden utifrån löneläge. I åtta av 
grupperna tjänar kvinnor mer än män inom gruppen. I de grupper där 
kvinnor tjänar mindre inom gruppen är skillnaderna försumbara (<1%). 

Arkitekt: Löneläget för arkitekter förklaras av kommunens möjligheter 
att rekrytera och behålla personal då denna yrkesgrupp har bredare 
möjlighet att få anställning utanför kommunen som arbetsgivare, än 
många andra av kommunens medarbetargrupper.  

Lärare praktisk-estestiska ämnen ligger i den nedre halvan av 
värderingsboxen men har en lönebild som liknar det regionala urvalet 
och rikets. 

Sjuksköterska specialist: Gruppen består av kvinnor samt en man. 
Mannen ligger högt lönesatt i förhållande till kvinnorna i hela gruppen 
specialistsjuksköterskor. Dock är lönen att anse som låg i förhållande till 
MAS och andra specialistsjuksköterskor inom företagshälsovården. 

Socialsekreterarnas lägre löneläge inom värderingsboxen påverkas av 
andelen nyanställda vilka ofta är nyutexaminerade. Kommunen har dock 
efter att ha uppmärksammat den vid tidigare lönekartläggningen, 
genomfört en extra satsning på denna grupp. Detta kommer troligtvis att 
förändra gruppens löneläge över tid.  

Sammanfattning värderingsbox 12: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 11 350 kronor. De högst betalda grupperna 
(kommunikation IV, ekonomi IV, utveckling IV och 
näringslivsutvecklare) består av få personer som arbetar på strategisk och 
kommunövergripande nivå. Dessa medarbetare tjänar i regel mer i 
jämförelse med individer som arbetar i de stora yrkesgrupperna, även om 
arbetsuppgifterna bedöms likvärdiga.  

Värderingsbox 13
c Enhetschef service (C) 
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Ekonomi V 
HR IV 
HR V 
Jurist 
Socialsekreterare utredare 
Utveckling V 

AID-etikett Värderingsbox 13 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
109090 c Enhetschef service (C) 43 500  40 200 51 000 46 600 47 000 48 000 48 500 41 900 43 000 50 200 49 900 47 150 46 100 49 550
101011 Ekonomi V 50 600  56 250 52 900 51 000 62 775 52 363 0 0 49 700 0 50 100 0 57 600 68 800
151012 HR IV 34 975  41 150 34 450 32 200 37 000 32 000 37 100 37 500 34 200 36 250 38 000 44 658 35 000 35 275
101012 HR V 49 700  51 000 56 200 52 400 56 750 60 000 0 0 47 200 0 0 0 56 500 65 300
151018 Jurist 43 175  45 500 0 38 200 41 700 38 100 0 0 45 000 0 39 150 47 150 46 800 54 321

Ej jämförbart Socialsekreterare utredare - 36 600 - - - - - - - - - - - -
105010 Utveckling V 51 100  56 450 52 450 47 500 58 150 39 059 48 175 47 600 44 750 51 050 39 700 43 850 40 100 65 600

C Enhetschef service är det enda icke-kvinnodominerade arbetet i 
värderingsboxen. Kvinnornas löner ligger dock i den övre halvan inom 
gruppen. Olika uppdrag och tyngd på individnivå inom gruppen påverkar 
lönenivåerna.

HR V: Mycket liten grupp där individers enskilda löner får stort 
genomslag på medianlönen.

Socialsekreterare utredare: Gruppen består av 4 medarbetare och är 
felkodade i lönekartläggningen och kan därför bortses från.

Utveckling V: Mycket liten grupp där individers enskilda löner får stort 
genomslag på medianlönen.

Ekonom V är den enda grupp där kvinnorna tjänar mindre än män inom 
gruppen. Den man som har högst lön är äldst i gruppen samt arbetar på 
den största förvaltningen vilket påverkar uppdragets tyngd.

Sammanfattning värderingsbox 13: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen när gruppen socialsekreterare utredare undantas enligt 
ovan, är 16 250 kronor. Generellt sett är yrkeskategorierna i denna 
värderingsbox grupper med få medarbetare som arbetar på strategisk och 
övergripande nivå.

Värderingsbox 14
Ingenjör IV 
IT IV 
Lektor 
Specialpedagog

AID-etikett Värderingsbox 14 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
501010 Ingenjör IV 36 800  37 700 36 800 36 700 39 000 35 400 34 300 38 325 37 138 34 900 38 500 38 450 37 400 36 700
151014 IT IV 35 700  43 180 36 850 35 325 36 500 36 000 0 42 110 35 500 39 350 37 250 33 900 34 000 32 500

Ej jämförbart Lektor 45 175  43 397 - - - - - - - - - - - -
401017 Specialpedagog 36 300  35 855 36 450 33 075 36 200 37 110 33 400 35 049 35 575 34 836 34 800 37 742 34 778 35 000
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Inom värderingsboxen är det två icke kvinnodominerade grupper som 
också tjänar mest (IT IV och Lektor).

Ingenjör IV är en kvinnodominerad grupp där lönerna ligger ca 2000 kr 
över lönerna för gruppen Specialpedagog. Det kan även konstateras att 
kompetensförsörjningsperspektivet påverkar löneläget för Ingenjör IV 
som har en större arbetsmarknad utanför den kommunala sektorn. 

Specialpedagog är lönesatt i linje med andra kommuners löneläge i det 
regionala urvalet samt riket. Gruppen har lägst lön i värderingsboxen och 
är starkt kvinnodominerad med 85% kvinnor.  

Lektor: Löneläget i Lund ligger i underkant i förhållande till riket. Det 
finns ingen tillgänglig jämförbar data med det regionala urvalet. 

IT IV: Gruppen består av få personer som arbetar på strategisk och 
kommunövergripande nivå. Dessa medarbetare tjänar i regel mer i 
jämförelse med individer som arbetar i de stora yrkesgrupperna, även om 
arbetsuppgifterna bedöms likvärdiga.

Sammanfattning värderingsbox 14: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 7542 kronor. Den grupp som tjänar minst är också 
den grupp som kan antas ha har minst möjlighet till en alternativ 
arbetsmarknad utanför den kommunala sektorn.

Värderingsbox 15
c Administrativ chef skola (C)
c Enhetschef KoF (C) (Kultur och fritid)
Psykolog

AID-etikett Värderingsbox 15 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp

Ej jämförbart c Administrativ chef skola (C) - 43 275 - - - - - - - - - - - -
104510 c Enhetschef KoF (C) 40 000  39 750 36 850 38 100 40 900 41 963 36 500 38 690 39 500 39 650 39 800 47 550 42 100 44 850
204510 Psykolog 39 200  37 500 38 750 37 900 38 150 43 500 40 350 41 807 40 125 39 750 37 285 41 173 37 000 41 200

c Enhetschef KoF (C) är en icke kvinnodominerad grupp och ligger 
lönemässigt mellan admin chef skola och psykolog. 

Psykolog ligger ca 1700 kr lägre än för yrket i riket. I det regionala 
urvalet är lönerna för psykologer varierande. Grupperna i de mindre 
kommunerna är mycket små och därmed svåra att göra jämförelser med. 

Administrativ chef skola Det saknas jämförbar data för denna grupp.

Sammanfattning värderingsbox 15: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 5775 kronor.

Värderingsbox 16
c Bitr rektor (grundskola)
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c Enhetschef Kommunledning (C)
c Enhetschef Tekniska (C)
c Enhetschef VO (C)

AID-etikett Värderingsbox 16 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp

Ej jämförbart c Bitr rektor (grundskola) - 41 550 - - - - - - - - - - - -

Ej jämförbart c Enhetschef Kommunledning (C)- 51 700 - - - - - - - - - - - -

Ej jämförbart c Enhetschef Tekniska (C) - 43 900 - - - - - - - - - - - -
103511 c Enhetschef VO (C) 39 000  41 900 41 600 41 400 43 660 38 500 41 000 43 518 38 500 42 900 39 100 0 38 000 0

Enhetschefer VoO: Löneutvecklingen för gruppen är till synes liten, och 
någon förklaring till detta är inte tydlig. Liksom i andra chefsgrupper 
påverkas löneläget för enhetscheferna av medarbetarnas löneläge 
(grundprofession) där många saknar högskoleutbildning. 

Biträdande rektorer (grundskola) har en annan arbetsvärdering än för 
gymnasiet vilket är kopplat till organisationen där uppdragen skiljer sig 
åt avseende exempelvis storlek på skolan och antal underställda. Av 
samma skäl finns inte heller någon tillförlitlig jämförande data för 
gruppen.  

Enhetschef kommunledning har andra krav på intellektuella färdigheter 
samt ansvar för planering, än övriga i värderingsboxen och är därför den 
högst värderade gruppen i den arbetsvärdering som ligger till grund för 
underlaget. Gruppen består av få personer som arbetar på strategisk och 
kommunövergripande nivå. Dessa medarbetare tjänar i regel mer i 
jämförelse med individer som arbetar i de stora yrkesgrupperna, även om 
arbetsuppgifterna bedöms likvärdiga.

Enhetschef kommunledning är ett mer solitärt uppdrag än exempelvis 
enhetschef inom vård och omsorg där cheferna lättare kan bistå varandra 
vid exempelvis sjukdom eller ledighet. Det finns även en tydligare 
marknadspåverkan på dessa chefstjänsters löner jämfört med inom vård 
och omsorg. Liksom i andra chefsgrupper påverkas löneläget för 
enhetscheferna av medarbetarnas löneläge. För denna chefsgrupp har 
många medarbetare krav på högskoleutbildning. Liksom tidigare 
konstaterats för andra arbeten är grundprofessionens löneläge en viktig 
faktor för exempelvis chefsgruppen. 

Enhetschef tekniska har högre krav på erfarenhet än andra i 
värderingsbox i den arbetsvärdering som gjorts. Det saknas jämförbar 
data då gruppen har fem olika AID-etiketter och det är oklart vilken av 
dessa tre som är mest relevant att jämföra.

Sammanfattning värderingsbox 16: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 10 150 kronor där tre grupper ligger nära varandra 
och enhetschef kommunledning avviker.
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Värderingsbox 17
c Administrativ chef STAB (B)
c Avdelningschef kommunledning (B)
c Enhetschef SOC (C)
Specialistläkare

AID-etikett Värderingsbox 17 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp

Ej jämförbart c Administrativ chef STAB (B) - 49 875 - - - - - - - - - - - -
Ej jämförbart c Avdelningschef kommunledning (B)- 64 600 - - - - - - - - - - - -

103510 c Enhetschef SOC (C) 42 200  40 000 42 000 41 100 44 000 38 800 41 650 40 750 42 200 48 900 40 085 38 850 43 800 44 400
201012 Specialistläkare 69 636  76 950 0 0 72 500 0 73 800 0 79 000 0 0 0 71 750 0

Chefslönerna i denna grupp speglar medarbetarlönerna och viss 
marknadspåverkan finns.

Enhetschef SOC ligger lägre lönesatt jämfört med såväl det regionala 
urvalet som med hela riket. Denna grupp i Lund har dock inte 
myndighetsansvar, vilket förekommer i en del andra kommuner och detta 
avspeglas i lönen. De chefer inom socialtjänsten som har 
myndighetsansvar återfinns i en högre värderingsbox och har högre lön. 
De som är enhetschefer har en medianlön på 42300 och sektionscheferna 
har 34700. Detta drar ner medelvärde och median för gruppen i helhet. 
Sektionscheferna kallas numera föreståndare och kommer att skiljas ut 
annorlunda i kommande arbetsvärdering i framtida lönekartläggning.

Specialistläkares löner är tydligt påverkade av löneläget på övriga 
arbetsmarknaden. Gruppen utgörs av fem personer varav två återfinns 
inom företagshälsovården varav en dessutom har chefsuppdrag i 
kombination med kliniskt arbete. Jämförande data utgörs av skolläkare. 
Medianlönen i riket för företagsläkare är 80 000 kronor.

Avdelningschef kommunledning (B) . Gruppen består av få personer 
som arbetar på strategisk och kommunövergripande nivå. Dessa 
medarbetare tjänar i regel mer i jämförelse med individer som arbetar i 
de stora yrkesgrupperna, även om arbetsuppgifterna bedöms likvärdiga. 
Avdelningschef kommunledning är även ett helt solitärt uppdrag vilket 
också kan påverka löneläget.

Sammanfattning värderingsbox 17: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 27 075 kronor vid ett uteslutande av enhetschef soc. 
Specialistläkarna är den grupp som har högst lön och är tydligt påverkade 
av löneläget på övriga arbetsmarknaden.

Värderingsbox 18
c Avdelningschef Service

Boxen består endast av en man och analyseras ej. 
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Värderingsbox 19
c Enhetschef SOC myndighet (C)

AID-etikett Värderingsbox 19 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
103510 c Enhetschef SOC myndighet (C)42 200  43 700 42 000 41 100 44 000 38 800 41 650 40 750 42 200 48 900 40 085 38 850 43 800 44 400

Enhetschef SOC myndighet (C).  I jämförande data för riket och det 
regionala urvalet har ingen uppdelning gjorts för chefer med och utan 
myndighetsansvar, vilket försvårar jämförelsen med omvärlden (se även 
värderingsbox 17). Gruppen består av sju kvinnor och två män.

Värderingsbox 20
c Affärsområdeschef Service (B)
c Avdelningschef Tekniska (B)
c Bitr rektor (gymnasium)
c Förskolechef (C)

AID-etikett Värderingsbox 20 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
Ej 

jämförbart, 
liten grupp c Affärsområdeschef Service (B)- 68 350 - - - - - - - - - - - -

Ej 
jämförbart, 
liten grupp c Avdelningschef Tekniska (B)- 59 400 - - - - - - - - - - - -

Ej jämförbart c Bitr rektor (gymn) - 50 500 - - - - - - - - - - - -
104012 c Förskolechef (C) 43 200  43 450 44 500 43 700 50 000 44 500 40 955 46 650 44 200 41 450 43 000 46 725 42 700 44 600

Två av grupperna är mycket små vilket gör jämförelser allt för svåra för 
att kunna bidra till analysen. Detta gäller Affärsområdeschef Service 
(B) där gruppen utgörs av endast två personer, samt Avdelningschef 
Tekniska (B).

Bitr rektor (gymnasium): Dessa är att räkna som C-chefer och kan 
jämföras med medianen för riket 46 550kr I Lund finns ett särskilt krav 
på rektorsutbildning. Denna behöver inte vara genomförd innan 
rekrytering och kan därför påbörjas när tjänsten tillträds

Förskolechefer (C) ligger i lönenivå med Enhetschefer VoO (+ ca 
800kr) som ligger i en lägre värderingsbox. I Lund finns ett särskilt krav 
på rektorsutbildning. Denna behöver inte vara genomförd innan 
rekrytering och kan därför påbörjas när tjänsten tillträds. 
Arbetsvärderingen för gruppen kommer att ses över 2017. 

De flesta personer i gruppen är kodade med AID-etikett 104012 och har 
därför inte det dubbla förskole- och skolansvaret. I statistiken för riket 
finns en löneskillnad mellan AID 104011 och 104012. Detta gör det svårt 
att jämföra statistik för denna grupp då det tycks finnas oklarheter i vilka 
AID-etiketter olika personer får i Lund i denna grupp. Gruppen jämförs 
med Ledning, barnomsorg förskola/skola (C) i jämförelsestatistiken. 

Sammanfattning värderingsbox 20: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen är 24 900 kronor. Noteras kan att lönenivån ligger 
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betydligt högre i de grupper som traditionellt sett kan anses icke-
kvinnodominerade.

Värderingsbox 21
C Rektor

AID-etikett Värderingsbox 21 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
104011 c Rektor (C) 46 550  45 848 48 250 45 900 47 600 47 700 46 475 48 525 44 350 44 300 45 650 52 075 47 640 51 000

Rektor (C): Median för Lunds kommun är 45848 kr jämfört med riket 
46550 kr.

Denna grupp har myndighetsansvar enligt lagstiftningen och värderas 
därför högre i arbetsvärderingen än biträdande rektorer (gymnasium). 
Biträdande rektorer (gymnasium) har dock avsevärt högre medianlön.

Värderingsbox 22
c -Förvaltningschefer
c Rektor (B)
c Skolområdeschef (B)
c Verksamhetschef (B)

AID-etikett Värderingsbox 22 Riket Lund Burlöv Eslöv H-borg H-holm Hörby Höör K-stad Kävlinge L-krona Lomma Malmö S-torp
101010 c -Förvaltningschefer 69 000  73 600 82 500 0 65 000 52 334 54 562 0 45 300 0 72 000 0 55 525 0
104011 c Rektor (B) 49 950  53 100 48 250 45 900 47 600 47 700 46 475 48 525 44 350 44 300 45 650 52 075 47 640 51 000

Ej jämförbart c Skolområdeschef (B) - 57 750 - - - - - - - - - - - -
Ej jämförbart c Verksamhetschef (B) - 57 300 - - - - - - - - - - - -

c –Förvaltningschefer kan jämföras med AID-etikett 101010, dvs A-
chefer som har en medianlön på 69000 kronor för riket, mot 73600 
kronor i Lunds kommun. Kommundirektörens lön ingår i denna grupp 
och påverkar löneläget.

c Rektor (B) Gruppen består av 3 män.  Enskilda individers löner får 
stort genomslag. 

c Skolområdeschef (B) motsvarar Verksamhetschef (B) till uppdraget. 
Gruppen består av endast 14 personer. Lönespridningen liknar även 
verksamhetscheferna men löneläget är något lägre. Verksamhetens 
storlek påverkar också löneläget för gruppen. 

c Verksamhetschef (B) är en blandad grupp med 16 personer från olika 
förvaltningar som organisatoriskt befinner sig direkt under 
förvaltningschefen. Det är en liten lönespridning i gruppen. 

Sammanfattning värderingsbox 22: Skillnad i medianlön inom 
värderingsboxen 20 500 kronor. Enskilda individers löner får stort 
genomslag i dessa grupper.
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Handlingsplan

Bakgrund
Handlingsplanen för jämställd lönebildning syftar till att uppnå ett mer 
strategiskt och enhetligt lönebildningsarbete för Lunds kommun. 

Handlingsplanen är framtagen av HR-strategiska enheten i samarbete 
med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och är därefter förankrad med 
alla HR-avdelningar, Lunds kommuns ledningsgrupp samt fackliga 
företrädare. Åtgärderna i handlingsplanen är av övergripande karaktär. På 
tjänstemannanivå kommer aktivitetsplaner att arbetas fram med konkreta 
och uppföljningsbara aktiviteter. HR-strategiska enheten har det 
övergripande samordnande ansvaret för åtgärderna i handlingsplanen. 
Förvaltningarna har i uppdrag att genomföra aktiviteter inom ramen för 
åtgärderna med stöd av anvisningar från HR-strategiska enheten. 

Områden

Viljeinriktning
Arbeta fram en tydlig och långsiktig viljeinriktning avseende 
lönebildning. Kopplat till detta bör lönesättningsprocessen och 
tillhörande dokument ses över. 

Utbildning och nätverk
Vidareutveckla utbildning i lönebildning för chefer med ett 
jämställdhetsperspektiv och ta fram motsvarande utbildning i mindre 
format för medarbetare. Utbildning i lönebildning erbjuds alla chefer 
genom de så kallade chefsmodulerna. En utbildning för alla medarbetare 
skulle kunna utvecklas som e-utbildning och vara en del av ett 
introduktionsmaterial.

Lönekriterier
I löneavtalen som arbetsgivaren (SKL) tecknat med arbetstagarparterna 
regleras att lönen ska bedömas utifrån framtagna lönekriterier. 
Löneavtalen stadgar att: 

”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen 
för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av 
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen 
vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och 
resultat.”2 

För att alla medarbetare ska bedömas utifrån samma grund kommer 
gemensamma övergripande lönekriterier att tas fram.

Statistik
Könsuppdela all individbaserad statistik så långt det är möjligt. Detta är 
en viktig del av jämställdhetsarbetet för att kunna belysa strukturella 
ojämlikheter. 

2 Gemensam formulering i alla löneavtal, § 1
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Önskvärd lönestruktur
I lönekartläggningen som numera genomförs varje år utreds och 
analyseras förekomsten av eventuella osakliga löneskillnader. I 
lönekartläggningen 2016 kunde konstateras att inga osakliga 
löneskillnader förekom. Men med detta är inte sagt att kommunen 
lönestruktur är den önskvärda. Ett strategiskt arbetssätt för lönebildning 
är att ta fram, och systematiskt arbeta med, önskad lönestruktur för 
kommunens olika arbeten. Genom att ställa upp önskvärda lönestrukturer 
blir lönesättningsarbetet tydligare definierat vilket bör minska risken för 
individuell partiskhet hos enskilda lönesättande chefer. 
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Protokoll 1 (6) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-05-05 KS 2017/0466  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 
 

Plats och tid Stadshuset 5:e våningen, 2017-05-05 klockan 08.00–10.00 

  

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande 

Mats Olsson (V) 

Louise Rehn Winsborg (M), 2:e vice ordförande 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  

Övriga Liselotte Brantlind, Sekreterare 

Erik Holm, HR strateg 

Hannah Smede, HR strateg 

 

Justerare Louise Rehn Winsborg (M) med Inga-Kerstin Eriksson (C) som 

ersättare 

  

Paragrafer § 12-14 

  

Plats och tid för justering Stadshuset 5:e våningen 2017-05-10 kl.08.00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Liselotte Brantlind 

  

  

Ordförande  

 Elin Gustafsson (S) 

  

  

Justerare  

 Louise Rehn Winsborg (M) 
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Protokoll 2 (6) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-05-05 KS 2017/0466  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 

  

Sammanträdesdatum 2017-05-05 

  

Paragrafer § 12-14 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-11 Datum då anslaget tas ned 2017-06-02 

  

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

  

  

Underskrift  

 Liselotte Brantlind 
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Protokoll 6 (6) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-05-05   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 14 Jämställda löner 

Sammanfattning 
Hannah Korman Smede presenterar handlingsplan för jämställda löner 

som syftar till att ge likvärdig lön för likvärdigt arbete. 

 

Tilläggsyrkande 
Mats Olsson (V) yrkar på att göra följande tillägg till syftesformuleringen 

i handlingsplanen: syftar till att//ge likvärdig lön för likvärdigt arbete 

samt//uppnå ett mer strategiskt och enhetligt lönebildningsarbete i Lunds 

kommun. 

Yrkas även på ett tillägg om särskilt missgynnade yrkesgrupper som 

domineras av kvinnor, ska identifieras och bli föremål för en särskild 

lönesatsning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar 
Genom två röster och en nedlagd lade man ned Mats Olssons förslag om 

särskild lönesatsning samt att överlämna till fullmäktige en fördjupad 

analys och handlingsplan för godkännande. Syftesformuleringen däremot 

bifölls. 

I övrigt godkänns tjänsteskrivelsen av arbetsgivarutskottet. 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  

att göra följande tillägg till syftesformuleringen i handlingsplanen: 

syftar till att //ge likvärdig lön för likvärdigt arbete samt//uppnå ett 

mer strategiskt och enhetligt lönebildningsarbete i Lunds kommun. 
att i övrigt godkänna den fördjupade analysen och handlingsplan för 

jämställda löner. 

att finansiering sker inom ramen för alla förvaltningars ordinarie 

verksamhet. 

 

Reservationer 
Mats Olsson (V) reserverar sig. 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
HR-avdelningen Diarienummer

2017-05-05 KS 2016/0323

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Kyrkogatan 11 Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
222 22 Lund

Hannah Smede

 

hannah.kormansmede@lund.se

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 

Fördjupad analys och handlingsplan med 
åtgärder för jämställda löner

Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige har en fördjupad analys av Lunds 
kommuns löner genomförts. Därtill kopplas en handlingsplan för det 
fortsatta lönebildningsarbetet.

Kostnader som följer med handlingsplanen utgörs primärt av 
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare samt abonnemang av 
systemstöd för arbetet med önskvärd lönestruktur och bedöms rymmas 
inom ramen för alla förvaltningars ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2017 dnr KS 2016/0323.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 5 maj 2017
Analys jämställda löner med tillhörande bilagor 1-7.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet

Uppdragets bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2014 i samband med 
ärendet ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2015-2017 med budget 
2015 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förekomsten av 
omotiverade löneskillnader i Lunds kommun och om så är fallet ta fram 
en handlingsplan för att åtgärda dessa skillnader. Då ärendet 
återrapporterades 25 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av löner och 
utifrån denna analys föreslå en handlingsplan för jämställda löner i Lunds 
kommun. 

Den 11 januari 2017 redovisades 2016 års lönekartläggning för Lunds 
kommun i kommunstyrelsen. Denna utgår från 2016 års löner och har 
skett i samverkan med de fackliga organisationerna. I denna har inga 
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-05-05 KS 2016/0323

strukturella könsdiskriminerande skillnader hittats. I samband med 
redovisningen beslutade kommunstyrelsen: 

- att kommunkontoret senast juni 2017 ska återkomma med den av 
kommunfullmäktige beslutade fördjupade analysen av lönerna 
och handlingsplan med åtgärder för att jämställa löner i Lunds 
kommun och att inom ramen för analysen genomföra 
benchmarking med motsvarande kommuner, med kommuner i 
Skåne samt rikssnittet samt redovisa vad som kan göras inom 
ordinarie löneöversyn, bl a genom tydligare central styrning.

Analysen
I bakgrunden till analysen beskrivs hur andra arbetsgivare arbetar med 
jämställda löner, vad centrala löneavtal stadgar gällande arbetsgivarens 
ansvar i lönebildning samt vad Sveriges kommuner och landsting anser 
som framgångsfaktorer i lönebildningsarbetet.

En generell iakttagelse i analysarbetet är att lönebilden i viss mån 
påverkas av grundprofessionen för chefen och dennes medarbetare. Detta 
innebär att grupper som i samhället har lägre löner också har lägre 
lönebild, generellt, även för dess chefer. Detta visar på hur marknaden 
påverkar löner även inom kommunen. 

En annan sådan generell iakttagelse är att små grupper med tillgång till 
en starkare privat arbetsmarknad, vid sidan om kommunen som 
arbetsgivare, har också en tendens till högre löneläge. Detta gäller då 
främst icke kvinnodominerade arbeten där de privata aktörerna är fler, 
något som även påverkar löneläget i kommunen för dessa grupper. 

Vid jämförelser av medianlöner med andra arbetsgivare framgår att 
Lunds kommun inte ligger lågt i lön generellt sett, dock finns det 
enskilda yrkesgrupper som ligger lägre och i vissa fall högre i lön. Någon 
djupare analys av andra arbetsgivarens lönestruktur har inte gjorts, till 
exempel vad gäller faktorer som ålder och anställningstid. Det 
förekommer att enskilda medarbetare fått högre lön när de börjat i en 
annan kommun, men utifrån sådana enstaka fall kan man inte dra några 
slutsatser om andra kommuners lönebild.

Små grupper med specialiserade uppgifter har ofta lättare att som grupp 
driva krav på högre löner då effekten av sådan lönesättning medför 
förhållandevis små ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren. Detta 
skulle kunna vara en förklaring till varför dessa grupper i vissa fall har en 
högre lönebild. Inom kommuner är dessa grupper ofta icke 
kvinnodominerade.

Handlingsplan för jämställd lönebildning 2017-2018
Handlingsplanen för jämställd lönebildning syftar till att uppnå ett mer 
strategiskt och enhetligt lönebildningsarbete för Lunds kommun. 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-05-05 KS 2016/0323

Åtgärderna i handlingsplanen är av övergripande karaktär. På 
tjänstemannanivå kommer aktivitetsplaner att arbetas fram med konkreta 
och uppföljningsbara aktiviteter. Avstämning sker löpande i 
arbetsgivarutskottet vad gäller aktivitetsplanerna. 

HR-strategiska enheten har det övergripande samordnande ansvaret för 
åtgärderna i handlingsplanen. Förvaltningarna har i uppdrag att 
genomföra aktiviteter inom ramen för åtgärderna med stöd av 
anvisningar från HR-strategiska enheten. 

Områden

Viljeinriktning
Arbeta fram en tydlig och långsiktig viljeinriktning avseende 
lönebildning. Kopplat till detta ska lönesättningsprocessen och 
tillhörande dokument ses över. 

Utbildning och nätverk
Vidareutveckla utbildning i lönebildning för chefer med ett 
jämställdhetsperspektiv och ta fram motsvarande utbildning i mindre 
format för medarbetare. 

Lönekriterier
Utforma gemensamma kommunövergripande lönekriterier i syfte att alla 
medarbetare ska bedömas utifrån samma grund.

Statistik
Könsuppdela all individbaserad statistik så långt det är möjligt.

Önskvärd lönestruktur
Ta fram, och systematiskt arbeta med, önskvärd lönestruktur för 
kommunens olika arbeten.

Finansiering
Kostnader som följer med handlingsplanen utgörs primärt av 
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare samt abonnemang av 
systemstöd för arbetet med önskvärd lönestruktur och bedöms rymmas 
inom ramen för alla förvaltningars ordinarie verksamhet.
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-05-05 KS 2016/0323

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott  föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna den fördjupade analysen och handlingsplan för 
jämställda löner.

att finansiering sker inom ramen för alla förvaltningars ordinarie 
verksamhet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 213 Igångsättningstillstånd för skola och
idrottshall på Södra Råbylund, Lunds 
kommun

Dnr KS 2014/0956

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beställde 2015-03-26 en ny grundskola för 100 
elever i årskurs F - 3 samt för 100 förskolebarn på Södra Råbylund. 
Redan innan bygget upphandlades visade det sig att behovet av skola är 
större i området än den beställda skolan. Serviceförvaltningen har 
tillsammans med barn- och skolförvaltningen och stadbyggnadskontoret 
försökt att få till en större enhet men den nuvarande tomten räcker inte 
till för att bygga en större enhet. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför 
en ny placering av skolan och idrottshallen med koppling till det 
genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön väster om 
tidigare tomt.

Beställningen från barn- och skolnämnd Lunds stad är en utökning av 
tidigare beställning till 360 elever samt en ändrad placering i området 
enligt förslag från statsbyggnadskontoret. Investeringsutgiften bedöms 
till 105 000 000 kr för skolan och för idrottshall till 55 000 000 kr. Total 
investeringsutgift bedöms till 160 000 000 kr. Kommunkontoret föreslår 
att idrottshallen anpassas till en idrottssal för skolans behov vilket 
innebär en position istället för två. Kommunkontorets förslag innebär en 
investeringsutgift på 130 000 000 kr. Projektet finaniseras av 
kommunstyrelsens investeringsram som överförs till servicenämnden och 
driften finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel för skola 
och förskola.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 17 mars 2017, dnr 2014/0956.
Stadsbyggnadskontorets PM skolplacering daterat 15 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015,§48 dnr KS 2014/0956.
Barn- och skolnämnds lunds stads tjänsteskrivelse med beställningsmall 
den 15 mars 2017 dnr BSN 2017/0139.
Barn- och skolnämndens beslut den 15 Mars 2017, § 24 dnr 2017/0139.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Emma Berginger (MP) och Elin Gustafsson 
(S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att beställa en skola årskurs F-3 för 360 barn med tillagningskök och 
fullstor idrottshall för 160 000 000 kr på Södra Råbylund som ersätter 
tidigare beställning på Södra Råbylund. I övriga delar yrkas enligt 
kommunkontorets förslag.

Bilaga 122
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     beställa en skola årskurs F -3 för 360 barn med tillagningskök och 

fullstor idrottshall enligt föreliggande tjänsteskrivelse för 160 000 
000 kr på Södra Råbylund som ersätter tidigare beställning på södra 
Råbylund.

 

Kommunstyrelsen beslutar
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan 
att   servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften, 

att  kommunkontoret i uppdrag att reglera servicenämndens 
investeringsram jämfört med tidigare beställning, 

att  ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämndens 
lokalram med faktisk hyra när skolan tas i drift, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Kultur- och fritidsnämndens 
lokalram med faktisk hyra när idrottslokalerna tas i drift,  

att  finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
utbyggnad av skola och förskola.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Philip Sandberg (L) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.bil § 213/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

54



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-23 KS 2016/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-23 klockan 13.00–19.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 200-205, kl 13:00-16:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 206-222, kl 
15:00-19:35

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:15
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP), närvarar ej § 208 pga jäv
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:20-19:35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 13:00-18:05
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 13:00-15:50
Annette Henriksson, finansekonom, kl 13:00-13:20
Patrik Persson, controller, kl 13:00-15:50

Justerare Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)

Paragrafer § 200-222

Plats och tid för justering onsdagen den 31 maj 2017, kl 13:00
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-23 KS 2016/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V) Mats Olsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-23

Paragrafer § 200-222

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-23 

 
Ang Igångsättningstillstånd för skola och idrottshall på Södra 
Råbylund, Lunds kommun (Dnr: KS 2014/0956) 
 

Kommunen bör inte slentrianmässigt bygga tillagningskök vid mindre skolenheter då det är 

ekonomiskt oförsvarbart. Moderaterna anser dessutom att fullstora idrottshallar ska vara regel 

vid nybyggnation av idrottslokaler i Lunds kommun. Skolor och föreningar ska erbjudas bästa 

möjliga lokaler och service till bästa möjliga pris. I just det här fallet är vi dock beredda på att 

göra ett undantag som skulle kunna bekräfta regeln. En fullstor hall på S Råbylund är långt 

bortom vad skolan har behov av nu och i framtiden. Istället hotar en så dyr investering en 

satsning på en fullstor hall på Linero till Vikingaskolan där det redan finns ett behov. S 

Råbylund kommer nu istället drabbas av ökad trafik på gator som inte är planerade för det, 

medan Lineros vägnät redan är dimensionerat för de idrottsanläggningar som finns i området. 

På Linero kräver inte en utbyggnad av fler idrottshallar fler P-platser, något som nu måste 

skapas skapas på S Råbylund. 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (6)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-05-11 KS 2014/0956

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Henrik Nygren

 

henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

Igångsättningstillstånd för skola och 
idrottshall på Södra Råbylund, Lunds 
kommun.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beställde 2015-03-26 en ny grundskola för 100 
elever i årskurs F - 3 samt för 100 förskolebarn på Södra Råbylund. 
Redan innan bygget upphandlades visade det sig att behovet av skola är 
större i området än den beställda skolan. Serviceförvaltningen har 
tillsammans med barn- och skolförvaltningen och stadbyggnadskontoret 
försökt att få till en större enhet men den nuvarande tomten räcker inte 
till för att bygga en större enhet. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför 
en ny placering av skolan och idrottshallen med koppling till det 
genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön väster om 
tidigare tomt.

Beställningen från barn- och skolnämnd Lunds stad är en utökning av 
tidigare beställning till 360 elever samt en ändrad placering i området 
enligt förslag från statsbyggnadskontoret. Investeringsutgiften bedöms 
till 105 000 000 kr för skolan och för idrottshall till 55 000 000 kr. Total 
investeringsutgift bedöms till 160 000 000 kr. Kommunkontoret föreslår 
att idrottshallen anpassas till en idrottssal för skolans behov vilket 
innebär en position istället för två. Kommunkontorets förslag innebär en 
investeringsutgift på 130 000 000 kr. Projektet finaniseras av 
kommunstyrelsens investeringsram som överförs till servicenämnden och 
driften finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel för skola 
och förskola. 

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 17 mars 2017, dnr 2014/0956, (Denna 
skrivelse) 
Stadsbyggnadskontorets PM skolplacering daterat 15 december 2016.  
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015,§48 dnr KS 2014/0956
Barn- och skolnämnds lunds stads tjänsteskrivelse med beställningsmall 
den 15 mars 2017 dnr BSN 2017/0139
Barn- och skolnämndens beslut den 15 Mars 2017, § 24 dnr 2017/0139.
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Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Utökningen av den tidigare beställningen av en 
ny skola på Södra Råbylund gör att fler barn kommer få en skola nära 
hemmet. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beställde 2015-03-26 en ny flexibel enhet på 
Råbylundsområdet med plats för sammanlagt 200 barn varav 100 
förskolebarn och 100 skolelever i årskurs F - 3. Sedan planeringen av 
skolan påbörjades har antalet bostäder som planlagts i området ökat. 
Skolenheten planerades utifrån antagandet om att cirka 600 bostäder 
skulle byggas på Råbylundsområdet. Idag planläggs ytterligare områden 
med närmare 2000 bostäder. Det finns därför anledning att förändra den 
beställning som barn- och skolnämnden gjorde 2013. 

Statsbyggnadskontoret har i PM daterad 2016-12-15 förslagit en flytt av 
skolan till en ny placering väster om den tidigare tomten. Den tomt som 
skolan tidigare skulle placeras på är för liten för en skolenhet med 300 
elever. Dessutom ligger den trafikmässigt sämre till då den ligger inne i 
bostadsområdet.  Stadsbyggnadskontoret anser att den nya tomten ligger 
bättre till för det planerade grönstråket ner mot Råbysjön. Barn- och 
skolnämnden gör därför en utökad beställning av en ny skola för upp till 
360 elever med placering på den tomt stadsbyggnadskontoret föreslagit. I 
beställningen ingår även den idrottshall som ingick i det ursprungliga 
projektet. 

Ett lokalprogram för den nya skolan har tagits fram med utgångspunkt i 
förslaget till nytt standardlokalprogram som håller på att arbetas fram för 
Lunds kommun. Standardlokalprogrammet är ännu inte formellt beslutat 
men är ett led i att få fram ändamålsenliga och yteffektiva lokaler. 
Eventuella förändringar som görs i standardlokalprogrammet efter barn- 
och skolnämndens beslut kan påföras lokalprogrammet för den nya 
skolan.

Eftersom stadsbyggnadskontoret föreslår en byggnation av förskola på 
den ursprungliga tomten kan investeringsmedel som redan investerats i 
utemiljön komma den nya förskolan till del.

De delar av den gamla tomten som inte behövs till den nya förskolan 
samt tomten för idrottshallen lämnas tillbaka till tekniska nämnden av 
servicenämnden för exploatering till annan användning. 

Skolan
Den nya skolbyggnaden ska uppföras enligt förslaget till nytt 
standardlokalprogram för grundskolan. Lokalprogrammet för skolan på 
Råbylund generar ytor enligt nedan baserat på 360 elever.

Skolan kommer få en programyta på 2896 kvm vilket innebär 8 
kvadratmeter per barn programyta. Med programyta menas de lokaler 
som är nödvändiga för verksamheten. Sedan tillkommer byggnadens 
övriga ytor som trapphus, sambandsutrymmen och så vidare. Det 
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genererar en bruksarea, (BRA) på 3475 kvadratmeter vilket ger en 
kvadratmeteryta per barn på 9,7. 

Investeringsutgiften beräknas till 105 000 000 kr vilket kommer att 
generera en hyra på cirka 9 000 000 kr per år. Investeringsutgiften är 
bedömd utifrån Idalaskolan som ska rymma lika många barn. 

Idrottshallen
Barn- och skolnämnden beställer att den idrottshall som tidigare 
planerades ska flyttas till den nya tomten. För idrottshallen beräknas 
investeringsutgiften till 55 000 000 enligt tidigare beställning. Det 
genererar en årlig hyra på 4 7000 000 kr per år av vilket Kultur- och 
fritidsnämnden ska finanisera 75 %. Kultur- och fritidsnämnden saknar 
finansiering vilket innebär att medel måste reserveras i kommande EVP 
för att finanisera en fullstor idrottshall. 

Servicenämnden har haft kostnader för projektering av tidigare planerad 
idrottshall och så långt det är möjligt så ska handlingar för hallen 
återanvändas med placering på den nya tomten. Barn- och skolnämnden 
har inte sett någon anledning att justera lokalprogram för idrottshallen. 

Kommunkontorets kommentarer
Den tidigare planerade skolan är inte lämplig att genomföra på grund av 
att den planerades ha en mindre elevvolym än önskvärt. 
Kommunkontoret anser att nya skolor bör ha cirka 400 elever även om 
det är acceptabelt med 300 elever i skolor för årskurs F – 3. Behovet på 
Södra Råbylund är att skolan ska rymma upp till 360 elever, men med 
planeringstal 25 elever per klass kommer skolan ha cirka 300 elever. 

Bruksarean (BRA) för skolan är på 9,7 kvadratmeter per elev enligt 
beställningen. Det är räknat på 30 elever per klass vilket skolan enligt 
förslaget till det nytt standardlokalprogram kommer att rymma. Men i 
planeringen så räknar man med 25 elever per klass för årskurs F -3. Det 
genererar en BRA på 11,6 vilket motsvarar den yta som kommunen 
tidigare planerade nya skolor för. 

Investeringsutgiften för den tidigare beställda skolan är på 71 500 000 kr 
vilket motsvarar en investeringsutgift på 358 000 kr per elev. Den nya 
beställningen genererar en investeringsutgift på 297 000 kr per elev vid 
360 elever eller 356 000 kr per elev vid 300 elever. 

Skolan är beställd med tillagningskök av Barn- och skolnämnden. De 
senaste åren har produktionskostnaden per portion i Lunds kommun ökat 
på grund av igångsättning av flera mindre produktionsenheter. Det finns 
samtidigt ett produktionsöverskott inom servicenämndens befintliga kök 
som kommer att öka när de stora gymnasieskolorna får tillagningskök. 

Det är dyrare att driva ett tillagningskök än mottagningskök om inte 
enheterna är tillräckligt stora. Det finns grundläggande skillnader mellan 
tillagning- och mottagningskök. Den största svårigheten med 
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tillagningskök på mindre skolor att kraven för specialkost har ökat då det 
inte får finnas risk för kontaminering.  

Idag råder det även brist på utbildad personal som kan driva 
tillagningsköken. 

Serviceförvaltningens bedömning är att det är en betydande ökning av 
investeringsutgiften att bygga tillagningskök som klarar mottagning av 
mat. Ett mottagningskök behöver stora ytor för mottagning och 
varmhållning av kosten och även kylning för att klara kylkedjan. Ett 
tillagningskök behöver inte dessa ytor men däremot extra köksdelar för 
att klara specialkosten då det inte får finnas risk för kontaminering. Men 
även förvaringsytor för råvaror till produktionen. 

Kommunkontoret rekommenderar att skolan på Södra Råbylund får 
mottagningskök enligt serviceförvaltningens inrådan. Som planeringen 
ser ut idag kommer Järnåkraskolan få ett produktionsöverskott när de 
stora gymnasieskolorna får lokala tillagningskök. 

Idrottshall
Vid tidigare beställnings av skola på södra Råbylund beställdes en 
fullstor idrottshall som bedömdes till 55 000 000 kr. Kommunkontoret 
noterar att för andra nyligen beställda idrottshallar på Brunnshög, 
Idalaskolan, Dalby södra och Internationellaskolan bedöms 
investeringsutgiften till 44 000 000 – 48 000 000 kr. Den skillnad som 
kommunkontoret kan se i beställningen är att hallen på södra Råbylund 
rymmer 300 åskådare medan de andra rymmer runt 150 åskådare. Det 
kan vara så att kalkylen för södra Råbylund är mer osäker då den var den 
första skolidrottshallen som planerade sedan idrottshallen i Genarp år 
2003. 

Skolenheten på södra Råbylund behöver endast en mindre idrottsal för 
sin skolidrott. Den fullstora idrottshallen motiverades i tidigare 
beställning av att man planerade att flytta ner Vikingaskolans högstadium 
(Årskurs 7 -9) eller att en ny högstadieskola skulle byggas på Södra 
Råbylund. Nu finns det inte några sådana planer längre. 

Kultur- och fritidsnämnden har beställt en fullstor idrottshall med läktare 
för föreningslivet. Men det planeras eller byggs flera fullstora 
idrottshallar i närheten. 

 Internationellaskolan får en fullstor idrottshall

 Brunnshögskolan får en fullstor hall.

 Skola i Södra Dalby får en fullstor idrottshall. 

Det planeras även för nya fullstora idrottshallar intill Östra Tornskolan 
och Vikingaskolan. 

Därför föreslår kommunkontoret att skolan får en integrerad idrottssal i 
skolan endast för skolans behov. Kommunkontoret bedömer utifrån 
Prästängskolan att investeringsutgiften för en idrottssal till cirka 
25 000 000 kr. Det ger en minskad investeringsutgift på cirka 20 000 000 
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kr och kommunens hyreskostnader sänks med cirka 1 700 000 kr per år. 
Väljer man att ändå bygga en fullstor idrottshall på Södra Råbylund bör 
antingen den fullstora idrottshallen vid Östra Tornskolan alternativt invid 
Vikingaskolan utgå och att de äldre eleverna får förflytta sig mellan 
skolorna för skolidrott. 

Ny beställning
Servicenämnden har en beställning av kommunfullmäktige sedan 2015-
03-26 på en skola och förskola på Södra Råbylund för 127 500 000 kr. 
Kommunkontoret föreslår följande ändringar av tidigare beställning. 

 Förskolan för 100 barn utgår, endast skola årskurs F – 3.

 Skolan ska rymma 360 elever istället för 100.

 En ny placering väster om tidigare placering enligt 
stadsbyggnafskontorets förslag 

 Att skolan utformas efter det nya lokalprogrammet. 

 En minskning av idrottshallen från två positioner till en position

 Att skolan får mottagningskök. 

Den nya enheten beräknas få en investeringsutgift på 130 000 000 kr 
vilket innebär att kommunkontoret föreslår att servicenämnden får en 
utökad investeringsram på 2 500 000 kr. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att     beställa en skola årskurs F -3 för 360 barn enligt denna 
tjänsteskrivelse för 130 000 000 kr på Södra Råbylund som ersätter 
tidigare beställning på södra Råbylund.

Kommunstyrelsen beslutar
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan

att     servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att kommunkontoret i uppdrag att reglera servicenämndens 
investeringsram jämfört med tidigare beställning 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämndens 
lokalram med faktisk hyra när skolan tas i drift.
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att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Kultur- och 
fritidsnämndens lokalram med faktisk hyra när idrottslokalerna tas i 
drift.  

att finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
utbyggnad av skola och förskola. 

 Anette Henriksson
 Kommundirektör

 Henrik Weimarsson
 Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Stadbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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PM – Förslag omlokalisering av skola F-3 och idrottshall Södra Råbylund
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun 2016-12-15

Stadsbyggnadskontoret föreslår att placeringen av skola och idrottshall omlokaliseras till ett 
mer strategiskt läge till de nya utbyggnadsområdena med närhet till huvudgator och 
kollektivtrafik samt koppling till det genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot 
Råbysjön.

Behovet av förskola kan tillgodoses på del av kvarteret Guldåkern 1, för övrig del av kvarteret 
kan nya bostäder tillkomma.

Den nya lokaliseringen för skola och idrottshall omfattar ca 15 400 kvm.

Översikt Södra Råbylund
Antal bostäder: Etapp I – ca 170st, Etapp II – ca 500st, Etapp III norr ca 540st, Etapp III söder ca 650st.
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Planerad skola och idrottshall på kvarteret Guldåkern 1 uppfyller inte dagens ytbehov.
Skola och idrottshall planerades utifrån ett antagande i fördjupning av översiktsplanen från 
2008 som angav ca 600 bostäder för Södra Råbylund. 

Med en utbyggnad av kvarstående etapper med högre exploatering, inklusive område mellan 
Sydöstravägen och Prästavägen uppskattas antalet bostäder i dagsläget till ca 1850.
Med hittills planerad placering av skola och idrottshall mellan befintlig och ny småhus- 
bebyggelse orienterar sig verksamheten inte optimalt till den tätare bostadsbebyggelsen där de 
övergripande gång- och cykelstråken är placerade.    

Kvarteret Guldåkern 1 markerad med röd ring

Kent Ratcovich
planarkitekt
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 24 Tilläggsbeställning Södra Råbylund
Dnr BSL 2017/0139

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av ny skola på Råbylund. Beställningen är 
en utökning av tidigare beställning från barn- och skolnämnden samt en 
ändrad placering i området enligt förslag från statsbyggnadskontoret. 
Projektet bekostas inom kommunstyrelsens investeringsram.

Beslutsunderlag
Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15
Tilläggsbeställning Södra Råbylund Tjänsteskrivelse 2017-03-15
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Komplettering Lokalprogram Råbylundshallen
Lokalprogram Råbylundshallen - 2014
Lokalprogram tilläggsbeställning Råbylund F-3

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar i att nämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt 
beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15 
med färdigställande till skolstart höstterminen 2019. 

Ursula Savonius (L) instämmer i Yanira Difonis (MP) yrkande.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) yrkande och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt 

beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 
2017-03-15 med färdigställande till skolstart höstterminen 2019. 

Protokollsanteckningar
Liberalerna lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi ställer oss positiva till att en skola på Råbylund nu byggs. Vi är dock 
kritiska till att byggnation inte påbörjades efter den första beställningen 
av nämnden 2013.”
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Nämndens samtliga ledamöter instämmer i protokollsanteckningen.

Ersättaren Eli Blondin (FI) instämmer i Liberalernas 
protokollsanteckning.

 

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-15 BSL 2016/0719

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn-och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2017-03-15 
klockan 18.00–23.40

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Rita Borg (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M), Fr o m § 4
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
Victor Landing (KD)

Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Mårten Spanne (S)
Sofia Lindbom (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M) t o m § 3
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Lars Hansson (L)

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S)
Eva Ohlsson (S)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Chelsea Long (V)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Anita Bengtsson, HR-chef, BSNLS
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS
Katarina Kristiansson, Skolområdeschef, BSNLS
Camilla Stellgren, HR-konsult, BSNLS
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSNLS
Peter Walther, Skolområdechef, BSNLS
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Anneli Holmgren, Socionom, BSFLS
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund
Helene Bergman, Facklig företrädare, Lärarförbundet

Justerare Yanira Difonis (MP)
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-15 BSL 2016/0719

Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 20-36

Plats och tid för justering Skolkontoret, Stora Södergatan 47, onsdagen den 22 mars kl 12:00

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Yanira Difonis (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-03-15

Paragrafer § 20-36

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-24 Datum då anslaget tas ned 2017-04-14

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Underskrift

Eva-Lotta Kittel
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (2)
Skolkontoret Diarienummer

2017-03-15 BSL 2017/0139

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 55 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gustav Svensson

046-35 62 78

gustav.svensson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Tilläggsbeställning Södra Råbylund

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av ny skola på Råbylund. Beställningen är 
en utökning av tidigare beställning från barn- och skolnämnden samt en 
ändrad placering i området enligt förslag från statsbyggnadskontoret. 
Projektet bekostas inom kommunstyrelsens investeringsram.

Beslutsunderlag
Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15
Tilläggsbeställning Södra Råbylund Tjänsteskrivelse 2017-03-15
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Komplettering Lokalprogram Råbylundshallen
Lokalprogram Råbylundshallen - 2014
Lokalprogram tilläggsbeställning Råbylund F-3

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Utökningen av den tidigare beställningen av ny 
skola på Råbylund gör att fler barn kommer få en skola nära hemmet. 
Skolans utformning görs enligt Lunds kommuns nya 
standardlokalprogram för grundskolor. Lokalprogrammet är framtaget för 
att ge elever trygga och ändamålsenliga lokaler.

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lund stad beställde under 2013 en ny flexibel 
enhet på Råbylundsområdet med plats för 200 barn och elever. Planering 
av skolan har pågått sedan 2014 och under tiden har antalet bostäder som 
planlagts i området ökat. När beslut fattades om en ny skola gjordes det 
utifrån antagandet att ca 600 bostäder skulle byggas på 
Råbylundsområdet. Idag planläggs ytterligare områden och närmare 2000 
bostäder planeras. Det finns därför anledning att förändra den beställning 
som barn- och skolnämnden gjorde 2013. Statsbyggnadskontoret har i 
PM daterad 2016-12-15 lämnat förslag på flytt av skolan inom 
planområdet. Ärendet innehåller en beställning av ny skola för upp till 
360 elever med placering på den tomt statsbyggnad föreslagit. I 
beställningen ingår även den idrottshall som ingick i det ursprungliga 
projektet. 
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Ett lokalprogram för den nya skolan har tagits fram med utgångspunkt i 
det nya standardlokalprogrammet för Lunds kommun. 
Standardlokalprogrammet är ännu inte formellt beslutat men är ett led i 
att få fram ändamålsenliga och yteffektiva lokaler. Eventuella 
förändringar som görs i standardlokalprogrammet efter barn- och 
skolnämndens beslut kan påföras lokalprogrammet för den nya skolan. 
Vid projektering av skolan måste speciell hänsyn tas till närheten till 
brandstationen i väster. 

Kommunen har haft kostnader för projektering av idrottshallen och så 
långt det är möjligt så ska handlingar för hallen återanvändas med 
placering på den nya tomten. Barn- och skolförvaltningen har inte sett 
någon anledning att justera lokalprogram för idrottshallen. 
Lokalprogrammet ska vara styrande för eventuella förändringar som 
behöver göras för idrottshallen genom bytet av tomt. 

Eftersom att statsbyggnadskontoret föreslår en byggnation av förskola på 
den ursprungliga tomten kan de pengar som redan investerats i utemiljön 
komma den nya verksamheten till del.

Ekonomi och Tidplan
Då bostadsbyggandet på Råbylundsområdet går i rask takt är 
påskyndandet av ny skola viktig. Så snart beslut är fattade ska projektet 
ges hög prioritet. Befolkningsprognosen visar på ett stort behov av 
skollokaler i området. Behovet ökar varje år i prognosen. Skolkapaciteten 
hanteras idag till stor del av Vikingaskolan och fristående verksamheter 
på området. Projektet bör genomföras med färdigställande under 2019.

En kostnadsbedömning är gjord efter lokalprogrammets totalyta och 
projektet beräknas kosta 105 mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt 

beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-
15.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad
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1. Förvaltningens/Nämnden förslag till beslut

Ärendet Dnr BSL 2017/0139 var uppe i barn- och skolnämnden den 15/3-2017 
och förslag till beslut är:
Att hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt 
beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15.

2. Behovsbeskrivning och syfte

Projektet ny skola på Södra Råbylund ska tillfredsställa det lokalbehov som 
uppstått genom den utbyggnad av bostäder som pågår i området. Tätheten i 
bostadsbyggnadet har ökats och i området planeras nu för knappt 2000 
bostäder. Antalet bostäder är tredubblat sedan de första planerna för Råbylund 
utformades. Bostadsbyggandet avspeglas i aktuell befolkningsprognos där det 
finns en kraftig ökning av antalet boende i skolålder. Önskade effekter av 
projektet är att kunna erbjuda en skola nära hemmet till elever på 
Råbylundsområdet som ska börja förskoleklass. Projektet är en utökning av 
tidigare beställning från barn- och skolnämnden. 

3. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning 

Projektet är initierat till följd av diskussioner med statsbyggnadskontoret kring 
ett ökat antal bostäder i detaljplanerna i Råbylundsområdet. Ytterligare grund 
för projektet är det förslag på alternativ placering av skola på Råbylund som 
tagits fram av statsbyggndadskontoret. 

Det utökade bostadsbyggandet har gjort att en utökning av den planerade 
skolan är nödvändig. Projektet är sedan tidigare beskrivet och upptaget i EVP. 
Ytterligare investeringsmedel måste budgeteras för de tillkommande 100 
eleverna i jämförelse med ursprungsbeställningen.
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4. Alternativ till investeringen

Alternativ till beställningen är att genomföra ursprunglig beställning av ny 
flexibel enhet på Råbylund. I dialog med stadsbyggnadskontoret har det 
alternativet avfärdats eftersom att det inte uppfyller behovet av skollokaler. 
Effekten av att inte genomföra investeringen blir att utbyggnaden av området 
södra Råbylund genomförs utan skola. I yngre åldrar är närheten till skolan en 
viktig faktor för elever. Eleverna kan då tidigt ta sig själva till skolan och gå 
eller cykla i sällskap av föräldrar. 

5. Lösningsförslag och mål

En ny skolbyggnad ska uppföras enligt Lokalprogram tilläggsbeställning 
Råbylund F-3. Lokalprogrammet är framtaget med utgångspunkt i Lunds 
kommuns nya standardlokalprogram för grundskolan. Lokalprogrammet för 
skolan på Råbylund generar ytor enligt nedan baserat på 360 elever.

Programyta – 2896 kvm
Programyta per elev - 8 kvm
BRA (programyta x 1,2) – 3475
BRA per elev – 9,7

Ytorna som genererats av det nya standardlokalprogrammet avviker endast 
marginellt från exempelvis lokalprogrammet för den nya skolan som 
projekteras på Brunnshögsområdet.

6. Avgränsningar

-

7. Förutsättningar
7.1. Tidsram

Enligt barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan ska projektet vara 
genomfört hösttermninen 2018.
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7.2. Ekonomi, budget

Projektet är kostnadsberäknat till 105 mkr utifrån lokalprogrammets totalyta.

7.3. Finansiering

Projektet ska finansieras genom kommunens gemensamma investeringsplan.

7.4. Driftkostnad

Driftskosstnader är ej beräknade.

7.5. Följdinvestering

Inga kända följdivesteringar finns.

7.6. Energi och miljö

-

7.7. Övrigt

-
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8. Fastställande

Undertecknas av beställare/lokalplanerare.  
Lund 2017-03-15

_______________________________________

Beställare

Gustav Svensson
Lokalplanerare
Barn- och skolförvaltningen Lunds stad
Lund[Ort] 
2017-03-15
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PM – Förslag omlokalisering av skola F-3 och idrottshall Södra Råbylund 
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun 2016-12-15 

 

 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att placeringen av skola och idrottshall omlokaliseras till ett 

mer strategiskt läge till de nya utbyggnadsområdena med närhet till huvudgator och 

kollektivtrafik samt koppling till det genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot 

Råbysjön. 

 

Behovet av förskola kan tillgodoses på del av kvarteret Guldåkern 1, för övrig del av kvarteret 

kan nya bostäder tillkomma. 

 

Den nya lokaliseringen för skola och idrottshall omfattar ca 15 400 kvm. 

 

 
Översikt Södra Råbylund 

Antal bostäder: Etapp I – ca 170st, Etapp II – ca 500st, Etapp III norr ca 540st, Etapp III söder ca 650st. 

 

  

78



Planerad skola och idrottshall på kvarteret Guldåkern 1 uppfyller inte dagens ytbehov. 

Skola och idrottshall planerades utifrån ett antagande i fördjupning av översiktsplanen från 

2008 som angav ca 600 bostäder för Södra Råbylund.  

 

Med en utbyggnad av kvarstående etapper med högre exploatering, inklusive område mellan 

Sydöstravägen och Prästavägen uppskattas antalet bostäder i dagsläget till ca 1850. 

Med hittills planerad placering av skola och idrottshall mellan befintlig och ny småhus- 

bebyggelse orienterar sig verksamheten inte optimalt till den tätare bostadsbebyggelsen där de 

övergripande gång- och cykelstråken är placerade.     

 

 
Kvarteret Guldåkern 1 markerad med röd ring 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ratcovich 

planarkitekt 
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Lokalprogram Råbylundshallen 

Kompletteringar: 

 Förråd i anslutning till teorisal/ (danslokal) för bättre flexibelt nyttjande av lokal. 

 Städförråd i anslutning till idrottshall för föreningar (grovstädning) och till skurmaskin 
och med tillgång till vatten/vask och brunn. 

 Komplett IT-anslutning till idrottshall och teorisal för internt och extern användande 
med uttag i idrottshall vid ”sekreterat placering” + i båda delarna (2-sals position) och 
i teorisal. 

 Golv typ Unisport (LF upphandlat Idrottshallen, Bollhuset och håller nu på med 
Vipeholmshallen). 

 Linjering för olika idrotter (kommer senare) men bör innehålla alla traditionella 
inomhusidrotter; Handboll fullstor plan, 2 minihandbollsplaner, Innebandy, Volleyboll 
fullstor + 4 träningsplaner, badminton banor 5 st, basketplan fullstor + mindre längs 
med långsidorna). – Allt detta får vi in i Vipeholmshallen nu när Lundafastigheter 
”lägger” nytt i sommar). 

 2 musikanläggningar och högtalare till dessa. En ljud och speaker anläggning som kan 
nyttjas vid matcher och större arrangemang. 

 32- A – uttag 

 Takhöjd 8 meter 

 

Magnus Malmborg 

2014-06-09 
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Lokalprogram Råbylundshallen med utgångspunkt från Kultur – och fritidsförvaltningens 

verksamhet:  

- Vardagar måndag – fredag 16.00 - 23.00 

- Lördag – söndag  08.00 - 20.00 

- Lovverksamhet  alla lov inkl. sommarlov 

- Arrangemang, både stora (ex Lundaspelen) och mindre typ ungdoms – SM (helg) i 

någon idrott arrangemang där man har önskemål om ex, övernattning, entré och 

kioskförsäljning mm. 

Idrottshall 
Spelplan 40 x 20 m. Hallen bör vara längd 43 m lång, 1,5 m på var sida, 24 m bred för att 
säkra olika funktioner kring spelplanen. Se linjering olika idrotter nedan.(idrotter – behov). 
 
Entré 
Entrén visar kommunens idrottsambitioner och att de som besöker hallen är välkomna. 
Därför viktigt att denna placeras rätt och att den syns på normalavstånd samt att besökande 
känner sig trygga på platsen. Ingen tät växtlighet i anslutning till entrén. Entré via 
omklädningsrum bör inte förekomma.  
 
Idrotter - Behov 

- Spelplaner (linjering) till de idrotter som är i behov: 
- Handboll + mini handboll (man kan få in 3 planer). Minihandbollsmål.  
- Innebandy (Innebandysarg (står på vagn) – ”kräver” förrådsutrymme i anslutning till 

hallen. 
- Basket – dels stor plan basket korgar i taket. Dels basketkorgar längs långväggen. 

Minibasket. 
- Volleyboll – dels stor plan, dels planer (4-5 st) för träning och skolidrott (uttag i golv 

för volleybollstolpar) 
- Badminton – går att få in 6 st badmintonbanor. (uttag i golv för badmintonstolpar) 
- Gymnastik – gymnastikmaterial – (”kräver förråd till material) 
- Motionsgymnastik (aerobics, Zumba, - typ Friskis & svettis) 
- Dans 
- Le parkour 
- Klättervägg ? 
- Musikanläggning/högtalaranläggning tillgänglig i anslutning till hallen(bör finnas två) 

eftersom hallen kan delas för två verksamheter samtidigt.  
- ”Handikappidrotter” typ rullstolsbasket, rullstolhandboll, m.fl. Innebär att det är bra 

om hallen spelplan och omklädningsrum är byggd i markplan. 
- Budosporte (judo, taekvendo, brottning, aikido mm)  

 
Andra behov 
Läktare  

- I anslutning till hallen på så vis som Nyvångshallen och Tunahallen är byggda. Bra ha 
läktare ”lågt” för undervisning/instruktioner för och efter lektion/idrottspass.  
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- Läktare – handikappanpassad (ramp) – behöver ej hiss om läktare byggs som Nyvång. 
- Publikkapacitet 200-300 + stolar att placera ut runt spelplan (volleyboll, basket) – 

kräver förråd). 
- In och utgångar till läktaren. 
- Läktare ska vara placerad på samma sida som entrén för att undvika att besökande 

beträder spelplanen. Från läktaren ska man kunna se hela planen 
- Toaletter för publik, utövare, m.fl. i nära anslutning till idrottshallen 
- Fungera som samlingssal för skolverksamhet vid större skolarrangemang. 
- En tilltalande entré där det ska gå att kunna ha lite kioskförsäljning, entréförsäljning 

vid arrangemang.  
 
Tillfälliga ytor för försäljning 
Det blir mer vanligt att föreningslivet – i samband med matcher/arrangemang – servar 
publiken m fl med någon form av enkel förtäring. Ytor för detta bör skapas i anslutning till 
entrén eller läktaren för undvikande av hinder i logistiken. Platsen bör förses med toalett + 
handtvätt + el (minst 16 A). 
 
Matchklocka 
Ska vara synlig för publiken samtidigt som lagbänkarna och sekretariat ska kunna se den. Kan 
eventuellt placeras på ena kortsidan. 
Sekreterat (uttag, IT- uppkoppling, speaker mm). Mikrofoner och högtalare, headset mm så 
man kan hålla föredrag/ uppvisning/instruktioner – allt flexibelt.  
Klockor (dygnstiden) på båda sidor (kortväggen) är också ett stort behov. 
 
Förråd 
Förslag – stort förrådsutrymme (20-30 kvm) där man bygger in troaxburar så att respektive 
förening får tillgång till ex 2 kvm/förening. Ev. en del större. 
Förråd för större verksamhetsmaterial som ej ”får plats i hallen” – innebandysarg, 
tjockmattor, minihandbollsmål, innebandy mål. (mycket av detta kan kombineras med 
skolidrotten). En del kan placeras på vägg och en del i tak. 
Städförråd för föreningsverksamheten i anslutning till idrottshall och omklädningsrum. 
 
Omklädningsrum 
8 omklädningsrum krävs för en stor idrottshall som är delbar och som också ska serva 
kommande skol -och idrottsbehov när Råbylund har byggts ut med fler skolor och bostäder. 

- Omklädningsrummen bör ha plats för ca 25-30 pers. 
- Mellan två omklädningsrum – dörr – kan bli ett större vid arrangemang. 
- Lärarrum/funktionärsrum i anslutning till hallen – fungerar som domar och 

funktionärsrum. Behov – omklädning för 4 funktionärer, dusch, toalett, skåp för 
kläder, bord, stolar. 

- Skåp i anlutning till omklädningsrum eller i anslutning till hallen. 
- Skoställ i anslutning till omklädningsrummen? 
- I duschutrymmen bör det finnas duschbås/skärmväggar 
-  

Larm och Lås 
- Kortläsare, taggar, portkod – kan ev. kopplas till K&F – bokningssystem (FRI-bokning) 
- Larm 
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Tillgängligheten till Råbylundshallen skall vara optimal 

- Hela bygganden ska vara bra skyltad med bra tydlig information. 
- Det ska vara lätt att hitta till anläggningen (skyltning i kommunen bör förbättras) 
- Stor skylt utomhus – Råbylundshallen 
- bra och tillräckligt med cykelparkering 
- bra bilparkering 

kollektivtrafiken i anslutning till Råbylundshallen 
- rörelsehindrade ska ha lätt att ta sig till och från hallen 

 
Föreningsschema – typ av verksamhet, arrangemang och antal besök 
I våra idrottshallar (40 x 20 m) Fäladshallen, Tuna hallen, Nyvångshallen m.fl. varierar 
verksamheterna. Traditionellt kan man säga att det är framförallt bollsporter (lagidrotterna), 
handboll, innebandy, volleyboll, basket (lite fotboll) och gymnastik (med många deltagare 
samtidigt och mycket material) som håller till i stora idrottshallarna. Fördelen med att bygga 
”större”, ändamålsenlig och flexibla idrottshallar innebär också att nyttjandegraden i våra 
anläggningar blir bättre.  
Ex Tunahallen (nationerna – studenterna) verksamhet till 23.00 – se bilaga föreningsschema 
Tunahallen. 
I en idrottshall 40 x 20 ligger snittet på antal besök/dag vardagar 16-22 på 120 och helgerna 
400-500 besök (arrangemang) inkl. publik. Vid större arrangemang är det naturligtvis mycket 
fler. 
   
 
Allmänt 
Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunen står i begrepp att bygga ett antal framtida 
idrottshallar/idrottssalar i en expansiv kommun. Bl a Lerbäckshallen, men titta också på 2 
äldre idrottshallar i kommunen som fungerar alldeles utmärkt både för skolidrotten och 
föreningsidrotten och det är Tunahallen och Nyvångshallen i Dalby. Undvik att ”uppfinna 
hjulet” inför respektive byggnation. Låt kommande Lerbäckshallen, Tunahallen och 
nyvångshallen stå som modell för kommande idrottshallar/salar.  

 
Magnus Malmborg  
2014-01-24 
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Barn-och skolnämnd Lunds stad Lokalprogram 1 (1) 

Skolkontoret 2017-03-15 
 
 

 
 
 

 

Lokalprogram ny skola Råbylund 360 elever årskurs F-3 
 
 
 

      Entré   antal rum pers rum kvm rum tot kvm   

Vindfång   1   20 20   

Foajé   1   50 50   

Toaletter, städ   10   2 20   

Programyta          90   

              

Bibliotek   antal rum pers rum kvm rum tot kvm   

Bibliotek S   1   80 80 samutnyttjas som mötesrum  

Programyta         80   

              

Matsal - Café   antal rum pers rum kvm rum tot kvm   

Matsal     1 100 140 140   

Café   1     65   

Scen   1   20 20 Endast för 7‐9 

Kök   1     130   

Programyta         335   

              

Skolledning   antal rum pers rum kvm rum tot kvm   

Arbetsrum   2 1 15 30   

Administration   4 1 10 40   

Möte L   1 15 30 30   

Möte M   1 8 15 15   

Post, kopiering   1   10 10   

Förråd   1   10 10   

Vaktmästare   1   10 10   

Pausrum   1 40 70 70   

Pentry   1   15 15   

Kapprum   1   10 10   

Toaletter, städ   3   2 6   

Hcpwc/personal   1   5 5   

Programyta         251   
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Barn-och skolnämnd Lunds stad Lokalprogram 2 (1) 

Skolkontoret 2017-03-15 
 
 

 
 

Elevhälsa   antal rum pers rum kvm rum tot kvm   

Skolsköterska   1   15 15   

Vilrum   1   15 15   

Hcpwc   1   5 5   

Kurator/ 
psykolog   1   15 15   

SYV   1   15 15   

Programyta         65   

          823   

       Hemvist F-6   antal rum pers rum kvm rum tot kvm 4 x 30 elever, 12-15 pedagoger 

Groventré   1 
 

20 20   

Kapprum   
   

80 1-4 rum eller öppen yta 

Hemklassrum L   1 60 128 128 kan ersättas med öppen yta/delas  i flera rum 

Hemklassrum L   2 30 64 128 kan ersättas med öppen yta/delas i flera rum 

Grupprum M   2 15 32 64 kan ersättas med öppen gruppyta 

Grupprum S   1 6 16 16 samutnyttjas som mötesrum  

Arbetsrum   2 6 16 32   

Fritidshub   
   

100 samutnyttjas som lärmiljö 

Förråd   1 
 

10 10   

Toaletter, städ   6 
 

2 12   

Hcpwc/personal   1 
 

5 5   

En hemvist   
   

595   

3 Hemvister 
  

Tot 1785   

       

       Speciallokaler enligt beräkning i standardlokalprogram 
 Musik 1 

     Verkstad 1 
     

       Musikrum   antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 1 pedagoger 

Musik och 
rörelserum   1 30 70 70   

Övningsrum   2 6 15 30 endast för årskurs 7-9 

Förråd   1 
 

10 10 pallar och instrument 

Scen   1 
 

20 0 endast för årskurs 7-9, placeras i Hjärtat 

Programyta   
   

80   
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Barn-och skolnämnd Lunds stad Lokalprogram 3 (1) 

Skolkontoret 2017-03-15 
 
 

 
 

 

Verkstad   antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 2 pedagoger 

Verkstad   1 30 150 150   

Maskinrum   1 
 

30 30   

Förråd   2 
 

10 20   

Inspiration   1 
 

10 10   

Programyta   
   

210   

       Total programyta 2896 kvm  
   Programyta/elev 8,0 kvm  
   BRA  

 
3475 

    BRA/elev 
 

9,7 kvm  
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1. Inledning 
Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds kommuns 

investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola och skola 

under perioden 2017-2022. Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras 

men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt investeringsgruppens 

utarbetande av investeringsplan för perioden. I senare skede måste respektive projekt som ryms 

inom investeringsramen  beställas av barn- och skolnämnden. 

 

Barn- och skolnämnden har infört en ny intern lokalplaneringsprocess i syfte att gå i takt med 

kommunens övergripande investeringsprocess och få möjlighet att årligen revidera planeringen 

av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan.  

 

Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess 

 
 

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling 

och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under 

lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden 

och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.   

 

Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver 

verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till 

etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen 

som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar 

exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets 
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet 

av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt.  I kommunens investeringsprocess är 

nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som 

fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av 

behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens 

samlade lokalplan.  

1.2 Planeringsdirektiv 
Nedan presenteras de områden som nämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För 

lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.  

 

Integration  

Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt 

ställnings-tagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall 

det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer. 

Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är en tillgång 

för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i 

samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår. 

Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det 

fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer, 

oavsett familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering kan skolor göras 

attraktiva för målgrupper bortom närområdet.  

 

Skolstorlek och skolvägar  

Nybyggda skolor/förskolor bör inte byggas större än att de tillgodoser behoven i närområdet, 

samt behoven hos de elever där skolskjuts är den enda rimliga lösningen. Om skolorna byggs 

större än så ökar elevernas skolväg och elever måste skjutsas till skolan i en oönskad omfattning.  

För att åstadkomma en god personalsituation, med vettig tjänstefördelning och med möjligheter 

till kollegial samverkan, bör nybyggda skolor/förskolor inte heller byggas för små.  

 

Långsiktighet  

Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av 

nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa tomter och planberedskap för kommande 

bebyggelse. Nya skolor/förskolor, samt nödvändiga resurser i form av t.ex. idrottslokaler, ska 

byggas i så pass god tid att provisoriska lösningar (paviljonger eller långa elevförflyttningar) 

undviks. Ett växande område ska få tillgång till skolor/förskolor i närområdet redan i början av 

befolkningsökningen. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl, men om 

skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att berövas 

möjligheten att gå i en skola nära hemmet. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över 

tid. Flexibiliteten kan handla om exempelvis samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola 

eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Näraliggande skolor bör, om det är 

möjligt och lämpligt, samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser. Att tänka 

långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget när ett behov är identifierat inom ett 

rimligt tidsperspektiv. S.k. flexibla enheter, där man redan vid byggnation förbereder för 

ombyggnad, bör användas restriktivt, och endast i de situationer där man med mycket stor 
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säkerhet kan förutse att den kommande behovsförändringen inte kan tillgodoses bättre på annat 

sätt.  

Paviljonger  

Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som 

används idag bör utredas. En plan för ersättning och avveckling av paviljonger ska utformas. 

Samtidigt kan paviljonger vara ett alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fall 

paviljonger övervägs ska nämnden informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer 

långsiktiga lösningar. Även när paviljonger etableras måste elever och förskolebarn ges en 

acceptabel utemiljö. Lokaler i paviljonger ska så långt möjligt motsvara standard i nyare 

skolbyggnader, både ur pedagogiskt och inomhusmiljömässigt perspektiv.  

 

Fritidshem  

Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem bör 

där-för lokalplaneras så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som 

de idag tillgängliga lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Fritidshemmen ska inte ses som en 

separat verksamhet utan som ett komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av 

fritidshemmens del i skollokaler en viktig del av kommande nybyggnadsprojekt.  

 

Kvalité och vision  

Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten. 

Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att 

den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för 

verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska 

understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av 

lärares och pedagogers arbete. Ett särskilt arbete med att ta fram standardlokalprogram pågår i 

syfte att nya skollokaler ska bli både kostnadseffektiva och ändamålsenliga.  

 

Ekonomi  

En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun 

har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår 

med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket förväntas ge en modell för 

ett effektivt lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt 

perspektiv när det gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En utredning av 

hur lokalerna för 7-9 på befintliga skolor används bör göras. Utredningen ska belysa om det finns 

möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste 

hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.  
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2. Redovisning lokalbehov per skolområde  
Nedan presenteras lokalplaneringen uppdelat på respektive skolområde. Grundskola och förskola 

redovisas separat. Utgångspunkten för hela planeringen är de scenarion som tagits fram baserat 

på skolområdenas befolkningsutveckling och befintligt lokalbestånd. Vidare har barn- och 

skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen använts som grund i utredningsskedet och 

tidssättning av lokalplanen. Sett till hela lokalbeståndet så finns ett antal enheter som idag 

befinner sig i olika former av tillfälliga lösningar som behöver nya lokaler. Utbyggnaden som 

genomförs är inte enbart en ökning av kapaciteten utan också en ersättning av lokaler som av 

andra anledningar inte bedöms som varaktiga över tid. I flera fall ligger kapaciteten högre än den 

ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i flera större utbyggnadsområden 

där antalet elever och barn kommer fortsätta att öka även utanför prognosperiod.   

2.1 Grundskola  
Dispositionen av texten kring varje område startar med en tabell över lokalbehoven redovisat i 

form av antalet paralleller som befolkningsprognosen visar att området innehåller. Antalet barn i 

varje åldersgrupp har delats med 25 för årkurserna F-3 och 30 för årskurserna 4-9. Här har även 

en beräkning gjorts för i vilken utsträckning elever väljer friskolor eller skola i annan kommun. 

Därefter redovisas det ursprungliga scenariot och lokaldagens diskussioner kring vad i scenariot 

som behövde studeras vidare. Redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden 

fastställde i september sker under rubriken ”Redovisning av nämndens identifierade 

utredningsuppdrag lokalgruppens utredningar Utifrån utredningsarbetets slutsatser presenteras 

sedan ett reviderat scenario. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive 

område. 
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2.1.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög  

 

Lokalbehov  

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6 10,2 10,5 10,5 10,8 9,4 9,8 10,2 

7 10,2 10,4 10,6 10,6 10,9 9,5 10,0 

8 9,5 10,4 10,5 10,7 10,7 11,1 9,7 

9 8,9 9,7 10,5 10,6 10,8 10,8 11,1 

 38,9 41,0 42,1 42,7 41,9 41,1 40,9 

10 7,2 7,6 8,1 8,9 8,9 9,0 9,1 

11 8,4 7,3 7,7 8,2 9,0 9,0 9,2 

12 6,5 8,5 7,4 7,7 8,3 9,0 9,1 

 22,1 23,4 23,2 24,8 26,2 27,1 27,3 

13 6,8 6,7 8,6 7,5 7,8 8,4 9,2 

14 6,1 7,0 6,8 8,8 7,6 8,0 8,6 

15 5,8 6,3 7,1 6,9 9,0 7,7 8,2 

 18,8 19,9 22,6 23,2 24,4 24,1 25,9 

Summa 79,7 84,3 87,9 90,8 92,5 92,3 94,1 

 

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer 

kommunal skola. 

 

Föreslaget scenario 
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Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10 

paralleller i årskurs för årskurs 4-9. 

 

Från planeringsunderlag 

I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har 

äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås 

även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med 

mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är 

barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en 

”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av 

området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3 

skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och 

detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund 

tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för 

kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för 

Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i 

kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero – 

Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever 

mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever 

behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare 

planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning 

finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur 

logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.  

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Skola Brunnshög 

Skola Råbylund 

 

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Mårtenskolan 

Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad) 

Östratornskolan (om/nybyggnad) 

Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation) 

Tomt ny skola Råbylund 

Tomt ny skola Brunnshög 4-9 

 

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  

Mårtenskolan 

För att placera Mårtenskolan med 350 elever på den plats den tidigare skolan låg behövs en 

ökning av tillgänglig utemiljö vilket kräver detaljplaneändring. Idag får man bygga i ett plan och 

fastigheten begränsas av prickmark. En skola med 350 barn kräver 10 500 m2 friyta om man 

räknar en friyta på 30m2 per elev. Detaljplanändringen måste genomföras så att minst 6 000m2  

blir tillgängliga. Då räcker ytan till ca 350 barn. I utformning av utemiljön bör lekvärdet beaktas. 

Ingen alternativ placering av skolan har utretts. 
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Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad) 

En mindre tillbyggnad av Flygelskolan är utredd och genomförbar så att skolan kan rymma 2 

paralleller i årskurs F-3. 

 

Östratornskolan (om/nybyggnad) 

Två alternativ är utredda och har behandlats av Barn- och skolnämnden men inga beslut har 

fattats. Möjligheterna att anpassa skolan till en enhet med 4 paralleller i årskurs 4-9 bedöms som 

goda. 

 

Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation) 

Skolans äldre delar bedöms av serviceförvaltningen vara i dåligt skick och rekommendationen är 

att riva de befintliga byggnaderna A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat 

kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta 

bör utredas mer i detalj. Oavsett tillvägagångsätt krävs sannolikt en detaljplaneändring då tillåten 

byggnadshöjd inom skolområdets detaljplan är begränsad till 7 m. En skola med 4 paralleller i 

årskurs 4-9 kräver ytterligare utredning av den tillgängliga utemiljön. Rekommendation är att låta 

pröva ärendet om intilliggande parker och lekvärdet på tomten överväger denna brist. Det är 

också möjligt att ändra på detaljplanen och låta skolgården ta vissa delar av parken i anspråk, 

detta måste också prövas. Genom utökningen av nya skolan på Råbylund till 3 paralleller finnas 

anledning att utreda vidare om Vikingaskolan kan utökas till 5 paralleller.  

 

Tomt ny skola Råbylund 

Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för utbyggnad av förskola på 

tomten. Förslaget finns ytterligare beskrivet under stycke 2.2.1. 

 

Tomt ny skola Brunnshög 4-9 

I senare etapper av Brunnshög bedöms behovet av en ytterligare skola i området finnas. Behovet 

ligger inte inom nuvarande prognosperiod men bevakas i kommande lokalplaner. 
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Reviderat scenario 

 

 
 

Scenariot för LTÖ är reviderat genom att en ytterligare parallell har adderats på den nya skolan 

på Råbylund. Befolkningsprognosen för Linero – Råbylund pekar brant uppåt och bedömningen 

är att i ett längre perspektiv kommer behovet av en skola med tre paralleller finnas på Råbylund. 

En förberedelse i form av större kök är redan beställd av nämnden för att möjliggöra en 

tillbyggnad av skolan. Skoltomten som i det ursprungliga scenariot fanns inom Råbylundsområdet 

är borttagen då den planeras som förskoletomt. Utanför prognosperioden finns fortfarande 

ytterligare en skola inom Brunnshögsområdet. Den F-3-skola som byggs med inflytt 2019 på 

Brunnshög är en strategisk placering kopplat till kommande byggnation och kan i en första fas till 

viss del behöva användas som evakueringslokaler vid ombyggnation av Östratornskolan.      

 

Tidsättning av projekt 

 

 

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Grundskola

LTÖ

Ny skola Råbylund 200 elever ht x Ny skola, F-3

Ny skola Råbylund 100 elever ht x Tillbyggnad ny skola Råbylund

Ny skola Brunnshög 400 elever ht x Ny skola, F-3

Mårtenskolan 350 elever ht x Ny skola, F-3, ersättning paviljonger

Flygelskolan 200 elever ht x x Tillbyggnad 200 elever F-3

Vikingaskolan 750 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Östratornskolan 750 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
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Tabellen visar vilka år som behoven bör uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.  

 

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården 

 

Lokalbehov  

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6 10,8 10,2 9,9 11,2 10,7 10,2 10,5 

7 10,0 10,8 10,2 9,8 11,2 10,5 10,0 

8 10,2 10,1 10,9 10,3 9,9 11,2 10,5 

9 10,2 10,3 10,2 11,1 10,3 9,9 11,3 

 41,2 41,4 41,1 42,3 42,0 41,8 42,3 

10 8,3 8,6 8,7 8,6 9,3 8,7 8,3 

11 8,8 8,4 8,7 8,8 8,7 9,4 8,8 

12 8,2 8,9 8,6 8,9 8,9 8,8 9,5 

 25,3 26,0 26,0 26,3 26,9 26,9 26,6 

13 8,7 8,4 9,2 8,9 9,1 9,1 9,0 

14 7,1 8,9 8,6 9,4 9,1 9,3 9,3 

15 7,0 7,4 9,3 8,9 9,7 9,4 9,6 

 22,8 24,7 27,1 27,2 27,9 27,8 27,9 

Summa 89,3 92,1 94,3 95,8 96,8 96,5 96,8 

 

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer 

kommunal skola. 
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Föreslaget scenario 

 

 

 

Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10 

paralleller i årskurs för årskurs 4-9. 

 

Från planeringsunderlag 

Fågelskolan har läsåret 2016/17 inte fyllt sin kapacitet och det finns marginal till kapacitetens 

max i området. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som händer genom beslutet att bygga 

en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt med bibehållen grundskola. Planering med hur en 

byggprocess ska hanteras pågår och innan den är beskriven är läget något osäkert. Områdets 

befolkningsutveckling är stabil och det finns ingen anledning till större förändringar. Den ökning 

som finns i prognosen är till stor del i årskurs 7-9 där Fågelskolan har utrymme, och även 

Järnåkraskolan har utrymme för en ökning av antalet elever. Det finns inga uppenbara hinder för 

att genomföra planeringen enligt scenariot. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur 

skolan ska kunna locka fler elever. Det pågår redan ett arbete där skolan samverkar med Lunds 

universitet kring ett språkcafé vilket är en typ av initiativ som bör kunna utvecklas vidare. Det är 

ett exempel på hur en skolas status kan höjas. Fågelskolans kapacitet är även en möjlig hantering 

av behov som uppstår i Centrum torn genom utbyggnaden av Öresundsvägen. Inom området 

Öresundsvägen planeras ingen tomt för en 7-9 skola så kapaciteten måste finnas i angränsande 

områden.  Inom Centrum väster – Järnåkra Klostergården finns även en tomt ”Stenkrossen” där 

etablering av en skola är möjlig. I detaljplanearbetet som pågår är utrymmet planerat för 

förskoleverksamhet och i nämndens lokalplan är projektet upptaget som förskola. Bedömningen 

är att behovet inte finns av ytterligare skollokaler på Stenkrossen.  

 

Beslutade förändringar KS/KF 

- 
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Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Lokalutnyttjande Fågelskolan 

Skola tomt ”Stenkrossen” 

Svaneskolan 

Apelskolan 

 

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  

Lokalutnyttjande Fågelskolan 

Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. Kultur och fritid har tidigare drivit en 

fritidsgård i Fågelskolans lokaler men verksamheten har upphört och lokalen blir tillgänglig för 

skolan. Genom mindre ombyggnationer kan skolans kapacitet höjas till 5-6 paralleller i årskurs 7-

9. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som 

uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. För tillfället finns en överkapacitet på Fågelskolan 

och ytterligare arbete behöver genom föras för att utnyttja lokalerna mer effektivt.  

 

Skola tomt ”Stenkrossen” 

Tomten planeras för förskoleverksamhet 8 avdelningar. 

 

Svaneskolan 

En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt som ska rymmas bredvid en ny Svaneskola. 

Planering av projektet är i tidigt skede men det är sannolikt att Svaneskolan under en byggtid på 

2-3 år inte kommer kunna ha verksamhet på nuvarande plats.  

 

Apelskolan 

Utredning av Apelskolan är inte genomförd.  

 

Reviderat scenario 
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Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är endast reviderat genom borttagande av 

Stenkrossen inte planeras för skola. 

 

Tidsättning av projekt 

 
 

Gällande lokalbehoven inom området finns ingen planerad utbyggnad förutom en ny Svaneskola. 

 

  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Grundskola

Centrum väster JK

Svaneskolan 400 elever ht x Ersätter Svaneskolan
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2.1.3 Norra fäladen 

 

Lokalbehov  

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6 5,2 5,4 5,5 5,7 5,7 5,5 4,6 

7 5,9 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 5,4 

8 5,2 5,8 5,1 5,3 5,4 5,6 5,6 

9 5,6 5,2 5,8 5,2 5,3 5,4 5,6 

 22,0 21,6 21,7 21,6 22,2 22,3 21,3 

10 4,5 4,7 4,4 4,9 4,3 4,5 4,6 

11 4,2 4,6 4,8 4,5 4,9 4,4 4,5 

12 4,2 4,2 4,6 4,8 4,5 4,9 4,4 

 12,9 13,5 13,8 14,1 13,7 13,8 13,4 

13 3,7 4,2 4,2 4,6 4,8 4,5 4,9 

14 3,5 3,8 4,3 4,3 4,7 4,9 4,6 

15 3,5 3,5 3,8 4,4 4,3 4,8 5,0 

 10,7 11,5 12,3 13,2 13,9 14,2 14,4 

Summa 45,6 46,6 47,8 49,0 49,8 50,4 49,1 

 

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn 

väljer kommunal skola. 
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Föreslaget scenario 

 

 

Scenariots utgångspunkt är att skapa större enheter med årskurs 4-6 och 7-9 som är 

sammankopplade med mindre enheter för årskurs F-3. Scenariot hanterar behovet under 

prognosperioden av 7 paralleller i årskurs F-3 och 6 paralleller i årskurs  4-9. 

 

Ur planeringsunderlag 

Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av 

planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019.  Sagoeken 

byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3 paralleller i årskurs F-3 om 

den enbart nyttjas för skolverksamhet.  

Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för fem paralleller i årskurs 4-6 finns 

framtaget. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med 

årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och det bör utredas vilka 

förändringar som är nödvändiga i samband med det planerade inomhusmiljöprojektet. Skolan 

har haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både Fäladskolan 

och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att prognosen visar 

på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en extra klass på någon 

av enheterna.  

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Sagoeken 

Fäladskolan (ombyggnad) 

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Lovisaskolan (om/nybyggnad till förskola)  

Fäladskolan (ombyggnad) 

Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll) 
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Delfinskolan (avveckling) 

 

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  

Lovisaskolan (om/nybyggnad) 

Analys av befolkningsutvecklingen visar att det inte finns behov av skolverksamhet på 

lovisaskolans tomt. Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för en 

ersättning av paviljonger samt små enheter. Området har ett antal paviljong etableringar samt 

mindre enheter där det föreligger att större underhållsbehov. Barn- och skolnämnden har 

beställt 6 avdelningar förskola på Lovisaskolans tomt vilket beskrivs vidare under stycke 2.2.2. 

 

Fäladskolan (ombyggnad) 

Fäladsskolan anpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av 

planerat underhåll samt anpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny 

idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och 

utökning av kökskapaciteten. Ombyggnationerna förväntas starta sommaren  2017. 

 

Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll) 

Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9. 

På skolan föreligger det ett underhållbehov av ventilation, fasader och fönsterbröstningar. Det 

bör utredas vilka förändringar samt anpassningar som är nödvändiga i samband med det 

planerade underhållet. 

 

Delfinskolan (avveckling) 

Verksamheten flyttar till Sagoeken (Delfinskolan) HT 2019 

Befintlig tomt tillhör AF-bostäder och måste lämnas 2020.  

 

Reviderat scenario 

 
 

  

103



18 
 

Tidsättning av projekt 

 

 

Tabellen visar vilka år som behoven behöver uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar. 

  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Grundskola

Norra Fäladen

Sagoeken 200 elever ht x Ny skola, F-3

Fäladskolan + LIG 450 elever ht x Tillbyggnad åk 4-6

Fäladsgården 540 elever ht x Renovering åk 7-9

St Hansgården ht x Ersättning fritidshem
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2.1.4 Centrum Torn 

 

Lokalbehov 

 

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 95 % av områdets barn 

väljer kommunal skola. 
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Föreslaget scenario 

 

 

Scenariot hanterar områdets behov av 11 paralleller i årskurs F-3 samt 9 paraleller i årskurs 4-9. 

 

Ur planeringsunderlag 

Centrum torn omfattar två större utbyggnadsområden, Öresundsvägen och Stångby. Detaljplaner 

är under utformning för båda områdena och utredning av skolbehov pågår. Utbyggnaden ligger i 

slutet och delvis utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör bevakas i kommande års 

lokalplaner. Tomter för både skola och förskola i nybyggnadsområden ska utredas under hösten 

2016. Det är viktigt att i tid utreda byggnationen av Stångby Centralskola för att möta 

befolkningsökningen i området samt frigöra kapacitet på Lerbäckskolan. Vilket kan möta en del 

av behovet som genereras i Öresundsvägen. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i 

hur tillkommande behov kan mötas. Gunnesboskolorna bör utredas utifrån kapacitet i befintliga 

lokaler eftersom att efterfrågan minskar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen sker till 

allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Vi behöver säkerställa att antalet räcker på 

sikt för området. Befolkningsprognosen är viktig att bevaka.  

Inom delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som 

inte bedöms påverka behovet av skollokaler.  

 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

 

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Tomter Stångby 

Tomter Öresundsvägen 

Kapacitet Gunnesboskolor 

Lerbäckskolan 
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Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  

Tomter Stångby  

Utredning av detaljplaner pågår. Utbyggnadstakten förväntas bli hög under den kommande 

perioden och fram till 2024 byggs 750 nya bostäder i området. Elevunderlag under kommande år 

finns för ytterligare F-3 kapacitet samt en ny skola för årskurs 7-9 i Stångby. En ny skola i Stångby 

frigör kapacitet på Lerbäcksskolan där elever från Stångby idag går i årskurs 7-9. Kapaciteten på 

Lerbäcksskolans kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som 

uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. Inom översiktsplanen för Öresundsvägen finns 

ingen skola för årskurs 7-9 planerad. 

 

Tomter Öresundsvägen  

Utbyggnadstakten förväntas bli hög fram till 2029. Översiktsplanering pågår och två skoltomter 

för årskurs F-6 med respektive ca 400 elever planeras. Öresundsvägens utbyggnad kommer ske i 

två övergripande etapper och skolorna planeras en i  Öresundsvägen öst och en i väst. 

Diskussioner pågår om skollokaler kan användas av andra verksamheter under perioder 

beroende på när skolbehovet kommer. 

 

Kapacitet Gunnesboskolor 

Kapaciteten är ej utredd. Utredning kommer genomföras under 2017. 

 

Lerbäckskolan 

Lerbäckskolans idrottslokaler räcker inte för elevernas undervisning. En ny hall med 3 

salspositioner är beställd och förvantas vara färdig till höstterminen-2019. Skolan är i behov av 

en tredje matsal samt ny byggnad för F-3 för 400 elever för att ersätta paviljonger. Lerbäckskolan 

är också en tänkt kapacitet i årskurs 7-9 för elever från utbyggnaden av  Öresundsvägen Behoven 

kommer att bevakas under 2017. 
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Reviderat scenario 

 

 

Tidsättning av projekt 

 

 

  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Grundskola

Centrum torn

Prästängshallen ht x

Lerbäckshallen ht x

Lerbäckskolan 400 elever ht x Utökning, ersättning paviljonger

Stångby centralskola 300 elever ht x Ny skola 7-9

Ny skola östra Stångby 300 elever x Ny skola F-3 300 elever, framtida behov
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2.2 Förskola 
Nedan presenteras en beskrivning per område samt vilka behovslösningar som kommer utretts i 

lokalgruppen. Som bilaga finns även underlag för resonemangen nedan. Nämndens viljeinriktning 

har fått stort genomslag i lokalplanen. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket 

ger en bättre ekonomi och större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom 

förskoleverksamheten finns ett antal enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns 

ett stort antal projekt som ersätter tillfälliga lösningar.  

  

För att beskriva hur väl lokalerna utnyttjas har en avstämning gjorts för utfallet i december 2015. 

Antalet inskrivna barn motsvarar för samtliga områden ca 90 % av lokalkapaciteten. I 

beräkningen av kapacitet har avdelningsstorlek på 16,7 barn använts eftersom att det är 

planeringstalet i BSN LS lokalprogram vid beställning av nya förskolor. Vid starten av höstteminen 

är antalet placerade barn i genomsnitt under den planerade avdelningsstorleken. Under våren 

stiger det genomsnittliga antalet barn i verksamheten eftersom att de barn som fyller sex år finns 

kvar fram till skolstart i augusti. I bilaga 2 befolkningsprognos förskola finns redovisning av 

respektive områdes utveckling. Ett antagande har gjort att ca 75 % av barn i ålder 1-5 år kommer 

efterfråga kommunal förskola.  

2.2.1  LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög 

 

Befolkningsutveckling 

 
 

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket 

motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom 

området finns behov av 11 nya avdelningar.  Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden 

mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets 

södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Inom Råbylund finns 

planerad utbyggnad av bostäder som ligger utanför prognosperioden vilket planeringen tagit 
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höjd för.  I planarbetet av etapp 3 på Råbylundsutbyggnaden finns en tomt där en ny förskola kan 

placeras. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ. Några förskolor har rivits och är ännu 

ej återuppbyggda. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora 

utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod. 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Sofieberg 

Solbjer 

 

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Ny förskola Råbylund 

Tomter förskola Brunnshög 

Tomter Linero, Tirfing, Runan  

Vipeholm 

 

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  

Ny förskola Råbylund 

Ytterligare förskoletomt finns i etapp 3 av Råbylundsutbyggnaden.  

 

Tomter förskola Brunnshög 

Ytterligare tomter för utbyggnad av förskoleverksamhet finns i senare etapper av 

Brunnshögsprojektet. Behovet bevakas av lokalgruppen i kommande planarbete. 

 

Tirfing 

Tomten Tirfing 1 uppmättes till 3 161 m². Den del som får bebyggas uppmättes till 1 006 m². 

Detaljplanen tillåter endast en våning på denna tomt, med dessa förutsättningar motsvarar det 

endast 3-4 avdelningar (50,1-66,8 barn).  

 

Runan 

Runan 1 & 2 är en relativt stor tomt som uppmättes till 8 367 m² varav 6 551 m² finns tillgänglig 

för bebyggelse. Tomten tillåter en maximall byggnadshöjd om 5,5 m, vilket endast räcker till en 

våning. Ifall man kan ändra detaljplanen och justera byggnadshöjden, skulle två våningar vara 

möjligt. Ifall endast en våning är möjlig att bygga motsvarar det 9-12 avdelningar (150,3-200,4 

barn). Ifall två våningar är möjliga att bygga motsvarar det 10-14 avdelningar (167-233,8 barn). 

 

Vipeholm 

Tomtens södra del får bebyggas, detta uppmättes till 1 670 m². Byggnaden får enligt 

detaljplanen vara 2 våningar. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu utan är under 

utredning. Med hänsyn till byggnad och utemiljö skulle det vara möjligt att förlägga 8-11 

avdelningar (150,3-183,7 barn) hit.  
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Tidsättning av projekt 

 

 
 

Utbyggnaden av förskolelokaler i framförallt området Linero – Råbylund bör påskyndas. Området 

har en kraftig befolkningsökning i åldrar 1-5 år och behovet av nya förskolor växer för varje år. 

Utbyggnaden av södra Råbylund kommer under prognosperioden att genomföras och behovet av 

att etablera en förskola i området är stort. I tidsättningen av projekt har utbyggnad på 

Runantomten prioriterats utifrån den geografiska placeringen som är strategiskt viktig utifrån var 

behoven uppstår. I andra hand har en ny förskola på södra Råbylund prioriterats. 

  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Förskola

LTÖ

Sofieberg 5 avdelningar ht x

Solbjer 5 avdelningar vt x

Ny förskola Linero, Runan 6 avdelningar ht x

Ny förskola Råbylund 6 avdelningar ht x

Ny förskola Vipeholm 6 avdelningar ht x
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2.2.1 Centrum väster  - Järnåkra Klostergården 

 

 

 

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 115 barn vilket 

motsvarar 7 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom 

området finns behov av 5 nya avdelningar. Ökningen är i jämförelse med föregående års prognos 

nedskriven men även förskjuten i tid. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2021. 

Skillnaden mellan delområdena är stor och för Järnåkra-Klostergården är antalet barn i 

förskoleålder i princip oförändrat. Behovet av nya lokaler är således störst i Centrum väster. En 

utbyggnad finns planerad nära Öresundsvägen i projektet Vildandens förskola. 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Körsbärets förskola 

Vildanden 

 

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Hardebergabanan detaljplan 

Stenkrossen 

 

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  

Hardebergabanan detaljplan 

I detaljplanen för Hardebergabanan finns en planering för 4 avdelningar förskola. Avdelningarna 

är inkluderade i lokalplanen. 

 

Stenkrossen 

På tomten Stenkrossen finns möjlighet att bygga 8 avdelningar förskola vilket lagts in i 

lokalplanen. 
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Tidsättning av projekt 

 

 
 

Utökningen med 4 avdelningar kompletteras med att två nya avdelningar öppnas på Källbyängars 

förskola årsskiftet 2016/2017. Ett detaljplanearbete pågår som berör det kvarter där nuvarande 

Grynmalarens förskola finns. I arbetet föreslås en till/ombyggnad av det befintliga huset vilket 

finns inlagt i planen. Målarstugan är sedan tidigare utflyttade i paviljonger som följd av ett 

inomhusmiljöprojekt och det finns inlagt en ersättning av paviljongerna i planen.  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Förskola

Centrum väster JK

Snickaren 4 avdelningar ht x

Körsbäret 6 avdelningar ht x

Vildanden 8 avdelningar ht x

Hardebergabanan 4 avdelningar ht x

Stenkrossen 8 avdelningar ht x

Grynmalaren 6 avdelningar ht x

Målarstugan 6 avdelningar ht x

Magle 4 avdelningar ht x
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2.2.2 Norra fäladen 

 

 

Befolkningsprognosen för Norra fäladen är nedskriven i förhållande till prognosen från 2015. 

Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över hela perioden.  Mot slutet vänder kurvan uppåt men 

ökningen bör rymmas inom befintlig kapacitet. Det finns dock ett behov att ersätta ett antal 

tillfälliga samt externa och mindre enheter. För den planerade utbyggnaden av förskolelokaler 

inom området planeras motsvarande avveckling.  

 

Beslutade förändringar KS/KF 

- 

 

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Lovisaskolan 

Ladugårdsmarken 

 

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  

Lovisaskolan 

Möjligheten att bygga till 3 avdelningar och anpassa det befintliga huset för tre 

förskoleavdelningar har undersökts. Barn- och skolnämnden har beställt en förskola med 6 

avdelningar på Lovisaskolans tomt. Projektet bör genomföras som en tillbyggnad med 3 

avdelningar på den befintliga byggnaden. 

 

Ladugårdsmarken 

Byggnaden har undersökts utifrån hur många avdelningar förskola som kan inrymmas. En enkel 

utredning genomförs för tillfället av serviceförvaltningen men ingår inte som underlag för 

lokalplanen. Ombyggnationer behöver göras i suterrängplanet för att kunna bedriva verksamhet 

där. Huset är generellt i behov av renoveringsarbeten.  
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Tidsättning av projekt 

 

 

 

  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Förskola

Norra Fäladen

Sagoeken 6 avdelningar ht x

Ladugårdsmarken 8 avdelningar ht x

Lovisaskolan 6 avdelningar ht x x
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2.2.3 Centrum Torn 

 

 

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 200 barn vilket 

motsvarar om 75 % efterfrågar kommunal förskola 9 avdelningar. Skillnaderna i delområdena är 

stor. Området Lerbäck – Stångby har en kraftig tillväxt av antalet barn i området med ca 250  

barn. Gunnesbo – Nöbbelöv visar på en minskning av antalet barn i området med 64 barn. Den 

största befolkningsökningen sker mellan 2018 och 2021. 

 

I delområdet Stångby har samtliga enheter tillfälliga bygglov. En utbyggnad av förskolelokaler är 

planerad i Stångby och bör påskyndas samt även innefatta området Lerbäck. Även inom 

delområdet Lerbäck pågår inomhusmiljöprojekt och det finns risk för att ytterligare någon enhet 

måste ersättas på sikt. 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Stångby, Drabantvägen 6-8 avdelningar förskola.  

 

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Kobjer 

Tomter Stångby 

Tomter Öresundsvägen 

 

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  

Kobjer 

Utredning av en tillbyggnad av Kobjer pågår men är ej slutförd och ingår ej i underlaget för 

lokalplanen. Under utredningsarbetet har rapporterats att huset är i sämre skick och att 

renoveringar är nödvändiga. I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola 
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Lerbäcksområdet 8 avdelningar. Möjligheterna att uppfylla behovet kan delvis finns på Kobjers 

förskola men ytterligare möjligheter måste utredas vidare. 

 

Tomter Stångby 

Barn- och skolnämnden  har beställt utbyggnad av förskola på Drabantvägen. Inom planarbetet 

på Stångby öster bevakas en ytterligare tomt för förskola.  

 

Tomter Öresundsvägen 

Översiktsplanering av Öresundsvägens utbyggnad pågår.  

 

Tidsättning av projekt 

 

 

 

 

 

  

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Förskola

Centrum torn

Stångby, Drabantvägen 6 avdelningar ht x

Ny förskola Lerbäck 8 avdelningar ht x

Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar ht x

Stormhatten ersättning 10 avdelningar ht x
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3. Lsr 
 

Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola, 

resursskola och Lunda välkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är 

organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Som bilaga finns en 

beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds 

kommun. En lokalplan baserad på befolkningsutveckling är inte relevant för Lsrs verksamheter 

eftersom att det inte finns några självklara samband mellan befolkningsutveckling och antal barn 

i verksamheterna. Ett antal planeringsförutsättningar för särskola kan dock konstateras och 

användas som styrning vid planerade projekt. 

 

 Tillgänglighetsaspekten ska göra att eleverna i grundsärskolan får samma möjligheter 

som övriga elever 

 Enheter bör inte vara större än 40 elever 

 Behov av mindre enheter med ca 10 elever i anslutning till grundskola 

 Lokaler för fritidshem ska finnas 

 Samutnyttja PE-lokaler med grundskola 

 

LSR har formulerat ett mål som tas med i lokalgruppens planering och det är att fler 

särskoleenheter ska integreras i nybyggda skolor. 

 

Sammanfattning av gruppdiskussion 

I kommande projekt ska Lsrs verksamheter finnas med tidigt i planeringen. Vid en nybyggnation 

är det rimligt att bygga även för exempelvis LIG-grupper och förberedelseklasser. Även för 

särskola och resursskola som idag till vissa delar finns i lokaler som inte är ändamålsenliga bör 

det vid nybyggnation kunna planeras in lokaler som utformas efter verksamhetens innehåll och 

mål.  Det är en god idé att hantera lokalplaneringen för Lsr utifrån planeringsförutsättningarna 

som angetts ovan. De planeringsförutsättningar som presenterats upplevs som rimliga och fokus 

bör läggs på tillgänglighetsaspekten. Målsättningen bör vara att fler särskoleenheter ska vara 

integrerade i nybyggda skolor år 2021. Lsrs verksamheter bör inkluderas och bli en del i arbetet 

med utformning av ett standardlokalprogram som pågår Lunds kommun. Förberedelseklasser ska 

finnas över hela Lund eftersom att det är viktigt ur ett integrationsperspektiv. 

 

Beslutade förändringar 

- 

 

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag 

Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster 

Flytt från Höjebro till Fåglasång  

Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas 

 

 

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar  
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Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster 

Utredning med barn och skolförvaltningen öster inleds under 2017 

 

Flytt från Höjebro till Fåglasång 

Planering av flytt pågår och kommer genomföras så att hela verksamheten är utflyttad 

sommaren 2017. 

 

Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas 

En samlad lokalplan för särskola kommer upprättas under 2017. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Lund är landets ledande kunskapskommun och har unikt goda förutsättningar. Dessa 

förutsättningar förpliktigar att göra en redan bra kommun ännu bättre. Genom att ta vara på 

våra styrkor ännu bättre kan vår kommun fortsätta utvecklas till Sveriges bästa plats att leva, 

bo och verka på. 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. Det är också så vi fyller den nya visionen som 

antagits av kommunfullmäktige med handling och innehåll. Visionen inleds med ”Lund 

skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. Det visar tydligt att ambitionerna 

är högt ställda. Lund är och ska vara en plats som levererar framtidens lösningar som är 

relevanta inte bara lokalt, utan även nationellt och internationellt. 

En attraktivare och effektivare organisation 

I närtid står Lunds kommun precis såsom övriga kommuner och landsting inför ekonomiska 

utmaningar. Kostnaderna och efterfrågan i den kommunala välfärden har ökat i en snabbare 

takt än intäkterna. För att skapa förutsättningar för Lund att fortsätta utvecklas på bästa sätt är 

det viktigt att vi både utvecklar kvaliteten i kommunens service och samtidigt skapar en 

hållbar och ansvarsfull ekonomi. Vi måste skapa förutsättningar för att hantera och möta de 

ekonomiska utmaningarna som kommunen står inför, samtidigt som den kommunala servicen 

och välfärden värnas. Genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete och 

tydliga prioriteringar skapar vi stabila och ekonomiskt hållbara förutsättningar. Denna 

långsiktighet och förmågan att säkra goda förutsättningar även för framtiden är vad som 

präglar budgeten för 2018 och EVP för 2018 till 2020. 

En central del av årets budgetbeslut är att samtliga nämnder och förvaltningar ges i uppdrag 

att se över sina verksamheter i syfte att effektivisera, prioritera och utveckla kvaliteten. 

Genom att använda de gemensamma tillgångarna klokare ska vi gemensamt i organisationen 

skapa ytterligare mervärde för lundaborna. I detta arbete är det av yttersta vikt att 

medarbetarnas kunskap tas tillvara, detta inom alla verksamheter och alla ansvarsnivåer, för 

att utveckla innovativa och effektiva lösningar. Erfarenheter ska samlas och spridas inom hela 

organisationen och vi ska lära av andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer 

inom samtliga verksamhetsområden. 

Ett led i detta är det fortsatta arbetet med att minska höga lokalkostnader och därmed se till att 

så mycket resurser som möjligt istället går till den verksamhet som de är avsedda för, till 

exempel till det pedagogiska mötet mellan lärare och elever. 

Vidare står hela den offentliga sektorn, och inte minst kommunerna, fortsatt inför stora 

rekryteringsbehov. Allt fler barn och äldre innebär att förskola, skola och äldreomsorg 

kommer att behöva byggas ut kraftigt. Det ställer stora krav på kommunen som arbetsgivare. 

Därför prioriteras arbetet med kompetensförsörjning fortsatt högt och kommer att stärkas 

ytterligare. De anställda och deras kompetens och engagemang är organisationens viktigaste 

tillgång. Som anställd i Lunds kommun har man rätt till en bra arbetsmiljö, ett stort 

inflytande, en konkurrenskraftig lön samt ett engagerat och utvecklande ledarskap. 

Minskad arbetslöshet och ett attraktivare näringsliv 

Det syns tydligt att regeringens jobbpolitik har gett effekt på sysselsättningen. Arbetslösheten 

har minskat kraftigt sedan den rödgröna regeringen tillträdde hösten 2014. Vi ser det inte 
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minst hos våra unga, ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg sedan före finanskrisen. 

Tillväxten i ekonomin är stark. 

Det betyder inte att vi är nöjda, tvärt om är arbetslösheten fortfarande allt för hög. Tusentals 

människors ambitioner, kunnande och drivkraft går till spillo när de inte får möjlighet att 

bidra till utvecklingen. Efterfrågan på arbetskraft är hög inom många sektorer, trots detta står 

en stor grupp människor fortfarande långt ifrån ett arbete. Detta gap måste slutas. Detta är 

också viktigt för att stärka integrationen och förbättra bemötandet av de nyanlända som 

kommer till vår kommun. 

I Lund har vi en stark tradition av att vara platsen som föder nya innovativa idéer och där 

dessa idéer utvecklas till framgångsrika produkter och metoder. Därför fortsätter vi det viktiga 

arbetet med att stärka näringslivsklimatet och skapa förutsättningar för framgångsrika företag 

och nya arbetstillfällen. 

Ett starkt och attraktivt kunskapssamhälle för framtiden 

En bra skola är en förutsättning för att klara framtidens utmaningar och skapa arbetstillfällen. 

Kunskapssamhället ger oss oanade möjligheter, men ställer också krav. Som nation ska vi 

långsiktigt investera i allas rätt till kunskap. Den internationella konkurrensen ska mötas med 

stärkt kompetens, ökad kvalitet och innovationskraft – inte låga löner. Ansvaret vilar på 

landets kommuner att ge alla en bra start i livet genom att erbjuda alla en bra skola och 

förskola. Lund har möjligheten att leda den utvecklingen. 

Nu går utvecklingen på kunskaps- och utbildningsområdet åt rätt håll. Skolans förutsättningar 

har stärkts och skolresultaten förbättras. Vi ska fortsätta frigöra lärarna från administrativa 

pålagor för att de istället ska kunna fokusera på undervisning och mötet med eleverna. Denna 

utveckling måste fortsätta och uppdelningen och segregationen inom skolan måste minska. 

Elevernas bakgrund och hemförhållanden ska inte få spela roll för skolresultaten. Det är så vi 

bygger en jämlik skola. 

En värdig, professionell och personlig omsorg 

Vår gemensamma omsorg ska präglas av professionalism, värdighet och personligt utformad 

service. Vi ska erbjuda ett gott bemötande och god omvårdnad. Insatser ska utformas efter 

den enskildes behov och önskemål, inte för att kosta så lite som möjligt. Omsorgen ska 

utvecklas och förbättrade arbetssätt ska utgå från forskning och erfarenhet. Lunds kommun 

ska fortsätta att öka kvaliteten i äldreomsorgen och stärka omsorg och vård vid demens. 

Lunds kommun ska fortsätta att skapa ännu bättre förutsättningar till ett aktivt liv i alla åldrar. 

Vi ska också fortsätta att ta vårt ansvar i mottagandet av nyanlända. Det gäller dels att klara 

av att tillhandahålla fler bostäder, men också att stärka integrationsarbetet. Därför är 

samarbete med organisationer som exempelvis Kompis Sverige otroligt viktigt, men också att 

alla delar av kommunen är med och bidrar till integrationen. Det är därför vi är måna om att 

ha bostäder för nyanlända i alla delar av kommunen. 

En aktiv fritid och rikt kulturutbud 

I Lund finns ett rikt kultur- och idrottsliv med föreningar och organisationer som, oftast på 

ideell basis, arbetar med att göra Lund till en mer intressant plats. Kommunen är en viktig 

aktör och sammanhållande kraft för att skapa bra förutsättningar för kulturlivet och idrotten. 
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Genom goda förutsättningar för studieförbunden och verksamheter som Kulturskolan och 

Mejeriet kan vi skapa förutsättningar till folkbildning och stärka möjligheterna till rika 

kulturupplevelser för barn och vuxna. Det är en styrka som få kommuner har och som vi ska 

bygga vidare på. 

När Lund växer krävs också breda satsningar på kulturlivet samt en mer tillgänglig och 

attraktiv offentlig miljö som välkomnar alla som bor och verkar i Lund. Därför fortsätter vi nu 

bland annat arbetet med att lyfta centrum och ser det som positivt att vi också går vidare med 

planerna på att realisera Folkparken på väster som kulturhus. 

Ett växande Lund 

Att Lund växer är glädjande, men ställer också ökade krav på investeringar i bostäder, skolor, 

infrastruktur och annan service. Under senare tid har förutsättningarna för att bygga fler 

bostäder förbättrats väsentligt och nybyggnationstakten är historiskt hög. Det beror på en god 

planberedskap, förbättrad konjunktur och en mer ambitiös lokal och nationell bostadspolitik. 

Det finns flera exempel på detta. Förverkligandet av ESS och Max IV innebär att Lund har 

bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till ett världsledande centrum för materialforskning 

i en vid bemärkelse. Det innebär att Lunds roll inom vetenskap och innovation ytterligare tar 

stora steg framåt. Modern kollektivtrafik, fler bostäder och stärkt service bidrar till att skapa 

bästa möjliga nytta av dessa satsningar. Därför växer, i nordöstra Lund, den nya generationens 

hållbara stadsdel Brunnshög fram. En stadsdel som fullt ut bygger på innerstadens värden om 

attraktivitet, täthet och tillgänglighet. Ett annat exempel är omvandlingen av området runt 

Öresundsvägen som går från att vara ett traditionellt industriområde till en blandad, integrerad 

stadsdel med verksamheter, bostäder och skolor och annan service. Samtidigt planerar vi för 

nära 1 500 nya bostäder, både flerfamiljshus såväl enfamiljshus, i exempelvis Stångby som 

dessutom kompletteras med en skola och förskola. 

Vår målsättning är att det i Lunds kommun ska byggas 1 200 bostäder per år. Vi gör detta 

med ledorden förtäta, fokusera och bygga färdigt. I detta ingår ett fortsatt fokuserat arbete 

med att stärka stadskärnan. Detta gör vi i nära samarbete med handeln, fastighetsägare, 

lundabor och andra aktörer fortsätter vi utveckla utbudet och attraktiviteten ytterligare. Det 

kompletteras med ett nytt och fördjupat samarbete med de mest berörda aktörerna kring 

viktiga stråk, torg och platser. På så sätt höjer vi ambitionerna samtidigt som vi omsätter ännu 

fler goda idéer till handling. 

Men vi gör det också genom att skapa goda förutsättningar genom en stark och pålitlig 

kollektivtrafik. Spårvägen blir en viktig ryggrad i Lunds utveckling som binder samman 

Lunds stadskärna, via Kunskapsstråket med alla dess dynamiska verksamheter, med den nya 

stadsdelen Brunnshög. Vi ser redan nu hur detta ökar attraktiviteten genom det rekordstora 

intresset att bygga och etablera sig i vår kommun. Men vi planerar också för en nära framtid 

med en 100 procent eldriven stadsbussflotta. Detta kompletteras med en ny centralstation i 

Lund, som fortsatt kommer att vara en av Sveriges viktigaste kollektivtrafiksnoder. Med de 

planerade höghastighetsspåren kommer det att ta mindre än 2,5 timmar för stockholmarna att 

ta sig till centrala Lund. 

Lund skapar framtiden 

Lunds kommun står sammantaget inför spännande tider som ställer stora krav på såväl 

organisationen som platsen. Vi måste fortsätta arbetet att stärka kvaliteten i servicen till 

medborgarna, samtidigt som vi genom att arbeta effektivare tar ansvar för en hållbar ekonomi. 
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De stora satsningar och den rekordstora utbyggnaden vi står inför bärs av ett tydligt 

framtidsfokus. I det arbetet är såväl ekologisk som sociala hållbarhet givna 

grundförutsättningar. Det är så Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och 

öppenhet. 
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Budget för Lunds Kommun 2018 

 Med EVP för 2018-2020 
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Omstart för Lund 
 

En orolig värld 
 
Vi är inne i mandatperiodens tredje år och om bara ett drygt år är det äntligen val igen. 
 
Omvärlden är just nu minst sagt orolig med inbördeskrig i Syrien och på många andra håll, 
med stora strömmar av flyktingar som flyr undan krig och fattigdom. USA har en ny ledning 
som är svår att förutspå och EU är på väg att tappa en viktig medlemsstat i Storbritannien. 
Europa utmanas av de stora flyktingströmmarna som kom under 2015 och som fortfarande 
sätter sin prägel på det dagliga arbetet i välfärdssamhället. Även i vår närmsta omgivning är 
det oroligt i Sverige och antalet som lever i utanförskap närmar sig snabbt en miljon. Det har 
skapat en ökande otrygghet som syns inte minst i det ökande antalet ouppklarade mord och 
den ökande sociala misären i till exempel Malmö. Alliansen arbetar trots vår tillfälliga 
position i opposition hårt för att minska utanförskapet och få fler i arbete och på så sätt bidra 
till vår gemensamma välfärd. 
 
Ekonomin i världen utvecklas ovanligt oförutsägbart sedan några år tillbaka. Några länder och 
regioner går bra medan andra har hamnat i ekonomiskt bakvatten med stagnation i tillväxten 
lokalt. ”Ekonomin går som en nyservad Tesla” sade den socialdemokratiske finansministern 
för drygt ett år sedan. Men då blundar hon för det växande och redan mycket stora 
utanförskapet där en miljon människor inte deltar i samhällsbygget, de stängs ute från arbete 
och ett liv med meningsfull sysselsättning. Den svenska, nationella, ekonomin går för all del 
bra just nu med höga tillväxttal och en sjunkande arbetslöshet, men ekonomin är ”dopad” av 
negativa räntor, befolkningstillväxt och bubbelliknande fastighetspriser. Det är högkonjunktur 
och då är det inte svårt att ha en anständig ekonomi. Trots det socialdemokratiska styret är 
tillväxtsiffrorna bra, men de kunde varit mycket bättre. Siffrorna för Lund borde också vara 
oändligt mycket starkare. 
 
Bostadsbyggandet i Lund har tagit rejäl fart, vi var under den förra mandatperioden oftast i 
topp i byggnation per capita. Där är vi nu med men på en mycket högre nivå. Motsvarande 
kurvor ser likadana ut var man än tittar; i Malmö, Helsingborg, Stockholm och Eslöv byggs 
det mycket mer än tidigare.  
 
Den utvecklingen ska man så klart främst tacka tidigare regeringar för. De förändringar i 
framför allt lagstiftning som gjordes av den förra alliansregeringen ger nu resultat. Det är 
glädjande. Den nuvarande regeringen har gjort en del små korrigeringar med skiftande 
resultat. Byggbonusen imponerar inte på någon och Sverige behöver större intresse från 
regeringen avseende byggnationen. Sverige har haft fler bostadsministrar under den här 
mandatperioden än vad vi fått genomgripande bostadsreformer. Det är ett underbetyg till 
regeringen Löfvén. 
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Lund är fantastiskt 
 
M, C och KD lägger här fram ett budgetförslag med tydlig inriktning på att förbereda för en 
Alliansbudget inför 2019 då vi i Alliansen, för Lundabornas skull söker förtroendet att åter få 
styra Lund, helst i tydlig majoritet. Inte desto mindre har alla de ursprungliga allianspartierna 
deltagit då vi tillsammans tog fram några av budgetförstärkningarna som denna budget vilar 
på. Samarbetet i Alliansen fortsätter med målsättningen att ha en gemensam budget valåret 
2018. 
 
Man ska dock komma ihåg att vi, trots våra varningar och barska ton, här lägger fram en 
budget med mycket mindre kännbara åtgärder än vad vi tidigare flaggat för och vad de första 
prognoserna pekade på. Vi uppnår det genom en kombination av att använda 
intäktsförstärkningar utan skattehöjning och återhållsamhet i utgiftsökningarna. Genom denna 
pragmatiska hållning har alla nämnder sluppit nedskärningar i form av ramminskningar. Alla 
nämnder, utan undantag, får samma eller mer verksamhetspengar 2018 än vad man hade 
2017. I några fall finns dock ett minskat anslag på grund av riktade och nödvändiga 
effektiviseringar. 
 
Mörka moln för ekonomin 
 
Trots fantastiska förutsättningar kostar Lunds välfärd alldeles för mycket i förhållande till det 
vi får ut i form av utbud och kvalitet. Vi har helt enkelt vant oss vid en alltför hög kostnad och 
inte haft medborgarnas bästa för ögonen då vi inte bättre har granskat vad vi får ut av våra 
skattepengar. Detta framkom redan 2015 i EYs rapport om långtidsprognosen för Lund. 
Tyvärr hörsammade inte den styrande minoriteten varningssignalerna, trots att signalerna inte 
var nya eller ens en nyhet. Bilden av Lund som en kommun som betalar för mycket för 
standardkvalitet har sedan bekräftats i flera uppföljande arbeten som kommunkontoret gjort. 
 

Näringslivsfrågor 
 
Lund lockar med enastående kompetensförsörjning och digital infrastruktur i världsklass. Vi 
har en miljö för högteknologiska företag som saknar motstycke i Sverige och även 
internationell jämförelse står sig Lund gott. Trots det rasar vi i näringslivsrankingarna där 
näringslivet själv är med och lämnar synpunkter. Lund har varje år sedan den rödgröna 
minoriteten tog makten sjunkit i rankingarna. Vi räknar nu in oss på en vanhedrande 137:e 
plats. Vi menar att vi omöjligt kan sjunka djupare. Alliansens trägna arbete med motioner och 
skrivelser från ledamöter och partier visar att vi kan ta ansvar för dessa frågor.  Lund borde 
vara så mycket bättre. På ett större företagsevent yppades de numera bevingade orden ”Lund 
har ett bra och blomstrande näringsliv, trots näringslivspolitiken”. Här måste vi politiker visa 
mer ledarskap och utveckla de funktioner som gör Lund attraktivt för alla typer av företag. 
 

Effektivisering 1 %  
 
En snabbare reaktion från den rödgröna styrande minoriteten i inledningen av 2015 hade 
skapat en miljö där förvaltningarna lugnt hade kunnat ägna sig åt att effektivisera sin 
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verksamhet. 1% årlig effektivisering är standard och ett minimum i de allra flesta 
verksamheter i hela världen. Många går långt bortom det och blir vinnare i sina respektive 
branscher. Ska vi i framtiden ha råd med välfärden och kunna förse alla med den skola, vård 
och omsorg som vi anser som berättigad, måste vi också få mer verksamhet för mindre 
pengar. Trots snabbare stigning av befolkningsstorleken kommer fler i framtiden försörjas av 
allt färre. Den åldrande befolkningen är både en möjlighet och en utmaning.  
Ett känt, tidigare, kommunalråd (socialdemokratiskt) har i talarstolen med småpengar och 
gem pedagogiskt visat att alla kan alltid spara in en procent per år i kostnader genom att tänka 
på hur och vad man gör.  
 

Skattehöjning måste undvikas 
 
Lund är en högskattekommun, vi tappar snabbt i konkurrenskraft gentemot våra 
grannkommuner som lockar medelinkomsttagaren med 10-15 000 kronor i lägre skatt per 
yrkesarbetande i hushållet och år.  Lunds fantastiska förutsättningar som stark jobbmotor och 
landets bästa utbildningsort får inte förstöras genom att göra boendet i staden oattraktivt, vare 
sig av ekonomiska eller estetiska skäl. Lunds höga kommunalskatt kommer hota välfärden om 
vi inte får bukt med kostnadsökningarna. Det finns inga möjligheter att höja skatten 
ytterligare då vi redan ligger högt upp i skatteligan i Skåne. Bara utflyttningskommuner eller 
kriskommuner som Malmö har samma katastrofalt höga kommunalskatt. EYs prognos om 
nästan 3 kronor mer i skatt fram till 2025 utan att få en enda service eller mer kvalitet för 
pengarna bör avskräcka alla skattehöjare från att lägga så oansvariga förslag. 
 

Byggnationen 
 
Byggtakten är högre i absoluta tal än tidigare mandatperiod och vi ligger i relativa tal, i per 
capita-jämförelser, ungefär på samma plats som tidigare. Mycket har möjliggjorts av planer 
från tidigare alliansledda perioder. Vi kunde varit bättre om inte S och MP stoppat framtagna 
planer.   
I Lund byggs i huvudsak hyresrätter just nu. Det kan mycket väl vara en ren 
marknadsanpassning till det faktiska behovet i Lund, men det faktum att 2016 innebar ett år 
då kommunen inte tillskapade en enda tomt för fri bebyggelse är ett underkännande av både 
politiker och våra förvaltningar.  Mer varierad bebyggelse är viktig. De stereotypa områdena 
där allt ser likadant ut är inte utvecklande och inspirerande för den värld som vi i Alliansen 
vill bygga. Vi har en vision med större variation och där de individuella önskemålen och 
uttrycken ska få komma till tals i större utsträckning än nu. Ett varierat byggande är en 
förutsättning för minskad boendesegregation. 
 
Hållbart byggande och hållbara transporter är en självklarhet. Det finns inte behov av 
enfrågepartier som arbetar enbart med till exempel miljöfrågan då alla partier numera har 
samma mål om hållbar utveckling. Klimatfrågorna tas på samma allvar hos alla partier idag, 
även om fokus och och arbetssätt skiljer partierna åt. 
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Grundläggande principer 
 
(M), (C), (KD) lägger här för första gången i Lunds historia den mest genomarbetade och 
renodlade rambudgeten. Årets budget från (S) och (MP)-styret är visserligen en utveckling i 
samma linje, men de har fortfarande en bit kvar i utvecklingen bort från pekpinnar i 
kommunstyrelsen till nämnderna och till en budget där nämndernas fackkunskaper tas till vara 
på bästa sätt. 
Det är inget mindre än en sensation, men också ett paradigmskifte att vi därmed förklarar vårt 
förtroende för våra facknämnder och deras förvaltningar. Istället lämnas enbart ramarna för 
budgeten från kommunfullmäktige enligt vårt förslag. Ramarna utgör den maximala mängd 
anslagspengar som varje nämnd får göra av med. Frihet med ett mycket stort ansvar följer 
genom den här budgeten för nämnderna att disponera sin ekonomi så man kan uppfylla de 
mål och den beställning som kommunfullmäktige gjort med god ekonomisk hushållning av 
resurserna. 
 
 
Ramuppräkning nu och i framtiden 
 
Ramarna utgår från 2017 års ramar, man tar med sig den summa pengar man hade 2017 in i 
2018. Volymökningar får man full kompensation för i vår modell, se längre ned under denna 
rubrik. Ramarna för kommande år ska användas på sådant sätt att man kan förbereda och 
förutse vad som förväntas gälla även för år två och tre. Vi bedömer att det arbetet i framtiden 
kommer behöva utvecklas för att fullt förtroende för framtidsprognoserna ska kunna uppnås. 
Vi eftersträvar en ramökningstakt på ungefär en procent om året de närmaste åren och 
förutspår en något högre takt på ramökningarna år 2021 och framåt, då de två-tre senaste 
årens effektiviseringsförluster hämtats in. Observera att (M), (C), (KD) budget inte har tagit 
hänsyn till att kultur- och fritidsnämnden, som i strid mot kommunfullmäktiges beslut, fick ett 
tilläggsanslag av kommunstyrelsen på 3,3 miljoner kronor i februari 2017. Till detta kommer 
volymökningar som ekonomienheten räknat fram för skola, vård och omsorg med mera. 
 
På grund av volymökningarna kan vi konstatera att kostnaden för att driva Lunds kommun 
ökar 2018-20 med 3-4% per år. Det är troligen inte långsiktigt hållbart ens med den nivån, 
Lund måste bli ännu bättre på att få mer för skattepengarna. Vi måste vara beredda att utreda 
vilka tröskeleffekter och vilka stordriftsfördelar som vi kan använda för att bli en effektivare 
kommun som ger bättre kvalitet i service och välfärd till ett lägre pris.  
I det här budgetdokumentet föreslår vi att vi ska ta ett första, avgörande steg i riktning mot 
god och hållbar ekonomisk hushållning. Våra tidigare förslag har inte vunnit gehör under den 
här mandatperioden och därför blir insatserna för att korrigera den dåliga ekonomiska 
kontrollen från den styrande minoriteten större för varje år. 
 
Kommunens intäkter ökar fortfarande snabbt tack vare den nationella snabba tillväxten men 
tillväxttakten avtar de närmaste åren varför en långsiktig stram ekonomi är av nödvändighet. 
Trots våra effektiviseringsförslag kan man konstatera att det försummade 
effektiviseringsarbetet under åren 2015-17 innebär att pengarna inte räcker utan speciella 
förstärkningar av intäkterna. 
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Nödvändigt effektiviseringsarbete 
 
Kommunstyrelsens budgetarbete har flutit på bra i år 2017. Dialoger med våra förvaltningar 
och politiker i nämnderna har på ett förtjänstfullt och innovativt sätt tagit sig an uppgiften att 
mejsla fram möjliga prioriteringar så att man enligt den styrande minoriteten ska kunna 
”spara” 3 %, 5 % eller 7 % av sin förmodade budgetram inför 2018. Vi delar uppfattningen att 
det är en nödvändig effektivisering som står framför oss. Vi vill inte låsa oss vid de 
redovisade effektiviseringsförslagen utan lämnar det till facknämnderna att prioritera i 
detaljerna. Vi utgår från att professionen i samarbete med våra nämndpolitiker är bättre 
skickade att prioritera i detaljerna med sina fackkunskaper. Några stora grepp och politiska 
satsningar kan man så klart inte avhända sig från kommunfullmäktige, men de redovisar vi i 
separata att-satser med uppdrag och riktade pengar i slutet av vårt budgetförslag. 
 
 
Viktiga noll-baser för att kunna jämföra budgetförslagen 
 
(M), (C), (KD) förslag till budget är en ren rambudget som vid en utebliven ökning av 
ramarna kommer motsvara ungefär den styrande minoritetens budget vid 3% effektivisering 
(eller besparing som de kallar det själv). Anledningen till det är att de först räknar på den 
fiktiva och alltid felaktiga ”full pris- och lönekompensationen” som inför 2018 beräknas bli 
2,41 %. Därefter drar de av i snitt 3 % innan de politiska prioriteringarna. För att ytterligare 
förvirra tabellerna i ekonomin så låter de ekonomikontoret komma tillbaka med en 
”kompensationskorrigeringssiffra”, då man, på förslag från vår budgetallians, beräknat hur 
mycket nämnderna överkompenserats i uppräkningstalen. Det visade sig vara ungefär en halv 
procent årligen de tre senaste och då väljer de rödgröna det olyckliga greppet att lägga in det i 
budgeten för år 2019 och år 2020. Siffror som man inte har en aning om och som fluktuerar 
kraftigt beroende på konjunktur och inflation. Siffror som absolut inte hör hemma i en budget 
på den här nivån. De kan till och med hamna strax under oss i sina bruttoanslag om de tar hela 
3 %. 
 
 
Full pris och löne-kompensation 
 
Vi i budgetalliansen hoppas att vi aldrig mer ska behöva använda det ordet i 
budgetsammanhang eftersom de är så missvisande och kostnadsdrivande. Att räkna ut ett 
sådant tal som ska gälla ett år senare och sedan ett helt år framåt är så klart helt omöjligt. Det 
är ett fiktivt tal som kan användas för att göra uppskattningar och prognoser. I vårt fall där vi 
anger prisökningarna med 2 decimaler på procenten ska vi inte glömma att vi då pratar om 
den sista siffran som är en tiotusendel av budgetbeloppet. Det säger sig själv att det klarar 
man inte att budgetera så i detalj ens med små summor. Varje hundradedel av en procent 
motsvarar de tre sista kronorna per månad för en normalinkomsttagare. 
 
Historiskt har dessutom inflationen och löneökningarna visat sig vara väsentligt lägre. För 
2017 innebär det ungefär 0,6 % lägre kostnadsökning än vad vi förutsade 2016 i juni. Året 
innan var det 0,5 % lägre. Siffrorna anger således att nämnder överkompenserats, pengar som 
drivit på kostnadsökningarna istället för att skapa utrymme för reformer eller utvidgad service 
och välfärd. 
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Förklaringar till Nettokostnadsramen för 2018 
 
Totalramen 
 
Vid en sammanräkning av ramarna för år 2018, som är desamma som 2017 med full 
kompensation för volymökningar samt sammanräkning av de förväntade intäktsökningarna 
för Lunds kommun, uppstår ett underskott om 113 553 000 kronor. Med de senaste 
prognoserna för skatter och statliga bidrag hamnar budgeten på ett ”besparingsmål” om 215 
miljoner. 
 
 
Intäktsförstärkningar 
 
För att undvika en skattehöjning måste vi arbeta både med intäkter och utgifter. Det uteblivna 
effektiviseringsarbetet 2015-17 innebär större påfrestningar och mer arbete än om vi använt 
den skonsammare enprocentiga årliga effektiviseringen som vi förordat ända sedan valet. Vi 
avser att yrka på större utdelningar från Lunds kommuns bolag. Bolagen ägs av alla Lunds 
invånare, inte bara av bolagens kunder som det ibland framförs från vissa intressen. Vi ser 
stora utmaningar i ekonomin de närmaste åren, som om vi sköter ekonomin korrekt, kommer 
att minska efterhand som effektiviseringsarbetet framskrider. Vi tycker därför att en tillfällig 
och ökad utdelning kan anses som en rimlig och rättvis åtgärd för att alla Lundabor ska få 
slippa en skadlig och helt onödig skattehöjning. Vi vill, tillfälligt, öka vinstutdelningen från 
Kraftringen AB med 35 miljoner kronor. Vi åstadkommer det genom att höja utdelningen till 
32 miljoner av vinsten i 2017 års resultat. Den summan kommer ligga väl under de 55% i 
utdelning som är maxnivå enligt konsortialavtalet. Om vårt förslag vinner gehör förutsätter vi 
att kommunkontoret och kommunstyrelseordföranden inser att förhandlingar med övriga 
delägare skyndsamt måste verkställas. 
 
För LKF AB ökar också tillfälligt utdelningen med 20 miljoner, helt enligt gällande lag där 
upp till 50 % av fjorårets vinst får utdelas. Anvisningarna i lagen avseende sociala åtgärder i 
bostadsområden utför Lund redan i stor omfattning och dessa pengar ska såklart användas för 
att finansiera det arbetet.  
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag har haft en god utveckling de senaste åren, men står 
inför stora investeringar inför framtiden. Trots det anser vi att LKP för 2018 och 2019 bidrar 
med en ökad utdelning om 2 miljoner per år. Totalt förstärker vi i (M), (C) och (KD) 
intäktsbudget med 54 miljoner för 2018 genom dessa åtgärder. Motsvarande 20 skatte-ören. 
 
Alliansen eller ett av allianspartierna, något år, har gjort 9 av de senaste 11 budgetarna. En 
aning förnedrande har det rödgröna styret bara haft ett litet större men inte en helt 
dominerande inverkan på de två senaste budgetarna under hela denna tid. Därför återinför vi 
posten ”resultatförbättring” om 40 miljoner kronor för att spegla den ekonomiska verklighet 
Lund befinner sig i. Vi kan komma ihåg att resultatförbättringsposten som hånades och 
förnekades av (S) och (MP) i tidigare års budgetar alltid slagit in med bred säkerhetmarginal. 
För 2016 är den 50-100 miljoner (beroende på hur man vill läsa siffrorna), till exempel. 
 
(M), (C) och (KD) har genom detta omfattande arbete skapat ett reformutrymme inför 2018 
års budget  på hela 152 miljoner kronor (208 miljoner 2020), om man räknar in de 45 
miljonerna som allianspartierna har skapat i vår bättre förutsägelse om rimliga investeringar. I 
2016 års budget så är utrymmet redan nu nästan 200 miljoner.  
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Långt mindre investeringar 2015 och 2016 
 
(M), (C) och (KD) har för dessa år budgeterat långt mindre investeringar än den styrande 
minoriteten. Resultatet för investeringarna har tidigare inte ens nått upp till de nivåer som vi 
hade i vår budget och trots hån och spe från den styrande minoriteten så blev resultatet ynka 
560 miljoner i investeringar för 2016. Vi hade 700 miljoner i vår budget och 
fullmäktigebeslutet grundat på (S) och (MP) fantasisiffror var på dryga 1 300 miljoner kronor. 
Eftersom denna låga siffra inte hämtas in 2017 kommer det att synas i 2018 års 
driftskostnader i form av ca 8 miljoner kronor mindre i driftkostnad för varje 100 miljoner i 
utebliven investering (ca 8% använder ekonomikontoret i ökade driftskostnader efter en 
investering). Det betyder att vi med vår realistiska och ansvarsfulla investeringsbudget räddat 
ytterligare 42 miljoner per år i ökad driftsmedel till välfärden. 
 
För att långsiktigt säkra välfärden för Lundaborna föreslår vi i vår budget en ansvarsfull men 
offensiv investeringstakt. Att bara ta ”önskelistan” och göra den till investeringsbudget är 
varken ansvarsfullt eller realistiskt, den kapaciteten finns helt enkelt inte inom 
beställarorganisationen. Politik är både att vilja och våga prioritera och då måste 
lundapolitikerna äntligen också våga prioritera ner eller ha tålamod att vänta så finansieringen 
går i samma takt. På så sätt skapar vår Alliansbudget ett ökat utrymme för driften varje år om 
30-40 miljoner kronor, som hållbart över tid gynnar välfärd och service i Lunds kommun. 
 
Budgetalliansen föreslår en investeringsram för 2018 på 900 miljoner och 800 miljoner för 
åren 2019 och 2020. Det kommer ge Lunds kommun nästan 40 nya miljoner (per år!) extra till 
drift av välfärden från och med år 2019. 
 
 
Överskottsmålet 2018-2020 
 
Till rubriken "intäktsförstärkningar" hör även reservationen för överskottet. Vår budget 
omfattar en revidering av överskottsmålet för 2018 och 2020. Vi är beredda att genom att 
sänka överskottsmålet tillfälligt till 1,7 % för de två åren minska påfrestningarna för 
verksamheterna. 2021 är vi sedan tillbaka till 2 % igen, även det betraktar vi som tillfälligt 
eftersom Lunds överskottsmål nog bör ligga något högre än 3 % för att vi långsiktigt ska 
kunna klara de investeringar och verksamhetsutvidgningar som väntar. 
 
 
 
Effektiviseringar  
 
Under rubriken effektiviseringar väljer vi i budgetalliansen att inte mer än i undantagsfall 
peka på åtgärder eftersom vi anser att facknämnderna och deras tjänstemän är mycket bättre 
på dessa frågor än vad den mer generella kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige är.  
 
Att så är fallet har visats genom det omfattande och mycket noggranna arbete som nämnder 
och förvaltningar nu gjort under mer än ett års tid. Att inte utnyttja den potentialen vore rent 
utsagt omoraliskt och skulle för alltid sänka förtroendet för att Lunds politiker har kraft att 
genomföra det man säger. I förslagen för 3 % -5% -7% effektiviseringar finns bevis för att 
samma, eller till och med utökad kvalitet och service kan erhållas till mer rimliga kostnader. 
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Kostnader som bevisats kunna ge minst samma kvalitet och omfattning till mycket lägre 
kostnad i många andra kommuner. 
 
Dock vill vi påpeka att det i vårt förslag finns specifika uppdrag om att omedelbart säga upp 
det lokala arbetstidsavtalet inom vård- och omsorgsnämnden för omförhandling helt enligt 
gällande juridiska praxis. Avtalet har gällt från 1990-talet och det senaste avtalet 
undertecknades av ett moderat kommunalråd för 15 år sedan. Att det inte uppdaterats eller 
reviderats på alla dessa år är en skandal i sig själv, kanske speciellt pinsamt för S-styret som 
brukar måna om schyssta och likvärdiga arbetsförhållanden för alla på arbetsmarknaden. En 
exklusivt utvald grupp får mer än två timmars kortare arbetstid, varje vecka, än vad andra 
grupper får. Det normala är att man minskar sin tjänstgöringstid på eget initiativ om man vill 
korta ner arbetstiden. Detta system med lokalt avtal för en utvald och exklusiv grupp kostar 
Lundaborna 55 miljoner kronor extra per år, pengar som måste tas från skola, vård och 
omsorg. Andra städer som prövat detta (S-styrda Göteborg till exempel) har övergett systemet 
efter en kort prövotid, eftersom det kostade för mycket och gav inga positiva effekter på 
sjukfrånvaron. Även i Lund ser vi inga bättre sjuktal eller mindre personalomsättning på 
grund av denna åtgärd.  Vi räknar inte med att alla dessa 55 miljonerna kan återvinnas till 
Lundaborna redan 2018, men vi räknar med en successiv omställning och att vi för 2018 
sparar 10 miljoner, 13 miljoner 2019 respektive 14 miljoner kronor år 2020. 
 
En annan stor åtgärd som vi har med i budgeten är att ändra vistelsetiden för barn till 
föräldralediga i förskolan. Ett införande av vistelsetid om 20 timmar (Lunds nuvarande är 25 
timmar) skulle spara ca 19 miljoner kronor per år. Vi vill dock att detta enbart ska vara en 
temporär, åtgärd, och enbart omfatta gruppen föräldralediga, i enlighet med BSN Stads 
effektiviseringsförslag. Vår ambition är att vi senast år 2021 ska kunna föra till medel så att vi 
kan öka vistelsetiden igen, om det visar sig finnas efterfrågan på detta. 
 
 
Satsningar och ramökningar 
 
Alla nämnder får i genomsnitt 1 % ramökning för år 2018. Genom våra intäktsförstärkningar 
och en tillfällig sänkning av överskottsmålet finns ett utrymme för dessa satsningar på totalt 
60 miljoner kronor (utöver volymökningarna för 2018 och framåt). 
 
 
Lärarlönelyftet fullföljs 
 
Vi avsätter 24 riktade miljoner till att höja lärarnas status och lönenivå. Den av S-regeringen 
så misslyckade reformen på Lärarlönelyftet har inneburit mycket negativa reaktioner från våra 
duktiga och engagerade lärare. I samtal med lärarförbunden har vi fått erfara att detta skapar 
otrivsel och lärarflykt då pengarna för Lärarlönelyftet enligt uppgift bara räcker till hälften av 
de som uppnår kriterierna. Vi väljer därför att förse BSN och UN med medel riktade till 
stärkta lärarlöner. 
 
 
 
Dagbarnvårdarnas verksamhet och service räddas 
 
Budgeten för (M), (C), (KD) innehåller ett uppdrag till BSN om att fortsätta erbjuda 
Lundaborna vårdformen Dagbarnvårdare. Vi värnar om dagbarnvårdarnas verksamhet även i 
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fortsättningen, liksom föräldrarnas rätt att fritt få välja omsorgsform. Deras verksamhet är 
dock kostnadsneutral och kan helt tas inom ram. Skulle förvaltningen och nämnden inte anse 
att de har kapacitet och förmåga att driva dagbarnvårdarnas verksamhet i egen regi bör man 
överväga att helt överlämna det till fristående aktörer.  Upplysningsvis kan vi påpeka att två 
fristående utförare av pedagogisk omsorg, med erfarenhet från andra kommuner, ansökt att få 
starta en friskola inom området ”dagmammor” i Lunds kommun. De, och andra, har lång 
erfarenhet att kostnadseffektivt och med mycket hög kvalitet driva denna typ av verksamhet. 
 
 
Musikchecken ska införas 
 
Vi avsätter 5,5 miljoner kronor i satsning på införande av en musikcheck. Pengarna avsätts 
under ”Finansförvaltning” och finns tillgängliga för kultur- och fritidsnämnden så snart 
uppdraget utförts. Det här är en viktig och angelägen rättvisereform. Det kan inte vara värdigt 
Lunds kommun att ha en kö för musikundervisning på 6-800 barn. Vi avser att korta den kön 
drastiskt med vår satsning. Vidare uppfattar vi musikchecken som ett första steg att satsa på 
en bredare kulturcheck, kanske till och med en check som omfattar både kultur- och 
fritidssektorerna samtidigt. 
 
I införandet av Musikcheck ser vi i Budgetalliansen vikten av att sprida musikutbildningarna i 
hela kommunen. Nästan alla musikundervisningar, med mycket få undantag, sker i den 
centrala staden, på en enda skola. Vi vill att undervisningen ska möjliggöra geografisk 
spridning i hela kommunen, gärna i kvällstomma skollokaler, i samtliga delar av Lund. 
 
 
KL-gruppens arbete ska fortsätta 
 
KL-gruppens viktiga arbete för att stödja de som står långt från arbetsmarknaden skall 
fortsätta. Vi avsätter medel under posten ”Finansförvaltning” med rubriken ”Reserverat 
tilläggsanslag för KL-gruppen” med 800 000 kronor per år om inte socialnämnden lyckas 
skapa medel fullt inom sin befintliga ram. 
 
 
Seniorkortet för stadsbuss bevaras 
 
Det framgångsrika och för Lundaborna så uppskattade seniorkortet som ger våra invånare i 
åldern 75+ fria bussresor, under vissa tider, bevaras. Vi avsätter medel under posten 
”Finansförvaltning” med rubriken ”Reserverat tilläggsanslag för Seniorkortet” med 7,6 
miljoner kronor per år om inte tekniska nämnden lyckas skapa medel fullt inom sin befintliga 
ram. Pengar som i så fall kan sökas från kommundirektören. 
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2017-05-18

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49 561 -50 056 -50 555

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -49 561 -50 055 -50 555

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -495 -500 -505

Summa förändringar -495 -500 -505

Nettokostnadsram -50 056 -50 555 -51 060

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203 074 -194 941 -198 342

Förändringar 12 032 0 0

Nettokostnadsram -191 041 -194 942 -198 342

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning 1 % -1 900 -1 900 -1 900

Kompensation för högre medlemsavgifter än 

1% -2 000 -1 500 -1 500

Summa förändringar -3 900 -3 400 -3 400

Nettokostnadsram -194 941 -198 342 -201 742

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4 600 0 0

Förändringar -4 600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivare Hyrsystem 3 000 3 000 3 000

Gemensamt fordonssystem 6 000 6 000 6 000

Summa förändringar 9 000 9 000 9 000

Nettokostnadsram 9 000 9 000 9 000

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863
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2017-05-18

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169 468 -177 786 -177 826

Förändringar -6 519 1 760 0

Nettokostnadsram -175 986 -176 026 -177 826

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -1 800 -1 800 -1 800

Summa förändringar -1 800 -1 800 -1 800

Nettokostnadsram -177 786 -177 826 -179 626

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48 977 -61 172 -64 372

Förändringar -12 195 -3 200 5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333 036 -340 894 -343 637

Förändringar -5 195 0 0

Nettokostnadsram -338 231 -340 894 -343 637

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Kulturhusen i Lund etapp 1: Folkparken 

(investeringskonsekvens) 637 637 637

Ramökning -3 300 -3 380 -3 390

Summa förändringar -2 663 -2 743 -2 753

Nettokostnadsram -340 894 -343 637 -346 390

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427 977 -430 567 -434 867

Förändringar 1 710 0 0

Nettokostnadsram -426 267 -430 567 -434 867

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -4 300 -4 300 -4 350

Summa förändringar -4 300 -4 300 -4 350

Nettokostnadsram -430 567 -434 867 -439 217
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Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13 642 -13 641 -13 642

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -13 641 -13 642 -13 641

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -13 641 -13 642 -13 641

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1 785 706 -1 844 365 -1 881 408

Förändringar -50 809 -31 643 -35 732

Nettokostnadsram -1 836 515 -1 876 008 -1 917 140

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramminskning (Riktad) (totalt 37000 2020 av 

55000) 10 000 13 000 14 000

Generell ramökning -17 850 -18 400 -18 800

Fortsatt framgångsrikt effektiviseringsarbete

Summa förändringar -7 850 -5 400 -4 800

Nettokostnadsram -1 844 365 -1 881 408 -1 921 940

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496 498 -526 755 -550 078

Förändringar -20 257 -13 022 -13 231

Nettokostnadsram -516 755 -539 778 -563 308

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -10 000 -10 300 -10 500

Summa förändringar -10 000 -10 300 -10 500

Nettokostnadsram -526 755 -550 078 -573 808
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Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2 427 344 -2 481 243 -2 526 264

Förändringar -48 629 -20 031 -17 156

Nettokostnadsram -2 475 973 -2 501 274 -2 543 420

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -24 270 -24 990 -25 325

Ramminskning Förskola (Bestående 

korrigering) 19 000 0 0

Summa förändringar -5 270 -24 990 -25 325

Nettokostnadsram -2 481 243 -2 526 264 -2 568 745

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197 061 -142 717 -270 377

Förändringar 54 344 -127 660 -158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Lägre reserverade medel tfa lägre 

investeringtakt 2018 38 000 38 000

Lägre reserverade medel tfa lägre 

investeringtakt 2019 38 000

Reserverade medel enl "Oklarheter" -110 000 -90 000 -80 000

Reserverade medel Musikcheck -5 500 -5 500 -5 500

Reserverat tilläggsanslag för KL-gruppen -800 -800 -800

Reserverat tilläggsanslag för Seniorkortet -7 600 -7 600 -7 600

Fullföljande av Lärarlönelyftet så alla som 

uppfyller kriterierna får del av samma förmån -24 000 -24 000 -24 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -147 900 -89 900 -41 900

Nettokostnadsram -290 617 -360 277 -471 047

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162 200 162 200 162 200

Kostnader -159 700 -159 700 -159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500
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Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106 637 106 637 106 637

Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100

Finansiella poster 131 000 131 000 131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Återföring av "Effektivare hyressystem" -3 000 -3 000 -3 000

Återföring av "Gemensamt fordonssystem" -6 000 -6 000 -6 000

Summa förändringar -9 000 -9 000 -9 000

Resultatpåverkande 283 737 283 737 283 737

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5 775 144 5 977 274 6 192 456

Generella statsbidrag & utjämning 425 575 459 681 473 242

Finansiella intäkter 132 740 153 030 154 820

Finansiella kostnader -70 550 -95 620 -107 685

Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ökad utdelning från LKF 20 000 20 000 20 000

Ökad utdelning från Krafringen 32 000 32 000 32 000

Allmän resultatförbättringspost 40 000 40 000 50 000

Skattesänkning (10 öre ungefär = 27 miljoner) -27 000 -54 000

Ökad utdelning LKPAB 2 000 2 000 2 000

Lägre kostnader för nya lån tfa lägre 

investeringsnivå 3 000 11 000 19 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 97 000 78 000 69 000

Resultatpåverkande 6 359 909 6 572 365 6 781 833
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Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6 540 588 -6 729 817 -6 954 738

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 283 737 283 737 283 737

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 359 909 6 572 365 6 781 833

Årets resultat 105 558 128 785 113 332
Årets resultat i % av skatter, generella 

statsbidrag och utjämning 1,7% 2,0% 1,7%

Resultatmål om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -18 456 46 -19 982
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Preliminär finansieringsbudget enl M, C och KD´s budgetförslag 2018-2020

Finansieringsbudget (Tkr) Budget 

2017

Budget 

2018

Plan      

2019

Plan        

2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 72 490 105 558 128 785 113 332

Justering för avskrivningar mm 300 000 350 000 360 000 365 000

Justering för avsättningar 30 600 46 200 72 100 79 200

Kapitalbindning 7 800 3 000 14 000 0

Medel från den löpande verksamheten 410 890 504 758 574 885 557 532

Investeringar

Nettoinvesteringar -1 384 600 -900 000 -800 000 -800 000

Medel för investeringsverksamhet -1 384 600 -900 000 -800 000 -800 000

Finansiering

Upplåning/Amortering 973 710 395 242 225 115 242 468

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

Medel från finansieringsverksamheten 973 710 395 242 225 115 242 468

Förändring av likvida medel 0 0 0 0

Bok3
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Fördelningsnyckel för 110 miljoner Ofördelat under ”Finansförvaltning”  Nämnd Belopp (Tkr) 
  

 
  

Önskemål/Äskanden i EVP-skrivelser 2018-2020 
 

  
Merkostnader för kommunals avtal (usk) VoO 14 270 
Kompensation för lärarlönelyftet till Diploma Programme, ISLK och Vuxenutbildn UN 2 100 
Kompensation för förstelärare till Diploma Programme och ISLK UN 600 
Äskande om införande av en volymbaserad resurstilldelning av SFI-verksamheten UN Inom ram 

Ersättning från KS för driftkostnader för inomhusmiljöprojektet genom resultatkravsreglering SN 12 100 
  

 
  

  
 

  
Annat som dykt upp vid budgetdialoger mm 

 
  

Merkostnader för flyktingbostäder (reserverade medel Finans) Soc/SN/FF 24 200 
Riktat statsbidrag "Rätt till Komvux" övergår till generellt statsbidrag fr o m 2017. 
Kompensation till UN, då finansieringen går från nämnd till kommuncentralt. UN 6 000 
Nytt färdtjänstavtal (preliminärt högre kostnad än budget) TN 12 400 
Nettokostnad sänkt ersättning för ensamkommande (-75 Mkr) Soc 37 500 
Lägre schablon-bidrag från migrationsverket avseende god man för ensamkommande. Fr o m 
2017-07-01. För 2018 anges helårseffekt. ÖFN 7 400 
Eventuellt nya valskärmar inför val 2018 Valnämnd 3 000 
Höjd medlemsavgift för Lunds samordningsförbund FINSAM inför 2017 - permanent 
ramförstärkning för socialnämnden Soc 175 
Återföring av Servicenämndens beslutad rationalisering EVP 2017 (effektivare hyressystem), 
vilket medför lägre resultatkrav. Bör fördelas på flera nämnder! (3 Mkr) SN 

Behandlat i 
vår budget 

Återföring av Servicenämndens beslutad rationalisering EVP 2017 (gemensamt 
fordonssystem), vilket medför lägre resultatkrav. Bör fördelas på flera nämnder! (6 Mkr) SN 

Behandlat i 
vår budget 

Samordning av KK´s lokaler. Försenad effekt utifrån EVP 2017-2018 KK 900 
Dataskyddsförordning KK 600 
E-arkiv KK 500 
Lokalbank eller annan hantering för lokaler som lämnas från nämnder SN Inom ram 
Avsätta medel till resultatöverföringar från 2017-2018 FF Ej fastställt 
Boendeenhet för genomgångsbostäder Soc/SN Ej i budget 
  

 
  

  
 

  
Summa (Prel summa innan optimering av beloppen)   121 745 
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(M), (C) och (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att för respektive nämnd fastställa driftram, investeringsram samt i förekommande fall 
särskilda uppdrag i enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2018–2020 i 
enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget för åren 2018–2020 i 
enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa utdebiteringen för år 2018 till 21:24 kronor, 

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

att       kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens arbetsutskott ges uppdraget att samordna 
det kommungemensamma arbetet med effektiviseringar, kostnadskontroll och 
förbättrade prioriteringar, 

att      samtliga nämnder och styrelser ska inleda arbetet med internbudget för 2018 senast i 
september 2017, 

 
att        samtliga nämnder och styrelser under oktober till kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

delrapportera arbetet med internbudget för 2018, 

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      kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån ny vision och 

kommande strategiprocess föreslå revideringar av fokusområden och övergripande mål 
inför EVP 2019-2021, 

 
att      i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018-2020 med budget för 

2018, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan 

åren, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”, 

att bemyndiga kommundirektören att disponera medel avsatta i ”Finansförvaltning” för att 
efter redovisning från respektive nämnd kompensera dessa för faktiska kostnader enligt 
budgetbilagan ”Oklarheter/Ej fördelade medel”, 

att ändra resultatmålet för åren 2018, 2019 och 2020 till 1,7 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten, 

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2018 
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(M), (C) och (KD) särskilda uppdrag EVP 2018-2020
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

BARN- OCH SKOLNÄMND

Uppdrag: Minskad vistelsetid i förskola för vissa grupper
Att uppdra åt barn- och skolnämnden att minska vistelsetiden för föräldralediga från 25 timmar 
per vecka till 20 timmar pecka

Uppdrag: Starta upp pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare Att uppdra åt barn- och skolnämnden att återinföra pedagogisk omsorg

Uppdrag: Fullfölja lärarlönelyftet
Att uppdra åt Barn- och Skolnämnden och Utbildningsnämnden att ge alla lärare som uppfyller 
kriterierna del av Lärarlönelyftet

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Uppdrag: Successivt införande av kollektivavtalsbaserat och lagstadgat 
arbetstidsmått

Att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att säga upp det lokala avtalet om arbetstidsmått för 
personal inom Kommunals avtalsområde och införa kollektivavtalbaserat heltidsmått, för 
likvärdiga och justa arbetsförhållanden för alla.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Uppdrag: Införa en musikcheck Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett musikchecksystem

BOLAGEN

Uppdrag: Öka utdelning från Kraftringen AB
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att öka utdelningen från Kraftringen AB med 32 
miljoner kronor

Uppdrag: Öka utdelningen Från Lunds kommuns fastighets AB
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att öka utdelningen från Kraftringen AB med 20 
miljoner kronor
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Ett Lund där människor får växa

Liberalismen handlar om att 
människor ska ha möjlighet att 
växa. I vårt samhälle är den sociala 
rörligheten hög. En människas bak-

grund ska betyda mindre. Hennes förmåga och 
livsdrömmar ska betyda mer.

Människan är beroende av kontakter med 
andra. För att skapa ett stabilt samhälle där 
människor tillåts växa, känna trygghet och 
utveckla sig själv och sin omgivning behöver 
vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet 
och sammanhang där vi känner oss bekräftade. 
Det skapar en grund för ökat ansvarstagande, 
samarbete och tilltro mellan människor. 

En liberal utgångspunkt är att människor i 
första hand är individer och inte tillhör ett kol-
lektiv med förutbestämda egenskaper. Därför 
har liberaler tagit feministiska initiativ i mer 
än hundra år och vi tänker fortsätta göra det. 
Lund är ännu inte jämställt, det finns fortfa-
rande starka traditioner och strukturer som 
begränsar människors liv. Vi liberala feminis-
ter ser hur dessa strukturer drabbar människor 
och vi arbetar för en förändring. Lund behöver 
feminism utan socialism.

Politiken ska riva hinder och skapa förutsätt-
ningar – inte bestämma hur vi ska leva våra 
liv. Som människor har vi både rättigheter
och skyldigheter. Det personliga ansvaret kan
aldrig ersättas av politiska beslut.

Lund är en fantastisk stad med ett unikt kultur-
arv som vi är satta att förvalta. Bildningsstaden 
Lund är en plats för kunskap, kreativitet och 
ett rikt kulturliv. Här finns en skola med höga 
förväntningar på eleverna och med lärare som 
får vara lärare och har hög status.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna 
över jordklotet till framtida generationer utan 
att det är i sämre skick än idag. Därför är mil-
jöfrågan en av vår tids viktigaste frågor som vi 
liberaler tar på allvar.

Politikerna har ett stort ansvar för att använda 
skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Detta tar 
Liberalernas förtroendevalda på största allvar.
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Liberalerna i Lund fick i valet i september 
2014 cirka 10,7 procent av rösterna och 7 av 
65 mandat i kommunfullmäktige. Kommunal-
rådet Philip Sandberg (L) blev dessutom den 
mest kryssade politikern av alla lundapolitiker.

Vi har som näst största oppositionsparti kunnat 
ha stor påverkan på lundapolitiken, inte minst 
genom att Lunds kommun under hela 2016 
styrts med en i huvudsak liberal budget. I 
budgeten 2017 satte vi avtryck på drygt hälften 
av budgeten genom en skolöverenskommelse 
med det rödgröna styret. Flera av våra skrivel-
ser och motioner har dessutom vunnit bifall 
under den gångna mandatperioden. 

Det här har vi fått igenom (antingen redan 
igång eller kommer att genomföras):

• Ökat föreningsbidrag till idrottsföreningar
• Ökat föreningsbidrag till sociala förening-

ar för att motverka barnfattigdom, hemlös-
het, psykisk ohälsa och missbruk.

• Fler foodtrucks för att öka matutbudet och
antalet företag

• Aktiviteter för barnen på sommarloven på
Linero, Norra Fäladen och Klostergården

• Satsning på sociala företag
• Utökat brottsförebyggande arbete
• Gymnasiala lärlingsanställningar för un-

dersköterskor och barnskötare
• Studentmedarbetare

• Byggande av Mårtenskolan på Mårtens
Fälad

• Stryka hushållsinkomsten som parameter i
resursfördelningssystemet

• Sammanslagning av barn- och skolnämn-
derna inklusive förvaltningar

• Fartdämpande åtgärder på Norra Järnvägs-
gatan i Veberöd

• Ny cykelväg Norra Fäladen- Stångby-
Håstad

• Faddersystem för nyanlända
• Bildandet av Föreningarnas Hus
• Ökat underhåll av lekplatser
• Ökat underhåll av vägar och cykelvägar
• Ökat underhåll av parker
• Fristad för förföljda författare och journa-

lister
• Stoppa boplatser för EU-migranter vid

rekreationsområdet Sankt Hans backar
• Ökat stöd i föräldraskapet
• Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor
• Handlingsplan och ekonomiska resurser

mot våldsbejakande extremism
• Stödgrupper för barn som bevittnat våld/

har föräldrar med missbruk
• Kommungemensam mottagning i skolan

för nyanlända elever
• Insatser för unga och studerande med

psykisk ohälsa
• Märk-DNA i Södra Sandby och Genarp

för att minska antalet inbrott

Ett parti som gör skillnad
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Här är några förslag vi har lagt i form av till 
exempel motioner, skrivelser eller liknande 
och som kommer att behandlas framöver. 
• Öka bostadsbyggandet inklusive byggan-

det av fler äganderätter
• Kulturhus ovanpå Stadsbiblioteket
• Prao även i de östra kommundelarna
• Ha kvar Svaneskolan som grundskola
• Busslinje från Stångby till Norra Fäladen
• Kartläggning av hedersrelaterat förtryck

bland kommunens ungdomar
• Trådlöst internet på särskilda boenden och

träffpunkter
• Bättre samverkan med civilsamhället
• Behålla biblioteken på Järnåkra, Nöbbelöv

och Stångby
• Införa vårdnära servicetjänster för att låta

vårdpersonal fokusera på kärnuppgifterna
• Gratis parkering för ledare i ideella fören-

ingar
• Förenklingar med att starta eget företag

vid ekonomiskt bistånd
• Åtgärda trafikfarliga busshållsplatser i

Stångby

• Ny vänort, eller annat formaliserat samar-
bete, med en kommun i Rumänien för att
på plats bistå socialtjänst och skola med
hjälp av EU-finansiering.

• Tidigare samhällsorientering för nyanlän-
da

• Avlasta lärarna på administrativa uppgifter
• Öka turismen till Lunds kommun
• Minska slarvet med onödiga kostnader för

att fakturor betalas för sent
• Pilotprojekt med biopåsar av majsstärkelse

för matavfall
• Inför måltidsvänner för att minska under-

näring och ensamhet
• Kräv nationella riktlinjer vid åldersupp-

skrivningar
• Värna om Idalagården i Veberöd som en

knutpunkt för företag och föreningar
• Öka tryggheten för medborgarna kring

Lunds central
• Minska matsvinnet och ersätt importerat

med hemgjort och närproducerat
• Utegym i Genarp
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Lunds kommuns ekonomi präglas av växtvärk. 
Stora investeringar behövs de kommande åren 
i skolor, förskolor, bostäder och infrastruktur 
för att möta de behov som finns. Kommunen 
har unika förutsättningar genom det geografis-
ka läget, bildningstraditionen, stora europeiska 
forskningsanläggningar som väntar runt hör-
net, ett dynamiskt näringsliv, rikt föreningsliv 
och kvalificerade medarbetare. 

Men prognoserna de närmaste åren pekar på 
en rad utmaningar som vi måste förhålla oss 
till. Färre ska försörja allt fler. Antalet barn i 
förskoleåldern ökar, stora volymökningar inom 
hemvården väntas, kostnader för ekonomiskt 
bistånd och institutionsplaceringar ökar, lokal-
kostnaderna är högre än i jämförbara kommu-
ner, sjukfrånvaron ökar bland anställda och 
generationsväxlingen leder till ett stort behov 
av framtida kompetensförsörjning. Långtids-
prognosen som gjordes av PWC i mars 2015 
konstaterar att gapet mellan kostnader och 
intäkter kommer att fortsätta att stiga varje 
år. För att få intäkter och utgifter i balans och 
uppnå ett resultat enligt målen behöver kom-
munen således höja skatten med 3,43 kronor 
fram till år 2028 eller effektivisera verksam-
heten med 0,91 procent årligen enligt PWC. 

Vi liberaler tror på en politik för Lunds kom-
mun som innehåller ett högre mått av effektivt 

resursutnyttjade av lundabornas skattemedel. 
Vår utgångspunkt är därför en oförändrad 
skattesats och omprioriteringar som går från 
administration, lokaler och byråkrati till verk-
samhet och investeringar. Lunds kommuns 
utmaningar är till stor del av strukturell karak-
tär, därför skulle en skattehöjning bara leda till 
ytterligare höjningar på årsbasis om man inte 
vidtar åtgärder som ger bestående förändringar 
i organisationen. 

Vi vill mer. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv 
kommun för internationell kompetens, inves-
teringar, kunskap och världsledande forskning. 
Vi ska sträva efter att vara en regional motor 
i en växande Öresundsregion och främja 
tillväxten utifrån de tre hållbarhetsperspekti-
ven- det ekonomiska, ekologiska och sociala. 
Fler jobb och fler företag ger mer resurser till 
vår gemensamma välfärd och mer resurser till 
satsningar för att möta klimathotet. Men då 
krävs en ansvarsfull ekonomisk politik och 
socialt ansvar utan socialism. Med de förut-
sättningar Lunds kommun har skulle vi kunna 
prestera bättre. 

Inledning med ekonomisk lägesanalys
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Liberalerna presenterar en budget för Lund 
som tar ansvar för våra gemensamma resurser 
med fokus på att omfördela inom befintliga 
ramar från administration och lokaler till ökad 
kvalitet i våra verksamheter. Vi tror på att 
Lund ska få fortsätta att växa samtidigt som 
vi har höga miljömässiga och sociala ambi-
tioner. Fler jobb och fler företag ger även mer 
resurser till vår gemensamma välfärd och ökad 
trygghet. 

För att möta de framtida utmaningarna inleder 
vi ett åtgärdsprogram som ska få kommunens 
ekonomi på rätt bana. Det handlar om både 
kostnadsminskningar, effektiviseringar och in-
täktsökningar. På så sätt kan vi göra satsningar 
samtidigt som vi behåller dagens skattesats 
och budgeterar ett överskott på cirka 107,3 
miljoner kronor. Dessutom räknar vi med att 
några av de åtgärder vi initierar ger större 
effekter på sikt. 

Samtidigt skjuter vi till cirka 115,6 miljoner 
kronor mer till förskola, grundskola och 
gymnasieskola. Vi satsar 3,6 miljoner kro-
nor på att införa ett fortbildningskonto för 
alla våra 3000 lärare, vilket motsvarar 1200 
kronor per person och år. 

Inom äldreomsorgen satsas ytterligare 82 
miljoner kronor och vi inför ett måltidslyft 
för att minska undernäring och ensamhet 
bland äldre. 
 
Vi lägger ytterligare 2 miljoner kronor på 
trygghetsfrågor, till exempel trygghetsvakt 
vid Lunds C och införandet av märk-DNA 
i hela kommunen för att minska antalet 
bostads- och bilinbrott. Vi inför även ett så 
kallat tätortsinitiativ, så att medborgare 
i kommunens fem större tätorter utanför 
Lund kan ansöka om pengar till lokala initi-
ativ direkt via våra medborgarcenter. 

Skola
Skolan är samhällets främsta verktyg för att 
ge alla rättvisa och likvärdiga livschanser. Det 
vilar ett tungt ansvar på oss som kommun att 
ge alla en bra start i livet. Både elever som 
behöver stöd och extra tid och elever som ut-
vecklas fort kan med en ambitiös skola lyckas 
och utvecklas. Det är viktigt med långsiktiga 
regler, förutsägbarhet och arbetsro för skolan. 
Inför budgeten 2017 ingicks därför en bud-
getteknisk överenskommelse på skolområdet 
mellan Liberalerna, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet. I budgeten 2018 tillför vi ytterli-
gare 115,6 miljoner kronor till skolan jämfört 
med 2017. 

Fortbildningskonto
Vi behöver höja läraryrkets status och göra 
Lunds kommun till en mer attraktiv arbets-
givare för lärare. För att utvecklas i sitt yrke 
krävs relevant kompetensutveckling, detta gäl-
ler för alla och i synnerhet för lärare som ska 
bidra till hög måluppfyllelse och god kvalitet 
i den svenska skolan. Vi liberaler vill därför in-
föra ett individuellt fortbildningskonto för alla 
våra 3000 lärare. Varje konto har 1200 kronor 
per person årligen vilket innebär en kostnad 
på 3,6 miljoner kronor för kommunen. 

Vård och omsorg
I Liberalernas Lund vågar man bli gammal och 
åldras tryggt. Vi skjuter till 82 miljoner kronor 
till vård- och omsorgsnämnden. Rätten att bo 
hemma och få bra service ska inte innebära ett 
tvång. Samtidigt får vi genom resursökningen 
möjlighet att möta de ökande behoven hos 
funktionshindrade barn- och vuxna, som ska 
ha stöd enligt LSS (lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade).

Med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mel-
lan Skånes 33 kommuner och regionen, som 
kommer att ersätta Ädelöverenskommelsen 
från 1992, blir undersköterskornas insatser och 
kompetens ännu viktigare. Liberalerna men-
ar att vi i Lund nu måste bevaka att det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunen 
och Region Skåne verkligen medför en ökad 
trygghet för äldre och sjuka. 

Liberalerna har motionerat om att vårdnära 
servicetjänster utvecklas. Vårt förslag kommer 
att stärka professionen i och med att under-
sköterskorna får ägna sig åt de kvalificerade 
vårduppgifter de är utbildade för. Det är slöseri 
med kompetens att de ska utföra andra arbets-
uppgifter. Annan lämplig personal kan arbeta 

Prioriterade satsningar i budgeten

Budget 2018
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med städning, inköp med mera. För att få mer 
tid till omvårdnad kan alltså undersköterskorna 
med Liberalernas förslag avlastas enklare ar-
betsuppgifter genom att nya befattningar med 
lägre utbildningskrav inrättas.

Vi ser med oro på att det rödgröna minori-
tetsstyret tillsammans med Vänsterpartiet 
och Feministiskt Initiativ tar över privata 
välfungerande äldreboenden i kommunal regi. 
Monopol är sällan bra, inte heller kommunala. 
Det behövs viss konkurrens för att utveckla 
och förbättra verksamheter. De privata aktö-
rerna har genom åren gått i spetsen för en rad 
förbättringar och fått kommunen att följa efter 
till exempel var de först med att tillhandahålla 
arbetskläder åt personalen, slutbereda maten 
på avdelningarna, så att det luktar köttbullar, 
finns nykokt potatis och fräsch sallad, utbilda 
personal till Silviasystrar och anställa äldrepe-
dagoger för olika sociala aktiviteter. I brukar-
undersökningar ligger de ofta i topp. 

Måltidslyft för att minska undernäring 
och ensamhet
En annan viktig ambition är att motverka 
undernäring och ensamhet bland äldre. Enligt 
Socialstyrelsen är 40 000 äldre som får hjälp i 
hemmet, på korttidsboenden och äldreboenden 
undernärda i hela landet. Ytterligare 100 000 
lär befinna sig i riskzonen. Mat och måltider 
måste ses som strategiska och centrala delar 
av omsorgen. Måltider, som äts i ensamhet, 
är många äldres vardag, men måltiden är så 
mycket mer än det som ligger på tallriken. Det 
krävs mer för att skapa aptit och måltidsgläd-
je. Det hjälper inte, hur smidiga leveranserna 
är eller hur mycket näring maten innehåller, 
om halva portionen blir kvar på tallriken. Det 
krävs ett måltidslyft inom vård och omsorg.

Liberalerna vill pröva konceptet måltidsvän-
ner. Äldre ska genom Volontärförmedlingen 
kunna ansöka om en måltidsvän. Volontären 
kommer hem och hämtar och så går de till 
restaurang eller träffpunkt för seniorer och äter 
tillsammans. Måltidsvänner arbetar ideellt men 
hans eller hennes mat bjuder kommunen på. 
Det bör även vara möjligt att t ex hämta mat 
och äta tillsammans i den äldres hem.

Liberalerna avsätter en halv miljon kronor 
i sin kommande budget för att införa kon-
ceptet med måltidsvänner för äldre inom 
Lunds kommun med syfte att motverka 

undernäring och ensamhet bland äldre. 

Trygghetsskapande och brottsförebyg-
gande åtgärder

Trygghetsvakt 
Lund är generellt sett en ganska trygg kom-
mun, men den så kallade C-triangeln kring 
Lunds central är kommunens mest brottsutsat-
ta plats. Trots att Lunds C är Sveriges tredje 
största station finns bara en enda ordningsvakt 
till skillnad från till exempel Knutpunkten i 
Helsingborg som har sex stycken. Liberalerna 
föreslår att Lunds kommun vidtar en rad åt-
gärder för att förbättra tryggheten kring Lunds 
central inklusive Clemenstorget, Bantorget och 
Knut den Stores Torg. Bland förslagen finns 
att sätta in en kommunal trygghetsvakt, göra 
en översyn av den lokala ordningsstadgan och 
samarbeta mer med civilsamhället för att på ett 
tidigt stadie fånga upp individer som hamnat 
snett.

Liberalerna på riksplanet har i sin skuggbudget 
gjort en stor satsning på polisen och även på 
kommunala trygghetsvakter. Det skulle för 
Lunds kommuns del innebära 59 nya poliser 
och 24 trygghetsvakter. Skulle förslaget bli 
verklighet vill Liberalerna i Lund prioritera 
Lunds central, Norra Fäladen, Klostergården 
och Linero. Vi har i vår kommunala budget 
tagit höjd för trygghetsvakter vid Lunds C och 
Norra Fäladen. 

Liberalerna vill satsa totalt två miljoner 
kronor på trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande åtgärder.  

Minskning av bostadsinbrott och bilin-
brott
Liberalerna var det enda partiet i kommunen 
som i sin budget satsade på brottsförebyggan-
de insatser, t.ex. att motverka åldringsrånen. 
Vi fick även igenom ett förslag om att införa 
märk-DNA för att minska antalet bostadin-
brott. 

Märk-DNA är ett samlingsnamn på en ny typ 
av märkning som kan användas i brottsföre-
byggande syfte, men även vid brottsutredning. 

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt 
DNA och vätskan penslas på värdesaker, 
ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, 
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men framträder under uv-ljus. Varje märkning 
är unik och därför kan den spåras. Märkningen 
håller minst fem år på föremål och två måna-
der på hud. 

Spårningen av gods är möjlig då UV-lampor 
för upptäckt av märk-DNA finns i polisbilar 
och vid färjelägen, brofästet och i alla gods-
grupper i polisregion Syd. 

Märk-DNA har använts i många år i England 
och USA. Där har bostadsinbrotten reducerats 
avsevärt i områden där man genomfört märk-
ningen.  

Nu startar verksamheten med märk-DNA 
som ett pilotprojekt under ett års tid i Genarp 
och Södra Sandby. Erfarenheterna från andra 
kommuner som infört märk-DNA i bred skala 
i samverkan med polis, försäkringsbolag och 
grannsamverkan är en kraftig nedgång av anta-
let inbrott i bilar och bostäder. 

Efter ett år ska projektet med märk-DNA i 
Genarp och Södra Sandby utvärderas. Först 
därefter tas beslut om det ska utvidgas till hela 
kommunen.

Liberalerna vill satsa totalt två miljoner 
kronor på trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande åtgärder.  

Kartläggning och utökade insatser mot 
hedersrelaterat förtryck
Unga män och kvinnor i Lund ska ha samma 
rättigheter och livschanser oavsett ursprung 
eller bakgrund. Idag vet vi inte ens hur många 
Lundabor som drabbas av det hedersrelaterade 
förtrycket. I rapporten ”Gift mot sin vilja” från 
Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar 
kartläggningen från 2009 att 70 000 unga lever 
hedersrelaterade liv. De tillfrågade upplever att 
de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. 
Siffrorna är 7 år gamla och är förmodligen 
bara toppen av ett isberg eftersom mörkertalen 
är stora.

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar även 
vuxna. Pressen är särskild hård att man ska 
gifta sig med någon från sin egen etniska eller 
religiösa grupp. HBTQ-personer är extra ut-
satta då det ofta innebär fara för sitt liv att vara 
öppen. Hur många män och kvinnor som lever 
under hedersrelaterat förtryck i Lund är oklart. 

Liberalerna vill satsa 500 000 kronor 
årligen på att kartlägga omfattningen av 
det hedersrelaterade förtrycket bland unga 
på Lunds skolor. Satsningen ska även gå 
till ökade insatser mot våld och förtryck i 
hederns namn.  

De östra och norra tätorterna får ett 
tätortslyft 
Lunds kommun består av så mycket mer än 
Lunds stad. Det ska vara attraktivt att bo och 
verka i hela Lunds kommun. Tätorter i både 
norr och öster ska kunna växa i enlighet med 
orternas egna förutsättningar samtidigt som 
bykänslan behålls. Mycket är bra idag, men 
det kan bli ännu bättre. Framför allt behöver 
olika lokala initiativ uppmuntras för att ta till-
vara på det goda engagemang som finns. 

Håstad skola
Håstad är en F–3-skola med cirka 50 elever. 

Miljön på Håstad skola inbjuder till lek och lä-
rande såväl inne som ute. Skolan lockar elever 
från bland annat närbelägna Örtofta i Eslövs 
kommun. För Håstad är skolan en viktig 
samhällsfunktion och knutpunkt. Även om det 
finns ett nedläggningshot mot skolan på grund 
av lågt elevunderlag vill Liberalerna satsa på 
att ha kvar Håstad skola och skjuter därför 
till 832 000 kronor för att fortsätta driva 
skolan. 

Biblioteket i Stångby
Klassresan börjar i klassrummet och går via 
biblioteket. Biblioteken är bildningssamhällets 

158



BUDGET
2018

11Liberalerna Lunds budgetförslag 2018

ryggrad. I vår liberala vision för kunskapssta-
den utvecklas ständigt nya samarbeten mellan 
skolan, förskolan, biblioteken och Lunds 
kulturliv. Biblioteken ska vara en tillgång för 
de som vill läsa, lära, låna och inspireras till 
vidare läsning och studier. Stångby är en av 
de delar av kommunen som kommer att växa 
snabbast framöver. Trots det återfinns Stångby 
bibliotek i förslaget från kultur- och fritidsför-
valtningen om möjliga nedläggningar. 

Vi vill därför satsa 750 000 kronor för att ha 
kvar Stångby bibliotek och att diskussioner 
om en eventuell avveckling av biblioteket 
ska upphöra. 

Tätortsinitiativet -   
lokalt utvecklingsstöd i tätorterna 
Det finns ett enormt engagemang i byarna. 
Men ibland saknas det ett antal tusenlappar för 
att kunna arrangera något som gynnar byns 
utveckling. Då ska det vara enkelt och smidigt 
att söka detta. Idag hanteras en del av dessa 
ansökningar av kommunledningen i kommun-
styrelsens arbetsutskott. Det blir varken effek-
tivt eller snabbt handlagt.  Liberalerna föreslår 
ett s.k. ”tätortsinitiativ” genom att en pott 
pengar anslås till lokala initiativ i kommunens 
små och medelstora tätorter: Genarp, Veberöd, 
Södra Sandby, Dalby och Stångby. Förslaget 
bygger på att varje medborgarcenter ska tillde-
las hundra tusen kronor vardera. Sedan kan de 
som bor i tätorterna söka av pengarna till olika 
lokala initiativ och arrangemang. 

Det skulle kunna handla om allt ifrån en lokal 
frukostträff till utsmyckning vid exempelvis 
påsk och jul. Genom att beslutet om vem 
som tilldelas medel tas så nära medborgarna 
som möjligt undviker vi byråkrati och krång-
el.  Förslaget bygger på att det finns tydliga 
riktlinjer för hur pengarna delas ut. Stångby är 
den enda tätorten som saknar medborgarcenter. 
Där skulle istället pengarna kunna fördelas av 
exempelvis biblioteket. Liberalerna kommer 
att satsa en halv miljon kronor på detta 
tätortsinitiativ i sin kommande budget.  

Nya omklädningsrum i Torna Hällestad 
och Genarp
Omklädningsrummen vid Tornavallen i Torna 
Hällestad och Ekevallen i Genarp är nedslitna 
och utdömda. Idrottsföreningarna har länge 
väntat på besked från kommunen. Underhåll 
av dem är inte meningsfullt med tanke på de-

ras skick, de behöver förnyas helt och hållet. I 
Genarp är duschutrymmena särskilt allvarliga. 
I Torna Hällestad värms vattnet till vissa du-
schar med gasol och när den är slut finns bara 
kallvatten vilket inte är acceptabelt. 

Föreningslivet är en oerhört viktig arena för 
samhällsengagemang, gemenskap och bättre 
folkhälsa. Liberalerna vill satsa 4 miljoner 
kronor för 2018 på helt nya klimatsmarta 
omklädningsrum med solpaneler vid 
Tornavallen i Torna Hällestad och Ekevallen 
i Genarp. 

Kultur och fritid 

Korta köerna till kulturskolan 
- inför musikcheck
Lund har en oacceptabel kösituation för 
musikundervisning där ett stort antal barn inte 
kommer in, utan får avstå eller betala full-
kostnad hos privata undervisare. Det innebär 
både att många barn inte kan utvecklas inom 
kulturområdet och att barn i Lund behandlas 
ojämlikt.

För att lösa kösituationen behöver vi fler plat-
ser inom musik- och kulturundervisningen. För 
att få fram tillräckligt med platser och för att ge 
barnen valfrihet mellan olika utbildare med 
olika inriktning bör detta ske med hjälp av 
privata utbildare och föreningar, med samma 
villkor som för kulturskolans kurser, med en 
subvention som är lika för alla barn, anpassad 
efter gruppstorlek. 

Utredningen har räknat fram en snittkostnad för 
kommunen på drygt 5000 kr per plats, efter 
elevavgifter. Andelen barn i kö skiftar under 
året från 900 till 1200. Samtidigt finns det tro-
ligen ett mörkertal av elever som inte tyckt det 
varit lönt att ställa sig i kö. Utredningen fick i 
direktiv att räkna på 2000 barn i kö, vilket ger 
ett utrymme för barn i en dold kö. Kostnaden 
för de 3000 nuvarande platserna plus 2000 ex-
tra platser á 5078 kr skulle enligt utredningen 
bli ca 25,4 milj kronor, en merkostnad på cirka 
6,7 miljoner jämfört med nuvarande kostnad på 
18,7 miljoner kronor. (För uträkning av nu-
varande kostnad, där vissa övriga uppdrag för 
kulturskolan räknats bort, se utredningen sid 
41). Om kulturpeng i ett första steg omfattar 
bara musikskoleverksamheten skulle kostna-
den kunna uppskattas till ca 5 miljoner kronor. 
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Uppskattningen av kostnader i utredningen är 
ungefärliga och påverkas av hur många barn 
som kommer att vilja få undervisning. Att som 
det rödgröna styret lyfta fram en kostnad på 81 
miljoner är orimligt, eftersom det är baserat på 
att alla 16 000 barn och unga mellan 7 och 19 
år i Lund väljer att gå på kulturskola. Vi menar 
att detta är en orimlig bedömning, erfarenhet-
erna från andra kommuner som infört valfrihet 
i musikskoleundervisningen visar på ett ökat 
elevantal runt 50 procent. (Nacka +67 procent, 
Täby +18 procent och Staffanstorp +53 pro-
cent enligt utredningens sammanställning av 
erfarenheter från andra kommuner som infört 
checksystem )

Vi rekommenderar att valfrihet införs genom 
en musikcheck med syfte att korta köerna till 
kulturskolan och ge fler barn och ungdomar 
möjlighet att ta del av subventionerad under-
visning i musik och kultur, samtidigt som en 
hög kvalitet i den kommunala Kulturskolan 
bibehålls. 

Kösituationen idag är oacceptabel och innebär 
att många barn som vill lära sig ett instrument 
i Lund aldrig får den chansen. Så ska det inte 
behöva vara. I ett första steg omfattar check-
en musikundervisning och ger alla barn och 
unga mellan 7 och 19 år i Lund rätt att gå på 
musikskoleundervisning på musikskolor som 
uppfyller kommunens krav. För att få fram 
tillräckligt med platser och för att ge barnen 
valfrihet mellan olika utbildare med olika 
inriktning bör detta ske med hjälp av privata 
utbildare och föreningar, med samma ekono-
miska villkor som för kulturskolans kurser. 

Liberalerna skjuter till 2,5 miljoner kronor 
för 2018 (som halvårseffekt) och 5 miljoner 
kronor årligen från 2019 för införandet av 
musikcheck. Det är en stor och strategisk 
satsning på att förbättra den kulturella 
infrastrukturen i Lund.  

4 H-gårdarna
4H är en internationell ideell ungdomsorga-
nisation med bred verksamhet inom allt från 
odling och djur till idrott och teater. De finns 
i över 80 länder och riktar oss till barn och 
ungdomar 6-25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar 
ska utvecklas till engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med respekt för 

omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i 
samspel med människor och natur upptäcka 
deras rika värden och mångfald. I detta är var-
je art och individ en viktig del av helheten utan 
att vara mer värd än någon annan.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och de-
ras mål är att det ska genomsyra verksamhet. 
Inom 4H bedriver de verksamhet av ungdo-
mar, för ungdomar, d.v.s. deras ledare är alla 
unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdo-
mar, som själva tar ansvar för och fattar beslut 
gällande sin fritid.

I Lunds kommun har vi tre 4H-gårdar. En på 
Gunnesbo, en på Östra Torn och en i Veberöd. 
Det finns emellertid förslag om att stödet från 
Lunds kommun ska upphöra. Liberalerna 
anser att det är en viktig verksamhet att 
fortsätta stödja och avsätter därmed 605 
000 kronor årligen till att fortsatt stöd till 
4H-gårdarna. 

Sökbara medel för jämställd idrott
Under 2015 beslutade Kultur- och fritidsnämn-
den att avsätta sökbara medel till jämställd 
idrott. Liberalerna har tidigare förslagit att 
fortsätta med denna satsning. Deltagartillfälle-
na skiljer sig tydligt mellan flickor och pojkar 
i kommunen, flickor deltar 25 procent mindre 
än pojkar i idrotten. Därför vill vi satsa 500 
000 kronor årligen på sökbara medel för 
jämställd idrott.
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Övriga områden

Hållbart byggande

I Lund ska vi ha en god balans i att bygga 
hållbart, resurs- och energieffektivt och miljö-
vänligt samtidigt som vi säkerställer ett ökat 
bostadsbyggande. I Liberalernas Lund bygger 
vi fler bostäder, inte fler bostadsköer. Byggna-
der görs anpassningsbara för nya användare 
genom återanvändning av inredning och funk-
tionsduglig utrustning och farliga ämnen fasas 
ut. Nyproduktion och förändringar sker i sam-
verkan med de boende för att möta människors 
sociala behov. Hänsyn ska också tas kvaliteter 
och kulturhistoriska värden i befintliga bygg-
nader och omgivningar. Det är av yttersta vikt 
att det förs en tydlig och konstruktiv dialog 
med de som ska bygga. Lund upplevs av lun-
dabor och besökare som en vacker och trivsam 
stad, stadskärnan får ofta epitetet ”mysig”. Vi 
vill på olika sätt värna och fortsätta att utveck-
la hela kommunen med bibehållen attraktions-
kraft. Detta innebär att man vid byggande och 
förändringar ska planera med goda estetiska 
och hållbara värden. 

Det är angeläget att dialog förs mellan våra 
tjänstemän och de som bygger kring ett lång-
siktigt hållbart byggande med variation i upp-
låtelseformer för människor i olika livssitua-
tioner och följaktligen med olika behov. Parker 
och grönområden ska inbjuda till aktiviteter 
och rekreation. Gator, torg, cykelvägar och 
gångbanor ska hållas framkomliga och upp-
levas trygga året runt. Vi liberaler är positiva 
till olika klimatsmarta trafikslag, exempelvis 
elbussar i Lunds stadstrafik.

I Liberalernas budget för 2018 skjuts det 
till cirka 21 miljoner kronor mer till tek-
niska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljönämnden än året innan. 

Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa 
utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågor-
na i kommunen samt främja en för individen 
god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt 
på fysiska miljöfaktorer. För oss liberaler är 
dessa mycket angelägna frågor. 

Fortsätta verksamheten med student-
medarbetare för fler nycklar till jobb 
Sedan 2014 bedriver Lunds kommun en verk-
samhet med studentmedarbetare på Libera-
lernas initiativ. Det är ett väletablerat begrepp i 
till exempel Danmark där studenter ges 
möjlighet till mer kvalificerade jobb vid sidan 
om studierna.  Som studentmedarbetare jobbar 
man omkring tio timmar per vecka inom den 
bransch man utbildar sig till och kan på så sätt 
kombinera teoretiska studier med praktisk 
erfarenhet i arbetslivet. Rapporter från student-
medarbetare i Lunds kommun visar på mycket 
positiva erfarenheter inom HR, IT, kommu-
nikation, strategisk utveckling och folkhälsa. 
De är varma anhängare av en fortsättning av 
studentmedarbetarsystemet, inte minst efter-
som det minskar trösklarna för att komma in 
på arbetsmarknaden och förstärker kopplingen 
mellan studietid och arbetsmarknad. Men det 
bidrar även till att säkra kommunens långsik-
tiga kompetensförsörjning och öka attrakti-
viteten för Lunds kommun som arbetsgivare. I 
de förslag som tjänstemännen presenterat över 
möjliga effektiviseringar finns även ett antal 
rena ambitionssänkningar, bland annat att 
upphöra med studentmedarbetare. 

Liberalerna värnar om att ha dem kvar 
även fortsättningsvis och avsätter därför 
350 000 kronor årligen. 
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Liberalerna föreslår ett helt paket av åtgärder 
för att få Lunds ekonomi på fötter och för 
att hushålla med Lundabornas pengar mer 
ansvarsfullt:

1. En effektivare kommunorganisa-
tion.
För att öka likvärdigheten i skolan i hela
Lunds kommun och skapa samordnings-
vinster drev vi på sammanslagningen av
våra två barn- och skolnämnder. Vi vill se
en ännu effektivare organisation med färre
kommunala råd, styrgrupper av politiker
och tjänstemän och ökat samarbete mellan
olika nämnder (till exempel byggnadsnämn-
den, tekniska nämnden och miljönämnden).

2. Mindre pengar till sådant som inte
är kommunal kärnverksamhet
Vi är inte principiellt emot deltagande i
mässor utomlands. Men vi har svårt att se
vad det årliga deltagandet i Mipim har gett
kommunen och det finns säkert mässor av
liknande slag i vår närregion som kan vara
intressanta för Lunds kommun. Dessutom
finns det utrymme för de enskilda nämnder-
na att själva ta initiativ till att delta i kurser,
mässor eller konferenser inom respektive
ram utan att anslå en summa centralt i kom-
munen. Därför vill vi slopa deltagandet på
fastighetsmässan Mipim i Cannes år 2018.

Vi vill även slopa det så kallade miljöansla-
get. Miljöanslaget fördelas ut som projekt-
bidrag till olika mindre verksamheter, t.ex. 
kompetensutveckling. Vi ser det därför inte 
som en miljöinsats utan något som respek-
tive nämnd kan ta inom sin ram eller att 
externa organisationer som söker medel 
av miljöanslaget tilldelas dessa via kom-
munstyrelsens reserverade medel. Andra 
saker som det rödgröna styret drivit hårt 
och som kan ifrågasättas är exempelvis att 
lägga pengar på att utveckla en ny logotyp 
och ny kommunikationsplattform för Lunds 
kommun. 

3. Avgift på Konsthallen.
Cirka 58 000 personer besökte Lunds
Konsthall förra året. Verksamheten kostar
över 7 miljoner kronor årligen i drift. Från
Liberalernas sida tycker vi det är rimligt
med en liten symbolisk avgift på i genom-
snitt 50 kronor. För vissa utställningar kan
avgiften bli högre och för vissa ska det vara
gratis (normalt för barn och skolklasser).
Detaljerna kring ett sådant system får för-
valtningen utarbeta. Det skulle ge kom-
munkassan ca 2 miljoner kronor i intäkter
även om man räknar med att 70 procent av
dagens besökare skulle betala inträdet.

Extra intäkt: 2 miljoner kronor. 

Bättre hushållning med Lundabornas pengar

Liberalerna har i en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått igenom att två av tre skol-
förvaltningar slås samman. Detta för att öka likvärdigheten, men också för att använda våra gemensamma re-
surser bättre. Vi tror inte kommuninnevånarna i de östra kommundelarna vill ha fler politiker och mer byråkrati, 
utan ökad kvalitet i verksamheterna och likvärdighet. På bild är Barn- och skolförvaltning Lund Östers lokaler i 
Södra Sandby som visar på ett stort underhållsbehov. Lunds kommun har varit nästan unik med sin kostnadsdri-
vande uppdelning i två separata barn- och skolförvaltningar.
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4. Ökad utdelning från våra kommu-
nala bolag
Lunds kommun äger 82,4 procent av
aktierna i Kraftringen. Bolaget har en god
likviditet och gjorde 2016 en vinst efter
schablonskatt på 252 miljoner kronor, av
vilka 101 miljoner kronor delades ut till
aktieägarna; Lunds kommun erhöll 83 mil-
joner kronor.

Liberalerna anser att en ökad aktieutdelning 
från bolaget är motiverad såvida det finns en 
relativt stor samsyn med övriga ägarkom-
muner. Genom att höja aktieutdelningen 
2018 med 30 miljoner kronor totalt erhåller 
Lunds kommun 112 miljoner kronor. Likaså 
en ökad utdelning från Lunds Kommunala 
Fastighetsbolag (LKF) med 20 miljoner 
kronor. En ny lag från 2011 gör det möjligt 
att föra över pengar från allmännyttiga bo-
stadsbolag till kommunen så länge peng-
arna går till sociala och trygghetsskapande 
ändamål. Exempelvis tar det rödgröna styret 
i Malmö Stad ut betydande vinster från sitt 
kommunala bostadsbolag. 

LKF:s resultat efter finansnetto 2016 är 
122 miljoner kronor. Soliditeten är god och 
vi anser det vara fullt rimligt att ägarna, 
det vill säga lundaborna, får en del av 
vinstutdelningen. Under 2016 fick Lunds 
kommun1,2 miljoner kronor i utdelning. 
Dessutom har LKF väldigt förmånliga 
villkor på lånemarknaden genom kommu-
nens internbank. En miljon kronor tas även 
i utdelning från det kommunala parkerings-
bolaget LKP som 2016 gjorde en vinst på 6 
miljoner kronor. 

Extra intäkt för 2017:  
51 miljoner kronor årligen.  

5. Samla alla servicetjänster under
serviceförvaltningen
Lunds kommun bedriver idag flera olika ty-
per av verksamheter som Lundaborna möter
dagligen, varav vissa är reglerade i lag och
andra är beslutade av kommunen. Det avser
områdena skola, vård och omsorg, social-
tjänst, tekniska tjänster och byggnadsfrågor,
men också områden som transporter, mat-
hållning, IT-tjänster, tryckeri, posthantering,
städning m.fl.

Idag är en stor del av dessa servicetjänster 

organiserade under Serviceförvaltningen, 
men inte alla. Ett antal servicetjänster ligger 
under andra förvaltningar. Vårt förslag 
innebär att alla servicetjänster, så långt det 
är möjligt, samlas under Serviceförvaltning-
en och vi ser två fördelar med förslaget. 
För det första, det skapar mer intressanta 
tjänster som ökar medarbetarnas motivation 
och, för det andra, det ger högre kvalitet 
i utförandet av tjänsterna och effektivare 
användning av de ekonomiska resurserna. 

Effektivisering: 2 miljoner kronor 2018 
och 4 miljoner kronor årligen från 2019. 

6. Effektiviseringar på de olika nämn-
derna
Efter att samtliga nämnder kompenserats
fullt ut för löner, priser och volymer görs ef-
fektivisering på 1-2 procent årligen de när-
maste åren. Det varierar något beroende på
vilken verksamhet det är och det bygger på
tydliga prioriteringar och långsiktighet. Det
kan handla om att se över rutiner och orga-
nisation för att minska kostnader. Inom t.ex.
vård och omsorg driver vi att specialutbil-
dad personal, som undersköterskor, i större
utsträckning ska arbeta med vårduppgifter,
medan annan lämplig personal kan arbeta
med lokalvård, inköp med mera. Dessutom
har olika typer välfärdsteknologi, exempel-
vis nattillsyn via webbkamera, stor möjlig-
het att minska kostnader samtidigt som det
förbättrar kvaliteten för den enskilde.

Kommunkontorets ekonomiavdelning 
har analyserat Konjunkturinstitutets (KI) 
prognoser för ökade priser och löner. Den 
visar att prognoserna har varit, och kan 
förväntas fortsätta vara, betydligt högre än 
det faktiska utfallet. De beräknar skillnaden 
till 0,5 procent vilket i realiteten innebär 
att många nämnder överkompenserats vid 
tidigare budgetar. Det motsvarar minskade 
kostnader på 30 miljoner kronor årligen 
med start 2019. Nettointäkterna vad gäller 
omsättningstillgångar som markförsäljning 
förväntas stiga från 15 miljoner kronor 2018 
till 25 miljoner kronor 2020. 
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* = annan typ av effektivisering tillkommer

Volymer kompenseras fullt. För priser och 
löner ges en fullständig kompensation, därefter  

får samtliga nämnder ett effektiviseringsbeting 
på mellan 1-2 procent. 

Kompensation för ökade priser, löner och volymer

Nämnd Full uppräkning (%) Vår effektivisering (%) Ramökning (tkr)

Politisk ledning 2,35 2 5 150

Kommunkontor 2,87 2* -8 028

Byggnadsnämnd 3,97 1 700

Teknisk nämnd 2,99 2 20 369

Miljönämnd 3,06 2 136

Utbildningsnämnd 2,81 1 34 934

Kultur- och fritidsnämnd 2,15 2* 2 630

Socialnämnd 3,01 1,5 17 798

Vård- och omsorgs-
nämnd

3,04 2 82 061

Barn- och skolnämnd 2,71 1,5 77 042

Lund växer så det knakar. Det behövs bostä-
der, skolor, förskolor, särskilda boenden etc. 
Det finns en lista på planerade och beställda 
objekt som ska ses som en ram och ett plane-
ringsunderlag. 

Liberalernas investeringsbudget för 2018 är 
1 309 487 000 kr

Förändringar vi vill göra inom investerings-
ramen är bland annat att tidigarelägga bygget 
av Mårtenskolan enligt den överenskommelse 

som slutits med det rödgröna styret. Vi vill 
även ta bort 75 miljoner kronor för kommuna-
la köp av bostadsrätter och lägga till 4 miljo-
ner kronor för att bygga nya omklädningsrum 
i Genarp och Torna Hällestad. Genom ett 
ordentligt tilltaget överskott på 107,3 mil-
joner kronor för 2018 finansierar vi även en 
betydligt större del av våra investeringar än 
det rödgröna minoritetsstyret. Mindre upplå-
ning vältrar över mindre skulder på framtida 
generationer. 

Investeringar
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Uppdrag

Socialnämnden
Att  kommunfullmäktige beslutar att ge 

socialnämnden i uppdrag att kart- 
 lägga förekomsten av hedersrelaterat 

våld och förtryck i Lunds kommun. 

Liberalerna föreslår en bibehållen skatte-
sats för Lunds kommun under 2017, det vill 
säga 21,24 procent. 

Nedan är en tabell över skånska kommuner 
med högst skattesats i Skåne under 2016. 

1. Osby 22,26
2. Bromölla 21,76
3. Kristianstad 21,46
4. Lund 21,24
5. Malmö 21,24

De med lägst skattesatser är nedanstående:

1. Vellinge 18,50
2. Kävlinge 18,51
3. Örkelljunga 19,06
4. Staffanstorp 19,14
5. Lomma 19,64

Jämfört med kommuner i Lunds storlek i andra 
delar av landet ser det ut så här. 

1. Umeå 22,85
2. Karlstad  21,75
3. Norrköping 21,75
4. Örebro 21,35
5. Jönköping 21,34

6. Borås 21,31
7. Lund 21,24 
8. Uppsala 21,14
9. Göteborg 21,12
10. Halmstad 20,98
11. Västerås 20,36
12. Linköping 20,20
13. Växjö 20,19
14. Södertälje 20,15
15. Stockholm 17,90

Redan idag har Lunds kommun en relativt hög 
skattesats. En jämförelse med grannkommu-
nen Kävlinge visar på följande.

Ett hushåll med två vuxna och två barn med 
inkomster på 25 000 kr/mån per vuxen: Att bo-
sätta sig i Kävlinge kommun istället för Lunds 
kommun ger en besparing för hushållet på ca 
14 500 kronor per år. Det är en kännbar utgift 
för privatekonomin. I mångt och mycket är det 
för att vi har valt att satsa mer på vår gemen-
samma välfärd och hålla en hög kvalitet. Men 
en del är även kostnader som ligger betydligt 
högre än i motsvarande kommuner. Vi ser 
därför att det fortfarande finns möjlighet att 
hushålla med lundabornas pengar bättre innan 
skattehöjningar blir aktuella. 

Skattesats
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Liberalernas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020 (Belopp i tkr)

Politisk Ledning 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-49 561
-1 165

-50 726
-1 196

-51 921
-1 228

Nettokostnadsram -50 726 -51 921 -53 149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Ersättning- god man för ensamkommande 
(Överfyndarnämnden)
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

1 015

-5 000
0

-3 985

2 033

-5 000
235

-2 732

3 055

-5 000
471

-1 474

Nettokostnadsram -54 711 -54 654 -54 623

Kommunkontoret 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-203 074
6 210

-196 863
-5 754

-202 618
-5 924

Nettokostnadsram -196 863 -202 618 -208 542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 2%
Lokalt utvecklingsstöd i tätorterna 
Slopat deltagande på Mipim
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
Fortsättning studentmedarbetare
Samordning av lokaler (försening)
Stärkt dataskydd (dataskyddsförordning)
Tätortsbidraget/ styrgrupp öster
Creative Plot
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 937
-500
330

-2 000
-350
-900
-600
400

1 500
0

1 817

7 911
-500
330

-2 000
-350

0
-600
400

1 500
931

7 622

11 923
-500
330

-2 000
-350

0
-600
400

1 500
1 861

12 564

Nettokostnadsram -195 046 -194 996 -195 977

Kommungemensamt 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

4 600
-4 600

0
0

0
0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivare hyressystem
Gemensamt fordonssystem
Fortbildningskonto för lärare
Samla servicetjänster under serviceförvaltningen
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 000
6 000

-3 600
2 000
7 400

3 000
6 000

-3 708
4 000
9 292

3 000
6 000

-3 819
4 000
9 181

Nettokostnadsram 7 400 9 292 9 181

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-23 863
-948

-24 811
-981

-25 792
-1 014

Nettokostnadsram -24 811 -25 792 -26 806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1%
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

248
0

248

504
122
626

767
244

1 011

Nettokostnadsram -24 563 -25 166 -25 795
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Tekniska nämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-169 468
-11 591

-181 058
-3 523

-184 581
-5 406

Nettokostnadsram -181 058 -184 581 -189 987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Nytt färdtjänstavtal
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 621
-12 400

0
-8 779

7 240
-12 400

855
-4 305

10 895
-12 400

1 711
206

Nettokostnadsram -189 837 -188 886 -189 781

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-48 977
-12 195

-61 172
-3 200

-64 372
5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-333 036
-9 072

-342 108
-7 353

-349 461
-7 534

Nettokostnadsram -342 108 -349 461 -356 995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 2%
Resultatkrav Konsthallen 
Stångby bibliotek
Sökbara medel jämställd idrott
4 H-gårdar
Kulturcheck (halvårseffekt)
Folkparken som kulturhus (driftskonsvekvens)
Nya omklädningsrum Torna Hällestad och Genarp (driftskon-
sekvens)
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

6 842
2 000
-750
-500
-605

-2 500
2 275

-320
0

6 442

13 695
2 000
-750
-500
-605

-5 000

-320
1 575
8 520

20 561
2 000
-750
-500
-605

-5 000

-320
3 149

15 386

Nettokostnadsram -335 666 -340 941 -341 609

Socialnämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-427 977
-11 211

-439 188
-13 249

-452 437
-13 641

Nettokostnadsram -439 188 -452 437 -466 078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1,5%
Kartläggning och insatser mot hedersrelaterat förtryck
Tillfällig kompensation för sänkt statlig ersättning för ensam-
kommande 
Höjd medlemsavgift FINSAM
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

6 588
-500

-12 500
-175

0
-6 587

13 276
-500

0
-175

2 084
14 685

20 068
-500

0
-175

4 169
23 562

Nettokostnadsram -445 775 -437 752 -442 517

167



BUDGET
2018

20 Liberalerna Lunds budgetförslag 2018

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-113 687
-1 592

-115 279
-1 614

-116 893
-1 636

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

0
0

516
516

1 033
1 033

Nettokostnadsram -115 279 -116 377 -117 496

Miljönämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-13 642
-418

-14 059
-430

-14 490
-444

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

281
0

281

565
67

632

853
133
986

Nettokostnadsram -13 778 -13 857 -13 948

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-1 785 706
-105107

-1 890 813
-89 379

-1 980 192
-96 440

Nettokostnadsram -1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Kommunals avtal för undersköterskor 
Reviderad beräknad uppräkning KI
Måltidslyft för att motverka undernäring
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

37 816
-14 270

0
-500

23 046

76 664
-14 270

9 129
-500

71 023

116 663
-14 270
18 257

-500
120 150

Nettokostnadsram -1 867 767 -1 909 169 -1 956 482

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-496 498
-34 241

-530 739
-28 069

-558 809
-29 168

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -587 976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1 %
Kompensation för statsbidrag ”Rätt till Komvux”
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

5 307
-6 000

0
-693

10 842
-6 000
2 573
7 415

16 614
-6 000
5 146

15 760

Nettokostnadsram -531 432 -551 393 -572 217

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-2 427 344
-114 335

-2 541 679
-87 792

-2 629 471
-87 315

Nettokostnadsram -2 541 679 -2 629 471 -2 716 786
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Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 1,5%
Håstad skola
Reviderad beräknad uppräkning KI 
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

38 125
-832

0
37 293

76 995
-854

11 913
88 054

116 592
-877

23 826
139 541

Nettokostnadsram -2 504 386 -2 541 416 -2 577 245

Finansförvaltningen 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-197 061
54 344

-142 717
-127 660

-270 377
-158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade merkostnader för flyktingbostäder 
Exploateringsintäkter
Slopat miljöanslag
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-24 200
15 000
1 200

-8 000

-14 880
12 000
1 200

-1 680

-10 880
25 000
1 200

15 320

Nettokostnadsram -150 717 -272 057 -413 827

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020

Intäkter
Kostnader

162 200
-159 700

162 200
-159 700

162 200
-159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Servicenämnden 2018 2019 2020

Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster

106 637
55 100

131 000

106 637
55 100

131 000

106 637
55 100

131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivsiering 2 mnkr/år
Driftskostnader för inomhusmiljöprojektet
Återföring av ”effektivare hyressystem”
Återföring av ”gemensamt fordonssystem”
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

2 000
-12 100
-3 000
-6 000

-19 100

4 000
-12 100
-3 000
-6 000

-17 100

6 000
-12 100
-3 000
-6 000

-15 100

Resultatpåverkande 273 637 275 637 277 637

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020

Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader av engångskaraktär

5 775 144
425 575
132 740
-70 550

0

5 977 274
459 681
153 030
-95 620

0

6 192 456
473 242
154 820

-107 685
0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833
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Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ökad utdelning från Kraftringen 30 000 15 000 15 000

Ökad utdelning från LKF 20 000 20 000 20 000

Ökad utdelning från LKP 1 000 1 000 1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 51 000 36 000 36 000

Resultatpåverkande 6 313 909 6 530 365 6 748 833

Totalt budgetresultat (belopp i tkr)

Totalt 2018 2019 2020

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållning
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter/Finans

-6 482 729
2 500

273 637
6 313 909

-6 701 745
2 500

275 637
6 530 365

-6 951 307
2 500

277 637
6 748 833

Årets resultat 107 317 106 575 77 663

Årets resultat i % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning 1,7% 1,7% 1,2%

Resultat om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -16 697 -21 983 -55  651

Finansieringsbudget (belopp i tkr)
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Eget ansvar och ansvar för varandra
Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2018 som kombinerar hjärta och hjärna i lundapolitiken. Vi 
presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i kommunen för sådant som rör administration, 
lokaler och till viss del utförande. På så sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan 
användas till verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande skattesats. 
Det innebär bland annat att vi ökar utdelningarna från våra kommunala bolag, slopar deltagandet i fastig-
hetsmässan Mipim för 2018, inför en avgift på Lunds Konsthall, m.m. 

Vi presenterar även viktiga satsningar inom fem områden: skola, äldreomsorg, trygghetsskapande och 
brottsförebyggande, ett lyft för de östra och norra kommundelarna samt kultur och fritid. Här är våra 
viktigaste satsningar:

• Individuellt fortbildningskonto för lärare på 1200 kronor per person årligen (3,6 miljoner kronor/år)
• Måltidslyft inom äldreomsorgen för att minska undernäring och ensamhet (500 000 kronor/år)
• Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, bl.a. trygghetsvakt vid Lunds C och utvidga 

märk-DNA till hela kommunen (2 miljoner kronor/år)
• Korta köerna till kulturskolan genom musikcheck (2,5 miljoner kronor/halvår)
• Lokalt utvecklingsstöd i de norra och östra tätorterna (500 000 kronor/år)
• Nya omklädningsrum med solpaneler i Torna Hällestad och Genarp (4 miljoner kronor)
• Kartläggning och insatser mot hedersrelaterat förtryck (500 000 kronor/år)
• Stångby bibliotek (750 000 kronor/år)
• Håstad skola (832 000 kronor/år)
• 4 H-gårdarna (605 000 kronor/år) 

Resultatet för 2018 hamnar på + 107,3 miljoner kronor, vilket gör att vi inte riktigt når vårt finansiella
mål. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar samtidigt som den påbörjar ett viktigt 
arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar 
både hjärta och hjärna i politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra. 

Besök oss på www.liberalernalund.se 
eller kontakta oss på lund@liberalerna.se 
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Liberalernas underlag för investeringsramar 2018-2022 Bilaga 1

  

Detta är Liberalernas underlag för beslut om investeringsramar. 

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2017.
För 2017 stämmer inte planen med beslutad investeringsplan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 
E=Ersättnin N=Ny

Investeringsramar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

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

Vård- och omsorgsnämnden 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600 0

Utbildningsnämnden 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnd 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0

Kultur- och fritidsnämnden 18 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15000

Kommunstyrelsen 723 150 1 032 010 924 100 900 645 462 160 536900

Servicenämnden 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Renhållningsstyrelsen 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 174 692 -26 000 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 287 487 1 447 055 1 356 945 1 352 090 899 505 964 900
Beslutade beställningar
Investeringsutrymme

Tekniska nämnden Exploatering
0 0 -13 950 -3 000 -39 000 0

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

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 
-3 000 -3 000 -70 000

Summa investeringsramar
1 309 487 1 469 055 1 297 995 1 374 090 885 505 964 900

Sammanfattning: Sa 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare
Lunds kommun Investeringar 7 307 982 1 287 487 1 447 055 1 356 945 1 352 090 899 505 964 900
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -76 000 -3 000 -3 000 -70 000 0 0 0
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa 7 301 032 1 309 487 1 469 055 1 297 995 1 374 090 885 505 964900
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Renhålningsstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Renhållningstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 117 400 24 500 21 300 21 600 25 000 25 000
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* 35 000 25 000 5 000 5 000 Finansieras av berörda fastighetsägare
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* intäkt -25 000 -5 000 -5 000
Renhållningstyrelsen Anläggning för park och trägårdsavfall 15 000 15 000

Summa 167 400 0 0 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12 000 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 61 400 13 000 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 600 3 600
Utbildningsnämnden Inventarier Östervångskolan 3 200 2 700 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 2 500
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 3 500 500 1 000 2 000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 15 000
Utbildningsnämnden Summa 55 300 7 200 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 70 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 48 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000 5 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek södra Sandby 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 1 500 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15 000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen inventarier/verksamhetsanpassningar 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fälade + fritidsgård 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Nya omklädningsrum Tornavallen och Ekevallen (Genarp) 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Summa 94 500 500 18 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15 000
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Investeringar tekniska nämnden Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 32 800 11920 5220 5220 5220 5220
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 51 625 10325 10325 10325 10325 10325
Tekniska nämnden Offentlig belysning 9 500 1900 1900 1900 1900 1900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 17 500 3500 3500 3500 3500 3500
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 400 600 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 6 500 1300 1300 1300 1300 1300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -5 000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 500 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -800 -500 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 120 825 0 0 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 90 000 15000 15000 15000 15000 10000 20000
Tekniska nämnden Lund C 270 000 30000 35000 50000 80000 45000 30000
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 000 1000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23 200 200 8000 8000 7000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1000 23000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 70 000 15000 15000 10000 10000 10000 10000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78 000 500 1000 5000 20000 31500 20000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 6 000 3000 3000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 38 000 5000 13000 10000 10000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -2500 -6500 -5000 -5000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 4 000 4000 0
Tekniska nämnden Stångby station 68 500 1000 15000 3000 10000 20000 19500
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8000 7000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5000 4000 5500 0
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 000 4000 4000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2000 2000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500
Tekniska nämnden Ringvägen GC-banor 0
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 0
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3000 4200 0
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4000 3000 0
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 500 7000 8500
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 200 200 0
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7000 8000 5000 0
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 0

Summa infrastrukturinvesteringar 1 017 200 0 0 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200
0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 480 750 245 775 430 750 50000
Tekniska nämnden Varav Kostnader -276 058 -20 775 -256 058 -20 000
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal 0 0 -56 000
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling

Summa infrastruktur spårväg 148 692 0 225 000 174 692 -26 000 0 0 0 0
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Investeringar Kommunstyrelsen Sa InventarieTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Barn- och skolnämnd Sagoeken flexibel enhet 300 barn 132 000 N 1000 4 500 23 000 69 000 35 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 72 000 E 2 220 500 15 000 35 000 21 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 000 E 7 000 6 000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 37 000 E 1 260 1 000 2 000 18 000 16 000
Barn- och skolnämnd St Hansgården 20 000 E 200 20 000
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 47 000 E 1 260 2000 15 000 30 000
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola 47 000 E 2 500 18 000 29 000
Barn- och skolnämnd Grynmaleran +2 avdelningar 25 000 E 225 10000 15 000
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X N 840 X
Barn- och skolnämnd Körsbäret 6 avd förskola 38 500 E 700 1 900 26 000 10 600
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 47 000 E 1 260 1000 21000 25000
Barn- och skolnämnd Parkskolan 33 000 15 000 18 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner, mötesplats 91 500 E 1 500 3 500 2 000 48 000 38 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 120 000 N 4 000 2000 68 000 50 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 47 000 E 1 260 22 000 25000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 N 250000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 105 000 N 3 200 105000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 N 1 260 47000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 130 000 N 8 000 10 000 70 000 50 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 N 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 E 700 33 000 14 000
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 55 000 E 200 1 000 29 000 25 000
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 106 000 N 3 200 8 500 1000 61 000 35 500
Barn- och skolnämnd Idrottssal Södra Råbylund 25 000 N 3 200 1 500 10 000 15 000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 37 000 N 3 200 20 000 17 000
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x E 700 X
Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 120 000 E 1 000 20000 100000
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 120 500 E 2 000 2 500 3 000 70 000 45 000
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 N 35 000 10 000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 170 000 N 3200 1 400 28 500 76 200 63 900
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 26 000 E 1 250 1 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X N 840 X
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 120 000 E 1 000 2000 38 000 60 000 20 000
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idottshall 45 000 N 1 000 20 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Sofieberg X E 1 250 X
Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 37 000 N 700 18000 19 000
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 E 500 0 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök + adminostration  anpassning åk 4- 6 48 000 E 1 000 1 000 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola 300 barnIdala 106 100 E 1 500 900 900 30 000 60 000 15 200
Barn- och skolnämnd Idrottshall Idala 46 700 E 1 000 15 000 25 000 6 700
Barn- och skolnämnd Nytt kök Nyvångsskolan/ +75 elever 27 500 E 1 000 14 500 13 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång H 14 000 E 100 4 000 10 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 E 100 5 000 10 000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 47 000 E 700 2 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Möllebacken 40 000 E 700 20 000 20000
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 145 000 N 3 200 1 000 30 000 72000 42000
Barn- och skolnämnd Dalby södra Idrottssal 45 000 N 1 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 20 000 E 200 20 000
Summa förskola/grundskola 2 977 800 66 125 29 200 121 900 565 800 782 400 531 900 341 000 112 000 496 000

Utbildningsförvaltningen Anpassningar Vipan 300 000 E 1 300 1 700 87 500 88 500 100 000 21 000 Totalinvesteringsutgift 430 000
Utbildningsförvaltningen Internationella skolan 550 elever + idrottssal 171 000 N 3 200 46 000 117 000 8 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 7 500 N 2 000 5 500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 N 25 000
Utbildningsförvaltningen Ny gymnasieskola 700 000 N 1 200 500 2 300 10 000 160 000 300 000 226 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad 45 000 N 200 2 800 21 000 21 000 Kan genomföras först efter tillträde till Parkskolan

Summa utbildningsnämnden 1 248 500 3 200 47 400 123 600 38 500 118 500 248 500 400 000 272 000 0
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tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 senare
Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 72 100 E 1 700 28400 42 000 Endast för kommunala ridhästar. 
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar? 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokakaler ny gymnasieskola 61 000 500 3000 30 000 27500
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 40 000 E 20 000 20 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport 80 000 N 30 000 50 000
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning Stenkrossen X E X
Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 E 8 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotoek Kryptan, Södra Sandby X X
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Mobilia X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 N 12000
Servicenämnden Stadshallen 80 300 E 2 300 25 000 53 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 200 E 1 700 3 900 29 600

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 391 600 1 700 7 900 63 100 84 400 105 000 97 500 20 000 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dokumentet/Brunnsbo, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Södra Råbylund, LKF X Ny X Förhyrning LKF
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Offerkällan, LKF X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenhter, Offerkällan, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter. Koggen, LKF X Ny 0
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2023
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarie Tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Senare Kommentar
Vård- och omsorgsnämnden Seniorernas hus. Träffpunkt, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnsgatan 13 A, disponeras för Solhem, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende Brunnsgatan 15 A, ersättning Österbo, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Inkluderar lokaler för hemvård, träffpunkt och servering av måltider för pensionärer
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Vipeholm, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Öresundsvägen, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Klostergården, Volymökning X Ny X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 16 000 46 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 35 000 15 000 10 000 10 000
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten 33 000 1 500 1000 25 000 7 000

Summa socialnämnden 68 000 1 500 0 16 000 35 000 17 000 0 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 20 000 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 100 165 19 600 6 150 24 610 17 600 13 645 14 660 3 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kommunstyrelsen Inventarier omlokalisering kommunkontoret 6 500 6 500
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 2 400 600 600 600 600

Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4 949 365 78 300 292 100 723 150 1 032 010 924 100 900 645 462 160 536 900

Investeringar servicenämnden Sa InventarieTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Servicenämnden Komponentutbyten 640 000 80 000 120 000 120 000 120 000 100 000 100 000 Inklusive Inomhusmiljöprojektet
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 33 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavta 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicenämnden Utemiljö 48 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Servicenämnden MS, Inventarier kök 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden ME, Fordon 42 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa servicenämnden 1 123 000 0 0 163 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -76 000 0 -3000 -3000 -70000
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 18 050 0 25 000 22 000 22 000 -58 950 22 000 -14 000 0

Investeringar utanför ram Sa 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Barn- och skolnämnd Magle förskola 30 000 10 000 20 000
Barn- och skolnämnd Solhällan förskola 6 avd x N 700 X
Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 N 15 000
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Utgångsläget för Lunds kommuns budget 2018

(mkr = miljoner kronor) 

 2006–2017 har varit 11 år med nedskärningar på i genomsnitt 1
procent per år.

 Nettokostnaden för hela kommunen är cirka 6,5 miljarder per år.
Ekonomikontorets resultatsimulering: 2018: -44 mkr; 2019: -205 mkr;
2020: - 414 mkr.

 De senaste 11 åren har Lunds kommuns resultat i genomsnitt blivit 106
mkr bättre än ekonomikontorets simulering, de senaste 5 åren 126 mkr.
För åren två och tre har prognoserna divergerat ännu mer – mot ännu
större underskott. Prognoserna är i praktiken ett värsta tänkbara
scenario som har bidragit till att skapa en nedskärningshysteri i den
kommunala organisationen och bland beslutsfattarna; årliga
nedskärningar har blivit Lunds egen variant på ”enda vägens politik”.

 S & MP föreslår ”effektiviseringar” av all verksamhet: 2018: 90 mkr;
2019: 182 mkr; 2020: 276 mkr. Det är de kraftigaste nedskärningarna i
Lunds moderna historia.

Vänsterpartiets budgetförslag
 Inga generella nedskärningar (”effektiviseringar”).
 Vi prognosticerar en resultatförbättring som bygger på medelvärdet de

senaste 11 åren: 2018: 106 mkr; 2019: 212 mkr; 2020: 318 mkr.
 En skattehöjning på 30 öre ger 81 mkr.
 Riktade besparingar: Almedalen 0,7 mkr, Mipim 0,3 mkr samt lobbyism

och företagsjippon 2 mkr.
 Sänkning av kommunalrådslönerna, totalt 1 mkr
 Vi föreslår en konkret effektivisering, slopad internfakturering. 15 000

internfakturor hanteras varje år manuellt i kommunen till en
genomsnittskostnad av 495 kronor. Försiktigtvis lägger vi in
halvårseffekt 2018, 3,7 mkr, och helårseffekt 7,4 mkr därefter.

 Satsning på jämställda löner genom påslag utöver avtal för vissa
kvinnodominerade yrken, till exempel undersköterskor, vårdbiträden,
barnskötare och måltidspersonal: 2018: 7,5 mkr; 2019: 15 mkr; 2020:
15 mkr.

Skola
Fler pedagoger i grundskola och på 
fritidshem  15
Förskolan: Minska barngruppernas storlek 7
Förstärk gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen 7
Totalt mer till skola jämfört med S & MP 72
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Vård och omsorg
Ökad kvalitet, fler händer i vården 13
Avskaffa delade turer 15
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden 12
Satsning på träffpunkter 2
Totalt mer till Vård och omsorg jmf S & MP 70

Kultur och fritid
Fri simundervisning skolan 1,5
Sänkta avgifter Högevallsbadet 1
Kulturskolan: ’Prova på’, breddning och 
avgiftssänkning 4
Idrottssatsning: Fri ’Prova på’ och ökat 
föreningsstöd 4
Ingen nedläggning av bibliotek 1
Eftersatt underhåll, idrottsanläggningar och 
lokaler 3
Totalt mer till Kultur och fritid jmf S & MP 18

Byggande och miljö
Ökat byggande, ökade resurser för 
samhällsplanering 3 
Trädplantering och utveckling av parker  1,5
Upprustning lekplatser 2
Förstärkt park- och gatuunderhåll 2
Eftersatt underhåll kommunens fastigheter 4
Totalt mer till Byggande och miljö jmf S & MP 18

Stora avsättning i investeringsbudgeten 929 miljoner kronor för 
kommunala markköp – bostadsbyggande, grönt bälte och gröna stråk – 
samt till Observatoriet och Folkparken. Finansieringen tas från 
motorvägsutbyggnader och den nya satsning på massbilism som finns i S 
& MP:s budgetförslag, samt att vi inte bygger en ny gymnasieskola 
eftersom en sådan inte behövs. 

Vänsterpartiets förslag till finansiellt mål för Lunds kommun är:
Budgeten ska vara i balans över en treårsperiod (nuvarande mål, som 
inget parti någonsin ens en gång försökt komma i närheten av, lyder: 
Överskott 2 procent varje år).

Vänsterpartiets resultat blir 2018: 36 mkr; 2019: 49 mkr; 2020: 10 mkr.
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Investeringsbudget Vänsterpartiet 2018-2022  
 
Följande investeringar utgår ur kommunkontorets förslag: 
 
Ny gymnasieskola 
- ny gymnasieskola 700 mkr  
- idrottslokaler ny gy 61 mkr  
- inventarier 15 mkr 
 
Nya motorvägsavfarter m.m.  
- trafikplats Ideon 23,2 mkr 
- tpl ESS-E22 50 mkr  
- vägförb. E22-E6 150 mkr  
 
Totalt borttaget 999 mkr  
 
 
Vänterpartiets tillägg i investeringsbudgeten  
 
Markköp 929 mkr  
Folkparken 62 mkr  
Observatoriet 8 mkr (finns redan 12 mkr)  
 
 
Vänsterpartiet föreslår att större delen av ovanstående summa, 929 mkr, läggs på att 
köpa mark för att möjliggöra ökat bostadsbyggande samt grönt bälte och gröna kilar. 
Kommunalt ägd mark är en av de viktigaste resurserna för att öka bostadsbyggandet och för 
att kunna styra vilken typ av bostäder som byggs. Vänsterpartiet förespråkar att det byggs 
fler hyresrätter i kommunen och att den kommunala marken inte säljs vidare utan upplåts 
som tomträtt, alltså hyrs ut till bostadsbolagen på långa hyresavtal.  
 
Observatoriet 
Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Observatoriet flyttas fram till 2019. Vi föreslår att 
summan för renovering höjs till 20 mkr, istället för de 12 mkr som finns i budgeten, men 
som idag är planerat senare än 2022.  
 
Folkparken  
Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Folkparken omedelbart inleds. Vi vill se 
kulturverksamhet i huset, gärna bibliotek men också möjlighet till föreningslokaler. Denna 
summa är beräknad av kultur- och fritid, men arbetet har sedan avstannat. Vänsterpartiet 
avsätter 62 miljoner i investeringsbudgeten för Folkparken.  
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2017-05-15

1

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI 235 471

Jämställda löner
Ingen resa till Almedalen 700
Ingen resa till fastighetsmässan Mipim 300

Sänkta kommunalrådslöner
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-49 561 -50 726 -51 921

-1 165 -1 196 -1 228

-50 726 -51 921 -53 149

Ersättning - God man för ensamkommande 
(ÖFN) -5 000 -5 000 -5 000

-7 500 -15 000 -15 000

Minskade bidrag till lobbyism, jippon och 
företagsstöd 2 000 2 000 2 000

1 000 1 000 1 000
-8 500 -16 765 -16 529

-59 226 -68 686 -69 678

-4 515 -14 033 -15 055
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2017-05-15

2

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Samordning av lokaler (försening) -900 0 0
Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) -600 -600 -600
Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) -500 -500 -500
Reviderad beräknad uppräkning KI 931

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -169 761

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-203 074 -196 863 -202 618

6 210 -5 754 -5 924

-196 863 -202 618 -208 542

1 861

-2 000

-198 863 -202 787 -207 781

-2 953 -5 948 -8 987
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2017-05-15

3

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 0 0

Förändringar 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Effektivare hyressystem
Gemensamt fordonssystem

Avskaffa internfaktureringen
Prognosticerad resultatförbättring

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning kommungemensamt jfr S & M

4 600

-4 600

3 000 3 000 3 000
6 000 6 000 6 000

3 700 7 400 7 400
106 000 212 000 318 000

118 700 228 400 334 400

118 700 228 400 334 400

109 700 219 400 325 400
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2017-05-15

4

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -948 -981

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI 122 244

Ökat byggande, ökade resurser för samhällsplan

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-23 863 -24 811 -25 792

-1 014

-24 811 -25 792 -26 806

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -2 878 -2 756

-27 811 -28 670 -29 562

-3 496 -4 002 -4 518
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2017-05-15

5

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Nytt färdtjänstavtal
Reviderad beräknad uppräkning KI 855

Trädplantering och utveckling av parker  -500 -500 -500
Upprustning lekplatser
Förstärkt park- och gatuunderhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-169 468 -181 058 -184 581

-11 591 -3 523 -5 406

-181 058 -184 581 -189 987

-12 400 -12 400 -12 400
1 711

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

-16 900 -16 045 -15 189

-197 958 -200 626 -205 176

-8 121 -11 740 -15 395
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2017-05-15

6

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-48 977 -61 172 -64 372

-12 195 -3 200 5 400

-61 172 -64 372 -58 972

-61 172 -64 372 -58 972
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2017-05-15

7

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI
Sänkta avgifter Högevall
Fri simundervisning skolan
Kulturskolan: 'Prova på', breddning och avgiftss
Idrottssatning: Fri Prova på och ökat föreningsst
Ingen nedläggning av bibiliotek
Eftersatt underhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-333 036 -342 108 -349 461

-9 072 -7 353 -7 534

-342 108 -349 461 -356 995

1 575 3 149
-1 000 -1 000 -1 000
-1 500 -1 500 -1 500
-4 000 -4 000 -4 000
-4 000 -4 000 -4 000
-1 000 -1 000 -1 000
-3 000 -3 000 -3 000

-14 500 -12 925 -11 351

-356 608 -362 386 -368 346

-17 921 -21 381 -24 883
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2017-05-15

8

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %
Sänkt ersättning för ensamkommande 0 0
Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175
Reviderad beräknad uppräkning KI

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-427 977 -439 188 -452 437

-11 211 -13 249 -13 641

-439 188 -452 437 -466 078

-20 000

2 084 4 169

-20 175 1 909 3 994

-459 363 -450 528 -462 084

-4 392 -8 872 -13 444
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2017-05-15

9

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Reviderad beräknad uppräkning KI 516

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 516

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-113 687 -115 279 -116 893

-1 592 -1 614 -1 636

-115 279 -116 893 -118 529

1 033

1 033

-115 279 -116 377 -117 496
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2017-05-15

10

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI 67 133

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 67 133

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -281 -565 -853

-13 642 -14 059 -14 490

-14 059 -14 490 -14 933

-14 059 -14 423 -14 800
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2017-05-15

11

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Kommunals avtal för undersköterskor
Reviderad beräknad uppräkning KI

Ökad kvalitet, fler händer i vården
Avskaffa delade turer
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden
Satsning på träffpunkter

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-1 785 706 -1 890 813 -1 980 192

-105 107 -89 379 -96 440

-1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

-14 270 -14 270 -14 270
9 129 18 257

-13 000 -13 000 -13 000
-15 000 -15 000 -15 000
-12 000 -12 000 -12 000

-2 000 -2 000 -2 000

-56 270 -47 141 -38 013

-1 947 083 -2 027 333 -2 114 645

-70 362 -99 640 -129 925
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2017-05-15

12

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI

Förstärk gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-496 498 -530 739 -558 809

-34 241 -28 069 -29 168

-530 739 -558 809 -587 976

Kompensation för statsbidrag "Rätt till 
Komuvx" -6 000 -6 000 -6 000

2 573 5 146

-7 000 -7 000 -7 000

-13 000 -10 427 -7 854

-543 739 -569 236 -595 830

-12 307 -17 842 -23 614
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Reviderad beräknad uppräkning KI

Fler pedagoger i skola och på fritidshem  
Förskolan: Minska barngruppernas storlek

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

Totalt skola och kultur

-2 427 344 -2 541 679 -2 629 471

-114 335 -87 792 -87 315

-2 541 679 -2 629 471 -2 716 786

11 913 23 826

-15 000 -15 000 -15 000
-7 000 -14 000 -21 000

-22 000 -17 087 -12 174

-2 563 679 -2 646 558 -2 728 960

-60 125 -105 995 -152 592

-90 353 -145 218 -201 089
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade merkostnader för flyktingbostäder
Exploateringsintäkter

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-197 061 -142 717 -270 377

54 344 -127 660 -158 770

-142 717 -270 377 -429 147

-24 200 -14 880 -10 880
15 000 12 000 25 000

-9 200 -2 880 14 120

-151 917 -273 257 -415 027
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter
Kostnader
Resultatpåverkanden

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

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

2 500 2 500 2 500

2 500 2 500 2 500
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster
Resultatpåverkanden

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2 000
Driftkostnader för inomhusmiljöprojektet
Återföring av "Effektivare hyressystem"
Återföring av "Gemensamt fordonssystem"

Eftersatt underhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

Byggande och miljö

106 637 106 637 106 637
55 100 55 100 55 100

131 000 131 000 131 000
292 737 292 737 292 737

-12 100 -12 100 -12 100
-3 000 -3 000 -3 000
-6 000 -6 000 -6 000

-4 000 -4 000 -4 000

-25 100 -25 100 -25 100

267 637 267 637 267 637

-6 000 -8 000 -10 000

-17 898
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0
Resultatpåverkande

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Skattehöjning

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Skattehöjning, öre 30
2700

5 775 144 5 977 274 6 192 456
425 575 459 681 473 242
132 740 153 030 154 820
-70 550 -95 620 -107 685

6 262 909 6 494 365 6 712 833

81 000 81 000 81 000

81 000 81 000 81 000

6 343 909 6 575 365 6 793 833
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020

Nettokostnadsramar -6 578 058 -6 796 838 -7 053 957

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 267 637 267 637 267 637

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 343 909 6 575 365 6 793 833

Årets resultat 35 988 48 664 10 013

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 

utjämning 0,6% 0,8% 0,2%

Resultatmål: budget i balans över treårsperiod 0 0 0

Differens mot resultatmålet 35 988 48 664 10 013

1
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          Budget för Lunds kommun 2018 

förslag från Sverigedemokraterna 
 

 

Innehållsförteckning: 
 

 

Allmänna texter: 

 

 Inledning  med ekonomisk lägesanalys 

 Invandring och mångkultur 

 Behovet av en förvaltningsreform 

 Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

 

 

Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter:  

  

 Politisk ledning och kommunstyrelse 

 Kommunkontor 

 Kommungemensamt 

 Byggnadsnämnd 

 Teknisk nämnd 

 Kultur och fritidsnämnd    

 Socialnämnd 

 Miljönämnd 

 Vård- och omsorgsnämnd 

 Utbildningsnämnd 

 Barn och skolnämnder totalt 

 Finansförvaltning 

 Renhållningsstyrelsen 

 Servicenämnden  

 Skattesats    

 
 

 

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2018 och EVP 2019- 2020 är 

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

Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den 

ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en 

position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och 
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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. Mottagningen av asylinvandrare 

har havererat, med ett prognosticerat ekonomiskt underskott för 2017 som är 

ännu större än det besparingsbelopp för denna verksamhet vi hade i vår budget 

förra året. Den mångkulturella omvandlingen av kommunen fortsätter dock i 

uppskruvad takt. På detta kommer ett fortsatt stort investeringsbehov, och till 

sist, andelen arbetande i befolkningen förutspås gå ner kraftigt de kommande 

åren, främst på grund av en ökande andel äldre.  

 

De flesta partier är överens om att kommunen de närmaste åren måste hitta sätt 

att effektivisera sin verksamhet. Vi ger i vår budget konkreta förslag till 

effektivisering, till exempel genom vårt förslag till förvaltningsreform, genom 

minskade invandringskostnader, och en rad andra prioriteringar. Vi minskar 

även utgifterna kraftigt för flera nämnder, men har också valda satsningar, som 

ökade medel till äldreomsorgen, och medel reserverade för införande av 

kulturcheck. Vår budgets slutresultat är bättre än S och MP:s resultat för 2018 

och 2019, men något sämre för 2020. Vårt sammanlagda överskott för hela 

treårsperioden är mycket större än för S och MP:s budget.  

 

I vår investeringsbudget skiljer sig från den från S och Mp genom att vi inte 

lägger några medel för inköp av bostadsrätter, 75 miljoner under de kommande 

åren, och att vi tar bort de 35 miljoner som Socialnämnden har reserverat för 

flyktingboenden. Vi minskar också anslaget till ridanläggning från 75 till 60 

miljoner. Detta bedömer vi som möjligt om ridanläggningen inte läggs på 

Ladugårdsmarken, utan istället anläggs på billigare mark längre ut på landet.  

 

Dessa tre inbesparingar sänker i vår Resultat och finansieringsbudget 

lånebehovet, och därmed också de finansiella kostnaderna.  

 

 

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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Vi har i tidigare budgetar hänvisat till en rad sådana dokument. Men numera 

framgår det som vi länge hävdat istället av kommunens egna dokument.  

 

Mottagningsverksamheten av flyktingar går med ett enormt underskott. I 

skrivande stund är prognosen för socialnämndens underskott för denna 

verksamhet 2017 uppe i 80 miljoner. I vår budget för 2017 beräknande vi 

underskottet till 70 miljoner, men använde siffran 60 miljoner i vår budget för 

att vara säkra på att inte vara i överkant. 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. 

Vi har för socialnämnden satt en besparingspotential på 100 miljoner för 2018, 

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 2020.  

 

 

3. Behovet av en förvaltningsreform 

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

parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en 

tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. 

Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i 

chefsfunktioner. Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 30 miljoner kronor 

redan 2018 på effektivisering av tjänstemannaorganisationen, utan att 

verksamheterna blir lidande. Vi har lagt denna besparing under 

kommungemensamt, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så 

länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna.  

 

 

4. 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 
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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 2018 valt att spara in 24 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, 

vilket är en mycket modest uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska 

om dessa projekt och verksamheter avskaffades.  

 

5. Kommunstyrelse och politisk ledning 

Men omläggning till en Sverigedemokratisk invandringspolitik kan kostnaderna 

för gode män till så kallade ensamkommande barn minskas kraftigt. Då behövs 

inte den av S och MP föreslagna ökningen, utan anslaget kan istället minskas. 

Även kommunstyrelsen måste vara försiktig med spenderandet, och beakta det 

stora behov av effektivisering och prioritering som finns hos alla nämnder. Vi 

har lagt en generell effektiviseringspotential på 2 procent på lång sikt, och 

skrivit in den på EVP-året 2020.  

 

 

6. Kommunkontor 

Vi har här en lång rad förändringsförslag. Funktioner som vi tidigare har varit 

kritiska till, 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.  
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7. Kommungemensamt. 

Här har vi lagt in de försiktigt uppskattade generella besparingar som vi vill 

genomföra genom vår förvaltningsreform.  

 

 

8. Byggnadsnämnd 

Nyproduktionen i Lunds centrala delar tar idag liten hänsyn till estetiska värden, 

och förfular stadsbilden med modernistiska plåt- och glasfasader utan 

anknytning till Lunds historiska arv. Detta måste ändras. Vi vill ha mer 

arkitektur med klassiska ideal i formerna, varmare och vänligare material, en 

mänskligare estetik som anknyter till historien istället för att bara förneka den. 

Vi anslår för detta 500 tkr för införande av ett nytt regelverk för byggnation, 

som ska säkerställa en sådan ändring.  

Vi anser att nämnden bör kunna genomföra besparingar på 700 tkr enligt det så 

kallade 3-procent-alternativet; alltså att man sparar 300 tkr per år genom 

reducering av IT-kostnader, och 400 tkr per år genom det nämnden anger som 

”Reducering av övriga kostnader”.  

Byggnadsnämnden har visserligen varit överbelastad senaste åren, men om 

kommunen från och med nu följer lagen, och inte fattar olagliga beslut som ger 

byggnadsnämnden extra arbete, bör belastningen lättas något.  

 

 

9. Teknisk nämnd 

Det nya färdtjänstavtalet beräknas medföra 12,4 milj. i merkostnader, detta har 

vi lagt till. Vi föreslår också 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.  

På många ställen på landsbygden är belysningen dålig. Detta är ett långsiktigt 

projekt, och vi har därför anslagit 2, 5 miljoner per år under hela EVP-perioden.  

Vi anser också att seniorkortet, som ger gratis bussresor för personer över 75 ska 

avskaffas. Vi är öppna för diskussion om en subvention för utsatta grupper, till 

exempel fattigpensionärer, men en generell subvention för alla över 75 finns det 

ju inga sakliga skäl till.  

Även tekniska nämnden behöver undersöka möjligheterna till långsiktiga 

effektiviseringar av sin verksamhet. Vi har lagt in en besparingspotential på 2 

procent för år 2020.  

 

10. 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 
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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 anser också att 

kommunens stöd till företaget Anagram AB kan slopas, eftersom kulturstöd inte 

bör gå till företag.  

Av de förslag till besparingsmöjligheter som nämnden presenterade i januari 

fram vill vi genomföra sådana för sammanlagt 10 794 tkr. Detta är de 

besparingar som nämnden betecknar med följande koder: 1A, 2A, 4A, 5A, 6A, 

7A, 1B, 10C, 1-4D, 14D, 16D, 17D och 20D. Vi har i vår nettokostnadstabell 

gett dessa samlingsnamnet ”utvalda besparingsförslag”.  

 

Vi har två konkreta satsningar under denna nämnd: Vi anslår 7 miljoner för 

införande av kulturcheck, och vill även ge ett riktat bidrag på 1 miljon till 

Idalagården, för att säkra att den fortsatt ska kunna erbjuda Veberödsborna bra 

lokaler för uthyrning och olika verksamheter.  

 

 

11. Socialnämnd 

I de så kallade dialogdokumenten som utgjorde del av underlaget för förra årets 

budgetarbete, 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 i 1,5 miljoner på detta under varje 

kommande år. Vi vill istället satsa 1,5 miljoner kronor på att kommunen hyr in 

bevakningspersonal, som avhyser tiggare i offentliga miljöer. Vi anslår även 750 

tkr årligen till att bistå Jernhusen med en ordningsvaktstjänst, enligt den 

förfrågan som har inkommit från Jernhusen, och enligt den motion som SD har 

lagt om detta.  

Genom ett omedelbart avbrytande av mottagningen av flyktingar, blir det för 

2018 och kommande år möjligt att spara in åtminstone ett belopp motsvarande 

det underskott som denna verksamhet förutspås ha för 2017. Eftersom 

verksamheten tiden expanderar, anser vi det vara möjligt att på detta sätt spara in 

100 miljoner för 2018, 110 miljoner för 2019, och 120 miljoner för 2020.  
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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 2018, 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 flyktingverksamheten kan antas vara större för kommande år än för 2016.  

 

12. Miljönämnd 

De anslag vi föreslår skiljer sig inte från de som S och Mp föreslår.  

 

13. Vård- och omsorgsnämnden 

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället 

är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering 

för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av 

problemen i äldrevården.  

Vi gör 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 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.  

Vi har likt budgeten från S och MP, lagt ett effektiviseringskrav på nämnden, 

men vill ge nämnden mer tid för den omställningen, och har lagt in det först år 

2020.  

 

 

14. Utbildningsnämnd 

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. För år 2020 har vi lagt in ett 

effektiviseringskrav på 1 procent.  

 

 

15. Barn- och skolnämnd totalt 

"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. Inte heller tillåts lärare 
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upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts 

trots stökiga elever och ordningsstörningar. 

Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot "flumskolan" och ge 

behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet 

om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett 

större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för 

lärare att utbildas till ordningsvakter. 

 

Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den 

elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången 

förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de 

framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver 

extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts 

avancera i en snabbare takt. 

 

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

följande: Vi avskaffar tilläggsresurserna för flyktingar, den senast tillgängliga 

siffran är 54 miljoner. Vi ökar istället anslagen så att 25 miljoner går till ökade 

anslag för barn med behov av extra stöd; 12 miljoner går till 20 nya 

”tillsynslärare” med ordningsvaktsbefogenhet, och 10 miljoner går till att 

möjliggöra en minskning av klassers storlek där det behövs mest.  

Vi satsar även 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 
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att minska anslagen med minst 15 miljoner kronor när dessa verksamheter 

avskaffas. 

 

 

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

 

17. Renhållningsstyrelsen 

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

 

18. Servicenämnden 

Vår budget för Servicenämnden skiljer sig från förslaget från S och MP genom 

att vi inte har deras årliga effektivisering på två procent, och inte har med 

driftskostnaderna för inomhusmiljöprojektet som en utgift på denna post.  

 

19. Skattesats 

Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21, 24 per skattekrona 
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49,561 -50,726 -51,921

Förändringar -1,165 -1,196 -1,228

Nettokostnadsram -50,726 -51,921 -53,149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
2,0% effektivisering 0 0 1,063
Besparing Överförmyndarnämnden 2,000 2,000 2,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 2,000 2,000 3,063

Nettokostnadsram -48,726 -49,921 -50,086

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203,074 -196,863 -202,618

Förändringar 6,210 -5,754 -5,924

Nettokostnadsram -196,863 -202,618 -208,542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Samordning av lokaler (försening) -900 0 0
Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) -600 -600 -600
Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) -500 -500 -500

Av SD föreslagna förändringar
Visselblåsarorganisation 200 200 200
Stödfunktion för extern finansiering 600 600 600
Future by Lund / The Creative Plot 3,000 3,000 3,000
Mottagarorganisation 1,200 1,200 1,200
Klimatsamordnare 600 600 600
Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700
Lund Convention Bureau 250 600 600
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
1,5% effektivisering 0 0 3,128
Återinförande medborgarstämmor -700 -700 -700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 5,950 7,200 10,328

Nettokostnadsram -190,913 -195,418 -198,214
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4,600 0 0

Förändringar -4,600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Effektivare hyressystem 3,000 3,000 3,000
Gemensamt fordonssystem 6,000 6,000 6,000

Av SD föreslagna förändringar
Förvaltningsreform 30,000 30,000 30,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 39,000 39,000 39,000

Nettokostnadsram 39,000 39,000 39,000

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23,863 -24,811 -25,792

Förändringar -948 -981 -1,014

Nettokostnadsram -24,811 -25,792 -26,806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
Nytt regelverk för byggnation -500 0 0
Nämndens besparingsförslag, 3% 700 700 700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 200 700 700

Nettokostnadsram -24,611 -25,092 -26,106
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169,468 -181,058 -184,581

Förändringar -11,591 -3,523 -5,406

Nettokostnadsram -181,058 -184,581 -189,987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Nytt färdtjänstavtal -12,400 -12,400 -12,400

Av SD föreslagna förändringar
Ökad beredskap vinterväglag -2,500 -2,500 -2,500
Ökad belysning i flerbostadsområden -2,500 -2,500 -2,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Avveckling seniorkort 7,500 7,500 7,500
2,0% effektivisering 0 0 3,800

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9,400 -9,400 -5,600

Nettokostnadsram -190,458 -193,981 -195,587

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48,977 -61,172 -64,372

Förändringar -12,195 -3,200 5,400

Nettokostnadsram -61,172 -64,372 -58,972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61,172 -64,372 -58,972
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333,036 -342,108 -349,461

Förändringar -9,072 -7,353 -7,534

Nettokostnadsram -342,108 -349,461 -356,995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

6,000 6,000 6,000
Fristadsprojektet 500 500 500
Kulturcheck -7,000 -7,000 -7,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 1,000 1,000 1,000
Utvalda besparingsförslag 10,794 10,794 10,794
1,0% årlig effektivisering 0 3,494 7,064
Verksamhetsstöd Idalagården -1,000 -1,000 -1,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 10,294 13,788 17,358

Nettokostnadsram -331,814 -335,673 -339,637

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427,977 -439,188 -452,437

Förändringar -11,211 -13,249 -13,641

Nettokostnadsram -439,188 -452,437 -466,078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175

Av SD föreslagna förändringar
Integrationsanslaget till socialnämnden 800 800 800
Personalutveckling 1,000 1,000 1,000

7,000 7,000 7,000

-1,500 -1,500 -1,500
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 100,000 110,000 120,000

-750 -750 -750
1,0% årlig effektivisering 0 4,524 9,184

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 109,875 124,399 139,059

Nettokostnadsram -329,313 -328,038 -327,019

Slopat stöd till mångkulturell och kulturradikal 
verksamhet

Drastiskt sänkta introduktionskostnader för 
personal

Inhyrning av bevakningspersonal för avhysning 
av tiggare

Bistå Jernhusen med en inhyrd 
ordningsvaktstjänst
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113,687 -115,279 -116,893

Förändringar -1,592 -1,614 -1,636

Nettokostnadsram -115,279 -116,893 -118,529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

0 0 10,000

3,000 3,000 3,000

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

Nettokostnadsram -112,279 -113,893 -105,529

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13,642 -14,059 -14,490

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram -14,059 -14,490 -14,933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -14,059 -14,490 -14,933

Besparing på försörjningsstöd pga stoppad 
asylinvandring

Återbetalningspliktigt försörjningsstöd för 
nyanlända
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1,785,706 -1,890,813 -1,980,192

Förändringar -105,107 -89,379 -96,440

Nettokostnadsram -1,890,813 -1,980,192 -2,076,632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Kommunals avtal för undersköterskor -14,270 -14,270 -14,270

Av SD föreslagna 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
1,5% effektivisering 0 0 31,149

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -28,270 -28,270 2,879

Nettokostnadsram -1,919,083 -2,008,462 -2,073,753

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496,498 -530,739 -558,809

Förändringar -34,241 -28,069 -29,168

Nettokostnadsram -530,739 -558,809 -587,976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Kompensation för statsbidrag “Rätt till Komvux” -6,000 -6,000 -6,000

Av SD föreslagna förändringar
Besparingar på modersmålsverksamheten 3,000 3,000 3,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 3,000 3,000 3,000
1,0% effektivisering 0 0 5,880

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 5,880

Nettokostnadsram -530,739 -558,809 -582,096
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2,427,344 -2,541,679 -2,629,471

Förändringar -114,335 -87,792 -87,315

Nettokostnadsram -2,541,679 -2,629,471 -2,716,786

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
Minskad tilläggsresurs, förskolan 7,000 7,000 7,000
Minskad tilläggsresurs, grundskolan 47,000 47,000 47,000

10,000 10,000 10,000

Ökade anslag för barn med behov av extra stöd -25,000 -25,000 -25,000

-4,000 -4,000 -4,000

Utbilda lärare i att motverka etniska konflikter -3,000 -3,000 -3,000

-12,000 -12,000 -12,000

Resurs för att minska storleken på skolklasser -10,000 -10,000 -10,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 15,000 15,000 15,000

2,000 2,000 2,000
Solens flyktingförskola 376 376 376
Administrativa kostnader, lokaler 2,900 2,900 2,900
Standard för IT i kommunen 327 335 344
Samarbete med KoF avseende bibliotek 177 181 186
1,5% effektivisering 0 0 40,752

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 30,780 30,792 71,558

Nettokostnadsram -2,510,899 -2,598,679 -2,645,228

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197,061 -142,717 -270,377

Förändringar 54,344 -127,660 -158,770

Nettokostnadsram -142,717 -270,377 -429,147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Exploateringsintäkter 15,000 12,000 25,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 15,000 12,000 25,000

Nettokostnadsram -127,717 -258,377 -404,147

Minskning av anslag för 
modersmålsverksamheten

Stärka barns kunskaper om det svenska 
kulturarvet

Utbildning av 20 tillsynslärare med 
ordningsvaktsbefogenhet

Välkomsten, mottagningsenhet för 
ensamkommande
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162,200 162,200 162,200
Kostnader -159,700 -159,700 -159,700
Resultatpåverkanden 2,500 2,500 2,500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2,500 2,500 2,500

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106,637 106,637 106,637
Avskrivning extra tillgångspost 55,100 55,100 55,100
Finansiella poster 131,000 131,000 131,000
Resultatpåverkanden 292,737 292,737 292,737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Återföring av “Effektivare hyressystem” -3,000 -3,000 -3,000

Återföring av “Gemensamt fordonssystem” -6,000 -6,000 -6,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9,000 -9,000 -9,000

Resultatpåverkande 283,737 283,737 283,737

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5,775,144 5,977,274 6,192,456
Generella statsbidrag & utjämning 425,575 459,681 473,242
Finansiella intäkter 132,740 153,030 154,820
Finansiella kostnader -70,550 -95,620 -107,685
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0
Resultatpåverkande 6,262,909 6,494,365 6,712,833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 6,262,909 6,494,365 6,712,833
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6,352,784 -6,706,204 -6,982,307
Resultatpåverkande Renhållning 2,500 2,500 2,500
Resultatpåverkande Servicenämnd 283,737 283,737 283,737
Resultatpåverkande Skatter/Finans 6,262,909 6,494,365 6,712,833
Årets resultat 196,362 74,398 16,763

3.2% 1.2% 0.3%

Resultatmål om 2 % 124,014 128,739 133,314

Differens mot resultatmålet 72,348 -54,341 -116,551

Differens mot (S) och (MP) 2018 2019 2020

S och MP förslag till slutligt resultat 35,761 46,282 17,879
SD förslag till slutligt resultat 196,362 74,398 16,763

Skillnad (SD) förslag jämfört med (S) och (MP) 160,601 28,116 -1,116

Årets resultat i % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning
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Finansieringsbudget enligt SD:s budgetförslag 2018-2020

Finansieringsbudget (Tkr)

Den löpande verksamheten
Årets resultat 72,490 196,362 74,398 16,763
Justering för avskrivningar mm 300,000 350,000 360,000 365,000
Justering för avsättningar 30,600 46,200 72,100 79,200
Kapitalbindning 7,800 3,000 14,000 0
Medel från den löpande verksamheten 410,890 595,562 520,498 460,963

Investeringar
Nettoinvesteringar -1,384,600 -1,275,487 -1,379,805 -1,375,145
Medel för investeringsverksamhet -1,384,600 -1,275,487 -1,379,805 -1,375,145

Finansiering
Upplåning/Amortering 973,710 679,925 859,307 914,182
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0
Medel från finansieringsverksamheten 973,710 679,925 859,307 914,182

Förändring av likvida medel 0 0 0 0

Budget 
2017

Budget 
2018

Plan      
2019

Plan        
2020
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Investeringsbudget SD 2017-05-05

  

Detta är kommunkontorets underlag för beslut om investeringsramar. 

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2017.
För 2017 stämmer inte planen med beslutad investeringsplan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 
E=Ersättnin N=Ny

Investeringsramar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

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

Vård- och omsorgsnämnden 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600 0

Utbildningsnämnden 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnd 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0

Kultur- och fritidsnämnden 14 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15000

Kommunstyrelsen 693 150 942 760 1 001 250 910 645 462 160 536900

Servicenämnden 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Renhållningsstyrelsen 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 174 692 -26 000 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 253 487 1 357 805 1 434 095 1 362 090 899 505 964 900

Beslutade beställningar

Investeringsutrymme

Tekniska nämnden Exploatering

0 0 -13 950 -3 000 -39 000 0
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 

-3 000 -3 000 -70 000
Summa investeringsramar

1 275 487 1 379 805 1 375 145 1 384 090 885 505 964 900

Sammanfattning: Sa 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare

Lunds kommun Investeringar 7 271 882 1 253 487 1 357 805 1 434 095 1 362 090 899 505 964 900

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -76 000 -3 000 -3 000 -70 000 0 0 0

Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Lunds kommun Summa 7 264 932 1 275 487 1 379 805 1 375 145 1 384 090 885 505 964900

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016

1
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Renhålningsstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Renhållningstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 117 400 24 500 21 300 21 600 25 000 25 000
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* 35 000 25 000 5 000 5 000 Finansieras av berörda fastighetsägare
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* intäkt -25 000 -5 000 -5 000
Renhållningstyrelsen Anläggning för park och trägårdsavfall 15 000 15 000

Summa 167 400 0 0 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12 000 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 61 400 13 000 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 600 3 600
Utbildningsnämnden Inventarier Östervångskolan 3 200 2 700 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 2 500
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 3 500 500 1 000 2 000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 15 000
Utbildningsnämnden Summa 55 300 7 200 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 70 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 48 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000 5 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek södra Sandby 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 1 500 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15 000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen inventarier/verksamhetsanpassningar 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fälade + fritidsgård 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Summa 90 500 500 14 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15 000
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Investeringar tekniska nämnden Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 32 800 11920 5220 5220 5220 5220
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 51 625 10325 10325 10325 10325 10325
Tekniska nämnden Offentlig belysning 9 500 1900 1900 1900 1900 1900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 17 500 3500 3500 3500 3500 3500
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 400 600 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 6 500 1300 1300 1300 1300 1300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -5 000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 500 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -800 -500 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 120 825 0 0 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 90 000 15000 15000 15000 15000 10000 20000
Tekniska nämnden Lund C 270 000 30000 35000 50000 80000 45000 30000
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 000 1000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23 200 200 8000 8000 7000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1000 23000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 70 000 15000 15000 10000 10000 10000 10000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78 000 500 1000 5000 20000 31500 20000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 6 000 3000 3000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 38 000 5000 13000 10000 10000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -2500 -6500 -5000 -5000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 4 000 4000 0
Tekniska nämnden Stångby station 68 500 1000 15000 3000 10000 20000 19500
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8000 7000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5000 4000 5500 0
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 000 4000 4000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2000 2000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500
Tekniska nämnden Ringvägen GC-banor 0
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 0
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3000 4200 0
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4000 3000 0
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 500 7000 8500
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 200 200 0
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7000 8000 5000 0
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 0

Summa infrastrukturinvesteringar 1 017 200 0 0 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

0
Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 480 750 245 775 430 750 50000
Tekniska nämnden Varav Kostnader -276 058 -20 775 -256 058 -20 000
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal 0 0 -56 000
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling

Summa infrastruktur spårväg 148 692 0 225 000 174 692 -26 000 0 0 0 0
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Investeringar Kommunstyrelsen Sa InventarierTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Barn- och skolnämnd Sagoeken flexibel enhet 300 barn 132 000 N 1000 4 500 23 000 69 000 35 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 72 000 E 2 220 500 15 000 35 000 21 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 000 E 7 000 6 000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 37 000 E 1 260 1 000 2 000 18 000 16 000
Barn- och skolnämnd St Hansgården 20 000 E 200 20 000
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 47 000 E 1 260 2000 15 000 30 000
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola 47 000 E 2 500 18 000 29 000
Barn- och skolnämnd Grynmaleran +2 avdelningar 25 000 E 225 10000 15 000
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X N 840 X

Barn- och skolnämnd Körsbäret 6 avd förskola 38 500 E 700 1 900 26 000 10 600
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 47 000 E 1 260 1000 21000 25000
Barn- och skolnämnd Parkskolan 33 000 15 000 18 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner, mötesplats 91 500 E 1 500 3 500 2 000 48 000 38 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 120 000 N 4 000 2000 68 000 50 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 47 000 E 1 260 22 000 25000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 N 250000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 105 000 N 3 200 105000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 N 1 260 47000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 130 000 N 8 000 10 000 70 000 50 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 N 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 E 700 33 000 14 000
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 55 000 E 200 1 000 29 000 25 000
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 106 000 N 3 200 8 500 1000 61 000 35 500
Barn- och skolnämnd Idrottssal Södra Råbylund 25 000 N 3 200 1 500 10 000 15 000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 37 000 N 3 200 20 000 17 000
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x E 700 X

Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 120 000 E 1 000 20000 90 000 10000
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 120 500 E 2 000 2 500 3 000 70 000 45 000
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 N 35 000 10 000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 170 000 N 3200 1 400 28 500 76 200 63 900
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 26 000 E 1 250 1 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X N 840 X

Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 120 000 E 1 000 2000 38 000 60 000 20 000
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idottshall 45 000 N 1 000 20 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Sofieberg X E 1 250 X

Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 37 000 N 700 18000 19 000
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 E 500 0 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök + adminostration  anpassning åk 4- 6 48 000 E 1 000 1 000 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola 300 barnIdala 106 100 E 1 500 900 900 30 000 60 000 15 200
Barn- och skolnämnd Idrottshall Idala 46 700 E 1 000 15 000 25 000 6 700
Barn- och skolnämnd Nytt kök Nyvångsskolan/ +75 elever 27 500 E 1 000 14 500 13 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång H 14 000 E 100 4 000 10 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 E 100 5 000 10 000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 47 000 E 700 2 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Möllebacken 40 000 E 700 20 000 20000
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 145 000 N 3 200 1 000 30 000 72000 42000
Barn- och skolnämnd Dalby södra Idrottssal 45 000 N 1 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 20 000 E 200 20 000
Summa förskola/grundskola 2 977 800 66 125 29 200 121 900 545 800 702 400 621 900 351 000 112 000 496 000

Utbildningsförvaltningen Anpassningar Vipan 300 000 E 1 300 1 700 87 500 88 500 100 000 21 000 Totalinvesteringsutgift 430 000
Utbildningsförvaltningen Internationella skolan 550 elever + idrottssal 171 000 N 3 200 46 000 117 000 8 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 7 500 N 2 000 5 500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 N 25 000
Utbildningsförvaltningen Ny gymnasieskola 700 000 N 1 200 500 2 300 10 000 160 000 300 000 226 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad 45 000 N 200 2 800 21 000 21 000 Kan genomföras först efter tillträde till Parkskolan

Summa utbildningsnämnden 1 248 500 3 200 47 400 123 600 38 500 118 500 248 500 400 000 272 000 0
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tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 senare

Kultur- och fritidsnämnden Ridsportanläggning, alternativ lokalisering 60 000 E 1 700 29150 29 150 Endast för kommunala ridhästar. 
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar? 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokakaler ny gymnasieskola 61 000 500 3000 30 000 27500
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 40 000 E 20 000 20 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport 80 000 N 30 000 50 000
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning Stenkrossen X E X

Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 E 8 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotoek Kryptan, Södra Sandby X X

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Mobilia X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 N 12000
Servicenämnden Stadshallen 80 300 E 2 300 25 000 53 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 200 E 1 700 3 900 29 600

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 379 500 1 700 7 900 63 100 85 150 92 150 97 500 20 000 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dokumentet/Brunnsbo, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Södra Råbylund, LKF X Ny X Förhyrning LKF
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Offerkällan, LKF X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenhter, Offerkällan, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter. Koggen, LKF X Ny 0
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2023
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Senare Kommentar
Vård- och omsorgsnämnden Seniorernas hus. Träffpunkt, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnsgatan 13 A, disponeras för Solhem, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende Brunnsgatan 15 A, ersättning Österbo, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Inkluderar lokaler för hemvård, träffpunkt och servering av måltider för pensionärer
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Vipeholm, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Öresundsvägen, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Klostergården, Volymökning X Ny X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 16 000 46 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 0 0 0 0
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten 33 000 1 500 1000 25 000 7 000

Summa socialnämnden 33 000 1 500 0 1 000 25 000 7 000 0 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 20 000 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 100 165 19 600 6 150 24 610 17 600 13 645 14 660 3 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kommunstyrelsen Inventarier omlokalisering kommunkontoret 6 500 6 500
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 2 400 600 600 600 600

Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4 902 265 78 300 277 100 693 150 942 760 1 001 250 910 645 462 160 536 900

Investeringar servicenämnden Sa InventarierTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Servicenämnden Komponentutbyten 640 000 80 000 120 000 120 000 120 000 100 000 100 000 Inklusive Inomhusmiljöprojektet
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 33 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavtal) 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicenämnden Utemiljö 48 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Servicenämnden MS, Inventarier kök 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden ME, Fordon 42 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa servicenämnden 1 123 000 0 0 163 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare

Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -76 000 0 -3000 -3000 -70000
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 18 050 0 25 000 22 000 22 000 -58 950 22 000 -14 000 0

Investeringar utanför ram Sa 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Barn- och skolnämnd Magle förskola 30 000 10 000 20 000
Barn- och skolnämnd Solhällan förskola 6 avd x N 700 X

Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 N 15 000
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 23 maj 2017, 

ärende 5, ”Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med 

budget för 2018” 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt yrkande på vårt eget budgetförslag.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2017-05-23 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 

224



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-05-17 KS 2016/0789

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

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-
2020 med budget för 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8:e maj 2017 att 
överlämna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 
med budget för 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16:e maj 2017, denna skrivelse.
Protokoll från MBL-förhandling den 15:e maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8:e maj 2017
Förslag till EVP 2018-2020 med budget för 2018.

Barnets bästa
I EVP´n 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´n fastställda 
ekonomiska ramar och mål. Konsekvensanalyser för hur barn och unga 
påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8:e maj 2017 att 
överlämna förslag till EVP 2018-2020 med budget för 2018.

I EVP´n föreslås en oförändrad skattesats om 21,24 kronor.

Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramar för respektive år 
enligt förslaget:

Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Årets resultat, Mkr 35,8 46,3 17,9

Årets resultat i % av skatteintäkter 
och statsbidrag

0,6 % 0,7 % 0,3 %

Investeringsram, Mkr 1 310 1 414 1 388
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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 årliga effektiviseringar för 
flertalet verksamheter. 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 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för 
åren 2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för 
åren 2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram 
för åren 2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet,

att fastställa utdebiteringen för år 2018 till 21,24 kronor,

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

att kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens arbetsutskott ges 
uppdraget att samordna det kommungemensamma arbetet med 
effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar,

att samtliga nämnder och styrelser ska inleda arbetet med internbudget 
för 2018 senast i september 2017,

att samtliga nämnder och styrelser under oktober till 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska delrapportera arbetet med 
internbudget för 2018,

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,
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att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån ny 
vision och kommande strategiprocess föreslå revideringar av 
fokusområden och övergripande mål inför EVP 2019-2021,

att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018-
2020 med budget för 2018,

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under 
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säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under 2018.
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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Lund är landets ledande kunskapskommun och har unikt goda förutsättningar. Dessa 
förutsättningar förpliktigar att göra en redan bra kommun ännu bättre. Genom att ta vara på 
våra styrkor ännu bättre kan vår kommun fortsätta utvecklas till Sveriges bästa plats att leva, 
bo och verka på. 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. Det är också så vi fyller den nya visionen som 
antagits av kommunfullmäktige med handling och innehåll. Visionen inleds med ”Lund 
skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. Det visar tydligt att ambitionerna 
är högt ställda. Lund är och ska vara en plats som levererar framtidens lösningar som är 
relevanta inte bara lokalt, utan även nationellt och internationellt. 

 
En attraktivare och effektivare organisation 
I närtid står Lunds kommun precis såsom övriga kommuner och landsting inför ekonomiska 
utmaningar. Kostnaderna och efterfrågan i den kommunala välfärden har ökat i en snabbare 
takt än intäkterna. För att skapa förutsättningar för Lund att fortsätta utvecklas på bästa sätt är 
det viktigt att vi både utvecklar kvaliteten i kommunens service och samtidigt skapar en 
hållbar och ansvarsfull ekonomi. Vi måste skapa förutsättningar för att hantera och möta de 
ekonomiska utmaningarna som kommunen står inför, samtidigt som den kommunala servicen 
och välfärden värnas. Genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete och 
tydliga prioriteringar skapar vi stabila och ekonomiskt hållbara förutsättningar. Denna 
långsiktighet och förmågan att säkra goda förutsättningar även för framtiden är vad som 
präglar budgeten för 2018 och EVP för 2018 till 2020. 

En central del av årets budgetbeslut är att samtliga nämnder och förvaltningar ges i uppdrag 
att se över sina verksamheter i syfte att effektivisera, prioritera och utveckla kvaliteten. 
Genom att använda de gemensamma tillgångarna klokare ska vi gemensamt i organisationen 
skapa ytterligare mervärde för lundaborna. I detta arbete är det av yttersta vikt att 
medarbetarnas kunskap tas tillvara, detta inom alla verksamheter och alla ansvarsnivåer, för 
att utveckla innovativa och effektiva lösningar. Erfarenheter ska samlas och spridas inom hela 
organisationen och vi ska lära av andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer 
inom samtliga verksamhetsområden. 

Ett led i detta är det fortsatta arbetet med att minska höga lokalkostnader och därmed se till att 
så mycket resurser som möjligt istället går till den verksamhet som de är avsedda för, till 
exempel till det pedagogiska mötet mellan lärare och elever. 

Vidare står hela den offentliga sektorn, och inte minst kommunerna, fortsatt inför stora 
rekryteringsbehov. Allt fler barn och äldre innebär att förskola, skola och äldreomsorg 
kommer att behöva byggas ut kraftigt. Det ställer stora krav på kommunen som arbetsgivare. 
Därför prioriteras arbetet med kompetensförsörjning fortsatt högt och kommer att stärkas 
ytterligare. De anställda och deras kompetens och engagemang är organisationens viktigaste 
tillgång. Som anställd i Lunds kommun har man rätt till en bra arbetsmiljö, ett stort 
inflytande, en konkurrenskraftig lön samt ett engagerat och utvecklande ledarskap. 
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Minskad arbetslöshet och ett attraktivare näringsliv 
Det syns tydligt att regeringens jobbpolitik har gett effekt på sysselsättningen. Arbetslösheten 
har minskat kraftigt sedan den rödgröna regeringen tillträdde hösten 2014. Vi ser det inte 
minst hos våra unga, ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg sedan före finanskrisen. 
Tillväxten i ekonomin är stark. 

Det betyder inte att vi är nöjda, tvärt om är arbetslösheten fortfarande allt för hög. Tusentals 
människors ambitioner, kunnande och drivkraft går till spillo när de inte får möjlighet att 
bidra till utvecklingen. Efterfrågan på arbetskraft är hög inom många sektorer, trots detta står 
en stor grupp människor fortfarande långt ifrån ett arbete. Detta gap måste slutas. Detta är 
också viktigt för att stärka integrationen och förbättra bemötandet av de nyanlända som 
kommer till vår kommun. 

I Lund har vi en stark tradition av att vara platsen som föder nya innovativa idéer och där 
dessa idéer utvecklas till framgångsrika produkter och metoder. Därför fortsätter vi det viktiga 
arbetet med att stärka näringslivsklimatet och skapa förutsättningar för framgångsrika företag 
och nya arbetstillfällen. 

 
Ett starkt och attraktivt kunskapssamhälle för framtiden 
En bra skola är en förutsättning för att klara framtidens utmaningar och skapa arbetstillfällen. 
Kunskapssamhället ger oss oanade möjligheter, men ställer också krav. Som nation ska vi 
långsiktigt investera i allas rätt till kunskap. Den internationella konkurrensen ska mötas med 
stärkt kompetens, ökad kvalitet och innovationskraft – inte låga löner. Ansvaret vilar på 
landets kommuner att ge alla en bra start i livet genom att erbjuda alla en bra skola och 
förskola. Lund har möjligheten att leda den utvecklingen. 

Nu går utvecklingen på kunskaps- och utbildningsområdet åt rätt håll. Skolans förutsättningar 
har stärkts och skolresultaten förbättras. Vi ska fortsätta frigöra lärarna från administrativa 
pålagor för att de istället ska kunna fokusera på undervisning och mötet med eleverna. Denna 
utveckling måste fortsätta och uppdelningen och segregationen inom skolan måste minska. 
Elevernas bakgrund och hemförhållanden ska inte få spela roll för skolresultaten. Det är så vi 
bygger en jämlik skola. 

 
En värdig, professionell och personlig omsorg 
Vår gemensamma omsorg ska präglas av professionalism, värdighet och personligt utformad 
service. Vi ska erbjuda ett gott bemötande och god omvårdnad. Insatser ska utformas efter 
den enskildes behov och önskemål, inte för att kosta så lite som möjligt. Omsorgen ska 
utvecklas och förbättrade arbetssätt ska utgå från forskning och erfarenhet. Lunds kommun 
ska fortsätta att öka kvaliteten i äldreomsorgen och stärka omsorg och vård vid demens. 
Lunds kommun ska fortsätta att skapa ännu bättre förutsättningar till ett aktivt liv i alla åldrar. 

Vi ska också fortsätta att ta vårt ansvar i mottagandet av nyanlända. Det gäller dels att klara 
av att tillhandahålla fler bostäder, men också att stärka integrationsarbetet. Därför är 
samarbete med organisationer som exempelvis Kompis Sverige otroligt viktigt, men också att 
alla delar av kommunen är med och bidrar till integrationen. Det är därför vi är måna om att 
ha bostäder för nyanlända i alla delar av kommunen. 
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En aktiv fritid och rikt kulturutbud 
I Lund finns ett rikt kultur- och idrottsliv med föreningar och organisationer som, oftast på 
ideell basis, arbetar med att göra Lund till en mer intressant plats. Kommunen är en viktig 
aktör och sammanhållande kraft för att skapa bra förutsättningar för kulturlivet och idrotten. 

Genom goda förutsättningar för studieförbunden och verksamheter som Kulturskolan och 
Mejeriet kan vi skapa förutsättningar till folkbildning och stärka möjligheterna till rika 
kulturupplevelser för barn och vuxna. Det är en styrka som få kommuner har och som vi ska 
bygga vidare på. 

När Lund växer krävs också breda satsningar på kulturlivet samt en mer tillgänglig och 
attraktiv offentlig miljö som välkomnar alla som bor och verkar i Lund. Därför fortsätter vi nu 
bland annat arbetet med att lyfta centrum och ser det som positivt att vi också går vidare med 
planerna på att realisera Folkparken på väster som kulturhus. 

 
Ett växande Lund 
Att Lund växer är glädjande, men ställer också ökade krav på investeringar i bostäder, skolor, 
infrastruktur och annan service. Under senare tid har förutsättningarna för att bygga fler 
bostäder förbättrats väsentligt och nybyggnationstakten är historiskt hög. Det beror på en god 
planberedskap, förbättrad konjunktur och en mer ambitiös lokal och nationell bostadspolitik. 

Det finns flera exempel på detta. Förverkligandet av ESS och Max IV innebär att Lund har 
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till ett världsledande centrum för materialforskning 
i en vid bemärkelse. Det innebär att Lunds roll inom vetenskap och innovation ytterligare tar 
stora steg framåt. Modern kollektivtrafik, fler bostäder och stärkt service bidrar till att skapa 
bästa möjliga nytta av dessa satsningar. Därför växer, i nordöstra Lund, den nya generationens 
hållbara stadsdel Brunnshög fram. En stadsdel som fullt ut bygger på innerstadens värden om 
attraktivitet, täthet och tillgänglighet. Ett annat exempel är omvandlingen av området runt 
Öresundsvägen som går från att vara ett traditionellt industriområde till en blandad, integrerad 
stadsdel med verksamheter, bostäder och skolor och annan service. Samtidigt planerar vi för 
nära 1 500 nya bostäder, både flerfamiljshus såväl enfamiljshus, i exempelvis Stångby som 
dessutom kompletteras med en skola och förskola. 

Vår målsättning är att det i Lunds kommun ska byggas 1 200 bostäder per år. Vi gör detta 
med ledorden förtäta, fokusera och bygga färdigt. I detta ingår ett fortsatt fokuserat arbete 
med att stärka stadskärnan. Detta gör vi i nära samarbete med handeln, fastighetsägare, 
lundabor och andra aktörer fortsätter vi utveckla utbudet och attraktiviteten ytterligare. Det 
kompletteras med ett nytt och fördjupat samarbete med de mest berörda aktörerna kring 
viktiga stråk, torg och platser. På så sätt höjer vi ambitionerna samtidigt som vi omsätter ännu 
fler goda idéer till handling. 

Men vi gör det också genom att skapa goda förutsättningar genom en stark och pålitlig 
kollektivtrafik. Spårvägen blir en viktig ryggrad i Lunds utveckling som binder samman 
Lunds stadskärna, via Kunskapsstråket med alla dess dynamiska verksamheter, med den nya 
stadsdelen Brunnshög. Vi ser redan nu hur detta ökar attraktiviteten genom det rekordstora 
intresset att bygga och etablera sig i vår kommun. Men vi planerar också för en nära framtid 
med en 100 procent eldriven stadsbussflotta. Detta kompletteras med en ny centralstation i 
Lund, som fortsatt kommer att vara en av Sveriges viktigaste kollektivtrafiksnoder. Med de 
planerade höghastighetsspåren kommer det att ta mindre än 2,5 timmar för stockholmarna att 
ta sig till centrala Lund. 
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Lund skapar framtiden 
Lunds kommun står sammantaget inför spännande tider som ställer stora krav på såväl 
organisationen som platsen. Vi måste fortsätta arbetet att stärka kvaliteten i servicen till 
medborgarna, samtidigt som vi genom att arbeta effektivare tar ansvar för en hållbar ekonomi. 
De stora satsningar och den rekordstora utbyggnaden vi står inför bärs av ett tydligt 
framtidsfokus. I det arbetet är såväl ekologisk som sociala hållbarhet givna 
grundförutsättningar. Det är så Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och 
öppenhet. 
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Kommunens samlade verksamhet 
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Fem år i sammandrag 
  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Allmänt      

      

Antal invånare per 31 december 118 542 120 249 121 964 123 682 125 429 

- varav 0-5 år 7 908 7 966 7 955 8 065 8 168 

- varav 6-15 år 13 222 13 591 13 892 14 082 14 236 

- varav 16-18 år 3 299 3 433 3 664 3 880 4 117 

- varav 19-64 år 74 630 75 218 75 840 76 557 77 346 

- varav 65-79 år 14 698 15 131 15 567 15 893 16 149 

- varav 80 år och äldre 4 785 4 910 5 046 5 205 5 413 

      

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:     

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

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

Begravningsavgift* 0,22-0,29 0,246 0,246 0,246 0,246 

Enhetlig begravningsavgift fr. o. m. 2017, 24,6 öre per hundra kronor   

      

Driftsbudget      

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, mnkr 5 694,0 5 992,0 6 200,7 6 437,0 6 665,7 

Verksamhetens nettokostnad, mnkr 5 695,9 5 978,7 6 231,3 6 451,8 6 710,0 

Verksamhetens nettokostnad, tkr/inv 48,0 49,7 51,1 52,2 53,5 

Finansnetto, mnkr 104,9 59,2 62,2 57,4 62,1 

Årets resultat, mnkr 103,0 72,5 31,6 42,5 17,9 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning 1,8 % 1,2 % 0,5 % 0,7 % 0,3 % 

      

Finansieringsbudget      

Medel från den löpande verksamheten 519 000 410 890 430 784 488 642 462 079 

Medel för investeringsverksamheten -590 000 -1 384 600 -1 310 487 -1 414 055 -1 397 995 

Medel från finansieringsverksamheten -28 000 973 710 879 703 925 413 935 916 

Förändring av likvida medel -99 0 0 0 0 

      

Investeringsbudget 650 000 1 384 600 1 310 487 1 414 055 1 397 995 

- varav förskolelokaler 8 000 34 000 118 000 128 000 188 000 

- varav skollokaler 61 700 234 000 389 000 497 000 371 000 

- varav gymnasielokaler 69 100 15 000 31 000 119 000 249 000 

- varav övriga investeringar 511 200 1 101 600 772 487 670 055 589 995 

  

236



Vart går skattepengarna? 
  

Så här får kommunen sina pengar: 

73,4 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

2,3 % kommer från kommunal fastighetsavgift 

22,8 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den 
  service som kommunen erbjuder 

1,5 % är finansiella intäkter 

  

100 kronor i skatt till kommunen planeras i budget 2018 att användas så här: 

47,98 kr Pedagogisk verksamhet 

3,60 kr Infrastruktur och miljö 

38,68 kr Vård och omsorg 

5,35 kr Kultur och fritid 

0,86 kr Politisk verksamhet 

2,95 kr Övrig gemensam verksamhet 

0,57 kr Budgeterat resultat 
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Vision, fokusområden och mål 
Den nya visionen 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. 

Visionen har tagits fram i dialog med Lundabor, politiker, tjänstemän, elever, studenter och 
representanter från näringslivet. Medarbetare och Lundabor har även kunnat bidra med 
synpunkter till den nya visionen genom en webbenkät. 

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. 

Fokusområden 
Under hösten 2017 kommer det att påbörjas ett arbete med att anpassa fokusområden och mål 
med utgångspunkt från kommunens nya vision. 

Nuvarande fokusområden, som beslutades i kommunfullmäktige i juni 2015, innebär att 
Lunds kommun ska arbeta efter sex gemensamma fokusområden som ska bidra till 
utvecklingen av kommunens verksamhet de närmaste åren. Fokusområdena ska styra 
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satsningar och prioriteringar, och de gäller för samtliga förvaltningar. 

Lund, en attraktiv och kreativ plats 
Lund är en attraktiv och självklar arena. Här möts idéer, näringsliv och kultur för att berika 
varandra. Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, utbildning och 
företagande. Lund är en kreativ miljö, där det är lätt att starta och driva företag. Utbildningen 
från förskola och skola till universitet är världsledande (Vision 2025). 

Lund ska vara en öppen och internationell stad som välkomnar människor från hela världen. 
Lunds centrum ska utvecklas till en livfull, överraskande och intressant plats att mötas på, inte 
bara en charmfull och mysig medeltida stadskärna, utan också en plats för innovationer och 
påhitt med internationell atmosfär. 

Lund ska fortsätta arbeta aktivt för att utveckla näringslivet och för att bidra till att lyfta Skåne 
som arbetsmarknadsregion. Lund är en del av en allt mer integrerad och expansiv 
Öresundsregion. Lund försörjer en stor del av regionen med kvalificerade arbetsplatser och 
har en funktion som regional motor för tillväxt. 

I Lund finns många idéer, talanger och här skapas innovationer. Innovationsarbetet ska höja 
effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet och bidra till att lösa verksamheternas 
ökade utmaningar. 

För att lyckas med utvecklingen ska vi samverka med universitetet, näringslivet, det 
offentliga, civilsamhället och andra aktörer. Lunds kommun ska fortsätta det framgångsrika 
arbetet i nnovationsplattformen Future by Lund, som etablerats på den nationella arenan. 

Bostadsbyggandet ska öka. Målsättningen är 900 nya bostäder per år. Lund ska växa främst 
genom förtätning av staden och tätorterna. Bostadsbyggandet i kommunens östra delar ska 
stimuleras. Alla stadsdelar och tätorter skall vara långsiktigt socialt hållbara med olika 
bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Stadsutvecklingen ska vara hållbar och möta de 
utmaningar som ett förändrat klimat ställer på samhället. Attraktiviteten i Lunds tätorter ska 
utvecklas och stärkas. 

Inflytande, delaktighet och service 
I Lund finns naturliga mötesplatser för en levande dialog med delaktighet och påverkan. 
Servicen är av god kvalitet, lättillgänglig och flexibel för att passa skiftande behov. Genom 
ökad samverkan mellan kommunen och andra aktörer i regionen, nationellt och 
internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv region (Vision 2025). 

Medborgarens inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är viktigt för att 
skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi ska 
genom samverkan och dialog stärka individens möjligheter till inflytande i det politiska 
beslutsfattandet. Lundaborna ska ges goda förutsättningar att delta och lundabornas möjlighet 
till delaktighet och inflytande ska förstärkas. 

Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina 
ärenden och få tillgång till information. En gemensam kontaktväg i ett service- och 
medborgarcenter för hela Lunds kommun förbättrar tillgängligheten för lundaborna oavsett 
om de kommer via telefon, e-post, besök eller sociala medier. Arbetet med att skapa en 
gemensam servicekultur ska stärkas. Medarbetare i Lunds kommun ska ha fokus på 
lundaborna i allt de gör. Det innebär bland annat att informera klart och enkelt så att alla kan 
förstå, ta till vara synpunkter för att förbättra verksamheten och ge ett gott bemötande och god 
service till lundabor, företagare och besökare. 

Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt ska servicen förbättras, kvaliteten och 
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effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas. 

Ekonomisk hållbarhet 
Lunds kommun ska ha en långsiktigt god ekonomi som präglas av god betalningsförmåga, en 
hög grad av egenfinansiering av investeringar och en skuldsättning som inte belastar framtida 
generationer. 

För att uppnå en långsiktigt god ekonomi krävs att de kommande årens stora 
investeringsbehov i hög utsträckning kan finansieras med egna medel för att undvika att 
låneskulden blir så stor att den äventyrar kommunens ekonomi när räntenivåerna blir högre än 
idag. För att uppnå en hög egenfinansiering krävs i sin tur årliga överskott i driftbudgeten. 
Detta innebär en särskild utmaning då den demografiska utvecklingen, allt annat oförändrat, 
innebär att nettokostnader ökar i snabbare takt än skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag. 

För att möta denna utmaning påbörjar Lunds kommun ett långsiktigt arbete med att hitta nya 
sätt att bedriva verksamhet på för att uppnå högre effektivitet och hög måluppfyllelse. Det 
behövs ett nytt sätt att tänka kring framtida välfärdstjänster. Det gäller exempelvis att ta 
tillvara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger, att låta andra aktörer stödja 
samhällsservicen och att använda kommunens lokaler på ett sätt som gör att 
utnyttjandegraden blir högre och att resurser därmed frigörs till den direkta verksamheten. 

Den nya investeringsprocessen kommer att bidra till att det fattas beslut om rätt investeringar 
och att dessa genomförs till rätt kvalitet och till låg kostnad. 

Ekologisk hållbarhet 
Lund har en hållbar utveckling med balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva 
transportsystem och vår hushållning med energi och resurser (Vision 2025). 

Lund har ambitiösa mål för en ekologiskt hållbar utveckling. Vi ska arbeta för att skapa god 
livskvalitet med tillgång till gröna miljöer, att vara förebilder inom områdena hållbar 
stadsutveckling, förnybar energi, naturvård, hushållning av resurser, minimering av skadliga 
ämnen, hållbar konsumtion samt ett miljöanpassat transportsystem. 

Målet är att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats jämfört med 1990, och att 
utsläppen ska vara nära noll år 2050. Kommunens arbete för ett hållbart transportsystem i 
LundaMats III ska bidra till att trafiken minskar samtidigt som energieffektivare fordon och 
övergång till biodrivmedel håller ner utsläppen. 

Enligt LundaEko ska följande områden prioriteras: 
• Engagera flera 

• Hållbar konsumtion 

• Minskad kemikaliebelastning 

• Minskad klimatpåverkan 

• Klimatanpassning 

• Hållbar stadsutveckling 

• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

• Friskt vatten och frisk luft 

Social hållbarhet 
Lundabon har goda förutsättningar. Men förutsättningarna fördelas inte jämlikt. Kommunen 
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ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi ska ge 
förutsättningar för ett gott liv och en god livsmiljö genom hög kvalitet i skola, omsorg, kultur, 
fritid samt tillgång till boende, god närmiljö, sysselsättning, social och ekonomisk trygghet. 

Barnperspektivet ska utvecklas så att barns bästa alltid sätts i centrum. Det krävs fortsatta 
satsningar för att höja medvetenheten hos barn, beslutsfattare och vuxna som arbetar med 
barn. 

I Lund finns ett demokratiskt, jämställt och öppet klimat som ger alla möjlighet att upptäcka, 
förstå och engagera sig i arbetet för att utveckla Lund. Kommunen ska främja interkulturella, 
internationella och gränsöverskridande kontakter. Lund ska vara välkomnande för alla oavsett 
etnicitet, kön, önsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, 
funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning. Vi arbetar mot fördomar och 
diskriminering. 

Kommunens arbete tillsammans med polisen med att ta fram årliga medborgarlöften kommer 
vara en naturlig del av framtidens brottsförebyggande insatser. 

Långsiktig kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Lunds kommun nu och framöver. Det finns 
färre personer att tillgå på arbetsmarknaden än det faktiska arbetskraftsbehovet inom ett flertal 
av kommunens yrken, däribland inom skola, vård och social omsorg och inom det tekniska 
området. Behoven av kompetens i verksamheten förändras samtidigt som konkurrensen om 
den bästa arbetskraften ökar. För att klara utmaningarna och uppfylla verksamhetens mål 
behöver Lunds kommun ha en kompetensförsörjning i balans på kort och lång sikt. Lunds 
kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som tillvaratar befintlig kompetens, 
utvecklar och identifierar behov av nya kompetenser och arbetsmetoder. Ledorden för 
kompetensförsörjningsarbetet är Tillsammans, Kreativitet och Stolthet. 

En viktig förutsättning för arbetet med kompetensförsörjning är att det bedrivs systematiskt 
och enhetligt som en del av ledningsprocessen. Detta skapar förutsättningar för att få en tydlig 
samlad bild över befintlig kompetens och vilka kompetensbehov som finns, både på kort och 
på lång sikt. Utveckling av det interna arbetsgivarvarumärket och att stärka den 
organisationsinterna känslan av stolthet är väsentligt i kompetensförsörjningsarbetet liksom 
arbetet med kommunens externa arbetsgivarvarumärket och hur Lunds kommun profilerar sig 
till olika målgrupper i rekryteringssammanhang. 

Chefs- och ledarutveckling är i fortsatt fokus. Ett kommungemensamt utvecklingsprogram för 
chefer pågår och syftar till att implementera kommunens styrmodell samt säkerställa att 
samtliga chefer i Lunds kommun får kunskap och kraft att ta ett ansvar som sträcker sig lite 
längre. 

En god arbetsmiljö är en viktig faktor för att skapa god kvalitet och effektivitet i 
verksamheten. För att uppnå hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer genomförs kontinuerligt 
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Ett utvecklat systematiska 
arbetsmiljöarbete ger förutsättningar till hållbar hälsa, minskad sjukfrånvaro och god 
arbetsmiljö. Lunds kommuns arbetsplatser genomsyras av ett tryggt och öppet arbetsklimat 
och tydlighet i uppdrag och mål. 

Lunds kommuns löner och anställningsvillkor ska stimulera till medskapande, utveckling, 
goda arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna. 

För att förstärka Lunds kommun som en inkluderande arbetsgivare med tillgänglighet för alla 
sker insatser för bland annat nyanlända och individer med psykiska funktionsnedsättningar i 
samarbete med externa parter. Lunds kommun har tillsammans med andra kommuner, 
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företag, Region Skåne och universitetet en viktig roll i den regionala utvecklingen. Den 
regionala samverkan behöver utvecklas för att stärka vårt gemensamma 
arbetsmarknadsområde och därigenom öka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning, särskilt viktigt när det gäller antalet utbildningsplatser och inriktning 
på utbildningar. 

Kommunfullmäktiges mål 
Målen är: 

• Lund ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. 
• Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat. 
• Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande 

och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter. 
• Invånarna i Lund ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens 

verksamheter och beslut. 
• Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska. 
• Lunds kommun ska ha en stark ekonomi. 

Långsiktig kompetensförsörjning drivs som ett kommunövergripande projekt. 

Arbetet med att ta fram kommungemensamma utvecklingsmål pågick under hösten 2015. I 
november fattade kommunfullmäktige beslut om dem. Nämnderna har samtidigt arbetat med 
att ta fram egna utvecklingsmål och indikatorer för att följa upp respektive basuppdrag. 
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Styrmodell och ledningsprocess 

Ekonomi- och verksamhetsplanens roll i ledningsprocessen 
Planeringsprocessen ingår i ett led 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. 

Ekonomi- och verksamhetsplanen har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, 
styrning och 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 

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  

 
Ledningsprocessen i Lunds kommun 

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. 

Strategiprocessen inför ekonomi och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 har fokuserat på 
framtagande av en ny och utmanande vision samt att hitta arbetssätt för att utveckla kvalitén 
på kommunens verksamheter med en långsiktigt hållbar ekonomi. Respektive nämnd har gjort 
en fördjupad nulägesanalys med syfte att effektivisera verksamheterna med prioritering och 
utveckling av kvalitet och service till medborgarna som ledstjärnor. 

Planeringsprocessen ger förslag på prioriteringar av mål, uppdrag och ekonomiska resurser. 
Planeringsprocessen avslutas med förslag till EVP som beslutas av kommunfullmäktige i juni. 
Till följd av de stora ekonomiska utmaningarna inför 2018- 2020 har planeringsprocessen 
börjat tidigare än vanligt och delvis löpt parallellt med strategiprocessen. 

Under uppföljningsprocessen sker uppföljning av nämndens utvecklingsmål och 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. 
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Styrmodell 

 
Lunds kommuns vision 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. Förhållningssäten är: Vi ska lyssna, vi ska lära, och vi 
ska leda. 

Kommunen har inte rådighet övar allt arbete som bedrivs. Lagar och förordningar är starkt 
styrande över verksamheter och i många falla även enskildas tjänsteutövning. Vad och hur 
arbetet styrs av lagar och förordningar beskrivs i styrmodellen som basuppdraget. En nämnds 
basuppdrag beskrivs också i de av kommunfullmäktige beslutade reglementena. 

En mer ingående beskrivning av de tre "benen" finns nedan. 

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 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 kritiska kvalitetsindikatorer för att löpande följa 
utvecklingen inom nämndens basuppdrag. Det är viktigt att nämnderna kan följa utvecklingen 
av kvalitetsindikatorer över tid och och även kunna jämföra kommunens verksamheter med 
andra kommuner för att uppnå ett ständigt lärande. 
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Förutsättningar för ekonomi- och verksamhetsplan 

Omvärldsanalys 
Under 2015 genomfördes en omvärldsanalys som mynnade ut i en rapport om trender i 
samhället och hur de påverkar Lund och Lunds kommun. Nedan redovisas en sammanfattning 
av de trender som identifierades. 

Sedan omvärldsanalysen genomfördes har flyktingströmmarna i välden lett till ett utökat 
flyktingmottagande som satt organisationen på prov, särskilt vad gäller bostäder. 

Under hösten 2017 kommer det att genomföras en ny omvärldsanalys inför arbetet med EVP 
2019-2021. 

Trendsanalys 

Befolkningen förändras vilket ställer förändrade krav på skola, vård och 
omsorg samt andra välfärdsfunktioner 

Fyrtiotalistgenerationen är inte den enda stora åldersgruppen i Sverige. En stor grupp är födda 
mellan 1965 och 1974, en babyboom inträffade i slutet av 1980- talet och i början 1990-talet 
och nativiteten har under de senaste åtta åren varit relativt hög. Sverige har därför ett antal 
generationer av medborgare som är förhållandevis många till antalet, medan andra 
generationer är färre till antalet. Efterfrågan på olika välfärdstjänster varierar därför över 
tiden, vilket försvårar samhällsplaneringen. Tillsammans med en ökad urbanisering, utöver de 
positiva konsekvenserna, kan intressekonflikter kring mark, lokaler och bostäder uppstå när 
efterfrågan ökar, liksom svårigheter att planera för till exempel barnomsorg och skolor. Hur 
påverkar detta Lunds kommun och vilka anpassningar kan krävas? 

Konsekvenser och möjligheter för Lund 

• År 2015 ska varje person i yrkesaktiv ålder i Lund (20-64 år), förutom sig själv, även 
försörja 0,61 personer i den totala befolkningen. År 2025 kommer den siffran att ha ökat till 
0,68. Detta beror dock inte på att antalet i yrkesaktiv ålder förväntas minska, utan på att 
antalet barn, ungdomar och äldre förväntas öka mera. 

• År 2025 förväntas det vara 18 procent fler elever i grundskolan (7–15 år) än 2015, från 
11 302 elever 2015 till 13 777 elever 2025. 

• När allt färre ska försörja allt fler och en mindre andel av befolkningen i yrkesverksam 
ålder, samt i kombination med maxtaxor för kommunal verksamhet utsätts kommunens 
ekonomi för stora utmaningar. 

• Urbaniseringen (och Lunds särskilda krav på bebyggelse av åkermark) leder till förtätning 
av staden. Stadsbilden förändras och konkurrensen om mark ökar. 

Lunds attraktivitet och Lunds kommun som arbetsgivare 

Det sker ett stort generationsskifte i Sverige. Rekordgenerationen har börjat gå i pension, 
medan yngre generationer med delvis andra värderingar tar över. Rekordgenerationens utträde 
från arbetsmarknaden kommer ganska väl att kunna kompenseras av att 
babyboomgenerationen som är född runt 1990 uppnår förvärvsaktiv ålder. Det kan dock 
uppstå matchningsproblem om den befintliga arbetskraften inte utbildar sig, inte vill ha eller 
inte vill flytta till de arbeten som fyrtiotalisterna lämnar efter sig. En annan viktig 
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matchningsproblematik, som har koppling till kunskapssamhället och den ökande 
polariseringen i samhället, är att fler ungdomar har svårt att få jobb. På grund av 
pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att uppstå stora 
rekryteringsbehov inom välfärdssektorn, framför allt förutspås det bli brist på chefer. Få unga 
akademiker anger kommunerna eller landstingen som sin drömarbetsgivare och den största 
anledningen är inte lönen, utan den lägre statusen. Rekryteringen av arbetskraft till offentlig 
och privat sektor kommer att bli en stor utmaning. Kommunen och andra arbetsgivare 
kommer att utsättas för stor konkurrens om framför allt utbildad arbetskraft. Hur påverkar 
detta Lunds kommun och vilka anpassningar kan krävas? 

Konsekvenser och möjlighet för Lund 

• Generationsskiftet leder till ett stort rekryteringsbehov. Om Lunds kommun ska kunna 
rekrytera genom att vara en attraktiv arbetsgivare måste organisationen först veta vad 
det är att vara en attraktiv arbetsgivare. 

•  Rekryteringsbehovet kan leda till ett ökat beroende för Lunds kommun av 
bemanningsföretag. Det kan leda till lojalitetskonflikter hos personalen. 

• Bristen på chefer ökar behovet på en medveten ledarförsörjningsstrategi. Det finns 
behov av att identifiera framtidens ledarroll. Det finns en risk att cheferna för större 
ansvarsområde än vad de har idag. Det kan i sin tur leda till att ännu färre vill bli 
chefer. Det kommer att finnas ett behov av ökat stöd till chefer, och/eller hitta nya 
modeller, till exempel delat ledarskap, för chefer. 

•  Matchningsproblem. Det finns personella resurser i kommunen att matcha mot 
framtida lediga arbeten. Det finns ett behov hos kommunen att analysera vilka resurser 
vi har i Lund. Vilka flyttar hit? Vilka invandrar hit? Vilka kompetenser har de? 

• Det finns en möjlighet att utnyttja generationsskiftet till att få unga, som på något sätt 
lever i utanförskap, att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Platsen Lund, allt viktigare med attraktiv, smart och hållbar stad 

Staden blir allt viktigare som motor för utveckling. Glokala Lund fortsätter vara en ledande 
plats för kunskapsutveckling i regionen och i Sverige. Genom universitet, näringslivet och 
Lunds internationella kontakter knyts staden närmare till andra internationella kunskapsnoder 
i världen som influerar och påverkar Lunds utveckling i en mer internationell riktning. 
Stadens ”själ” blir allt viktigare. Allt fler ställer krav på en inspirerande livsmiljö och väljer 
(om man kan) att bosätta sig i urbana miljöer med kvalitet. Nya sätt att använda staden på. 
Synen på mobilitet ändras. Ökad polarisering även i Lund. Miljöfrågorna är fortsatt avgörande 
för stadens utveckling. Hur behöver staden anpassas efter en större befolkning? Vad kan 
kommunen, tillsammans med invånarna, göra för att utveckla staden? 

Konsekvenser och möjlighet för Lund 

• Universitetsstadens miljö blir allt viktigare för studenters val av studieort. Lunds 
kommun behöver fortsätta arbeta för att Lund ska vara en attraktiv studentstad. 

• Den fortsatta urbaniseringen och förtätningen sparar åkermark, men medför även att 
mängden grönytor för rekreation och biologisk mångfald i staden minskar. Det krävs 
en idé och tanke hur man kombinerar förtätning och tillgång till grönytor på ett smart 
sätt. 

• Kommunen behöver utveckla dialogen med medborgarna och det omgivande 
samhället i syfte att generera idéer och till exempel socialinnovation, hur involveras 
ungdomar, föreningar, företag, entreprenörer och kreativa personer i utvecklingen av 
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staden? 
• Polarisering av stad – mindre orter i östra Lund kan kompenseras genom goda 

transporter och lokal samhällsservice. Samtidigt är en möjlig utveckling att Lunds 
tätort kommer att öka i attraktionskraft medan de mindre tätorterna i kommunen 
kommer tappar i attraktionskraft. Detta medför utmaningar i var och hur 
samhällsinvesteringar ska göras. 

• Ett ökat behov av att utveckla stadens ”själ” och ”innehåll” bör ge kreativa näringar 
och kultur utrymme att bidra till denna utveckling. Stadens innehåll kan inte enbart 
vila på infrastruktur och fastigheter. ”Livet mellan husen” måste få en möjlighet att 
utvecklas. 

Rådigheten minskar, Lunds kommuns roll ändras 

Ökade krav utifrån, från staten och från EU. I större utsträckning än tidigare decentraliseras 
genomförandet av olika nationella mål och EU-mål till en aktivitet på kommunal nivå. 
Möjligheten till att ställa egna krav minskar. Områden där kommunen tidigare har kunnat 
ställa egna detaljkrav för att driva utvecklingen i en viss riktning, till exempel i planering och 
lokala krav, blir allt mer begränsat. Medborgarnas förväntningar på service och 
välfärdstjänster ökar. Kommunens roll och rådighet för infrastruktur ändras. Näringslivet och 
icke-offentliga aktörer blir mer delaktiga i samhällsbygget. Mot ett ”öppet” tänk kring 
utveckling, Allt mer pekar mot att framtidens lösningar ligger i gränslandet mellan 
traditionella ansvarsområden och mellan olika aktörer. Ökad globalisering, nätverk och 
projekt gör att kommunens roll förändras och kräver ett nytt tänkande. Är Lunds kommun 
redo? 

Konsekvenser och möjligheter för Lund 

• Minskat handlingsutrymme och möjlighet till egen lokal anpassning. På kort sikt 
ökade kostnader för genomförande av nya krav. 

• Det ställer krav på ledarskap och kompetens som kan klara av nya sätt att arbeta på. 
• Förmågan att förstå omvärlden behöver utvecklas samt hur kommunen utvecklar 

organisationen i en globaliserad värld. 
• Det finns en risk för att kommunen blir mindre relevant för samhällets övriga aktörer i 

takt med att rådigheten minskar. 
• Möjligheten för kommunen att ställa egna krav på omgivningen minskar, till exempel 

Miljöbyggprogram Syd och fjärrvärmelösningar. 
• Från att Lunds kommun tidigare har fokuserat på att lösa enskilda samhällsproblem 

som till exempel miljöproblem, behöver kommunen framöver i ökande omfattning 
fokusera på kombinationer av sociala utmaningar, miljöfrågor, tillväxt och 
sysselsättning. 

• Kommunen behöver utveckla kommunikationen och ”produktdeklarera” tydligare vad 
medborgarna får för sina skattemedel, samt att transparent redogöra kostnader för nya 
medborgarkrav i syfte att överbygga eventuella förväntningsgap. 

Tekniksamhället, arbetsmarknaden för tjänste- serviceyrken i kraftig 
förändring, ständigt uppkopplade människor 

Arbetsmarknaden för tjänste- och serviceyrken är i kraftig förändring. Den svenska 
arbetsmarknaden står inför en dramatisk förändring. Automatiseringen och datoriseringen 
reducerat kraftigt antal jobb i industrin kommer även att i ökad omfattning att slå mot 
tjänstesektorn. Ständigt uppkopplade människor ger möjligheten att interagera med olika 
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informationssystem och andra individer, på alla platser och dygnet runt året om. Hur påverkar 
denna förändring Lunds kommun och stadens olika verksamheter? Är kommunen så 
tillgänglig som invånarna önskar? 

Konsekvenser och möjligheter för Lund 

• Automatiseringen av arbetsuppgifter kan, förutom att arbeten går förlorade, leda till 
uppstyckning av arbetsuppgifter, minskad möjlighet att styra arbetet, ökad 
schemaläggning och minskat medarbetarinflytande. Å andra sidan skapas 
arbetsuppgifter som är mer lösa, obestämda och gränslösa och utföras på fler platser. 

• Med ökad kunskap och ny teknik ges större möjligheter att leverera mer välfärd, till 
exempel bota eller lindra sjukdomar. I kombination med en välinformerad och 
kravställande befolkning följer dock svårigheter att prioritera. Resurserna kommer inte 
att räcka till allt. 

• Nya e-tjänster som bygger på dialog, sociala nätverk och kommunikationsformer som 
är anpassade efter medborgarnas och samhällsaktörernas behov kommer att behöva 
utvecklas. 

• Den ökade teknikanvändningen kan även medföra att den nuvarande användningen av 
Lunds kommuns fastigheter, till exempel kontor och skolor, ändras. 

• Ökat fokus på sociala relationer på nätet kan skapa segregation och utanförskap, men 
är även en möjlighet att hitta nya vänner och relationer genom gemensamma intressen 
som förenar. Detta är en utmaning om de sociala problemen ökar, men en möjlighet 
till exempel för helt nya föreningar och fritidsintressen. 

Nya lagar och förordningar 
Nationell IT-strategi för skolans digitalisering 
Skolverket har lämnat två förslag på nationella strategier för skolans digitalisering till 
regeringen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. 
Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. 
Strategierna anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta. 

Strategin för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan lämnades 
till regeringen den 4 april 2016. Motsvarande strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
och skolväsendet för vuxna lämnades den 27 april 2016. Strategierna kommer att gälla 2017–
2022 om regeringen fattar beslut om den. 

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag: Prop 2016/17:151 
I regeringens proposition föreslås en tidsfrist om två månader för länsstyrelsens beslut att 
upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 
områdesbestämmelser efter överprövning. Fler planer föreslås också kunna antas av 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Vidare föreslås att ytterligare åtgärder ska 
undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. Slutligen innehåller propositionen 
förslag till ändrade förutsättningar för bygglov på grund av bygglovsbefriade åtgärder. 
Bygglovsbefriade åtgärder som får vidtas i strid med detaljplan ska inte beaktas vid en senare 
bedömning av ett byggnadsverks eller en åtgärds förenlighet med detaljplanen. 

Riksdagen förväntas fatta beslut i maj 2017. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
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Regeringen föreslår i lagrådsremissen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Meningen med förslaget är att främja en god 
vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård 
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 
den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan 
mellan landsting och kommun. 

Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan enligt den nya 
lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens 
betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas. 

Lagen innehåller också bestämmelser om vad som ska gälla för kommuners betalningsansvar 
i vissa fall för patienter som vårdas inom den slutna vården efter det att de bedömts vara 
utskrivningsklara och när överenskommelse mellan landsting och kommun inte har kommit 
till stånd. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Den upphävda lagen ska dock fortsätta 
att gälla fram till och med den 31 december 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk 
vård. 

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer SOU 2017:21 
Utredningen är presenterad och föreslår en genomförandefas under åren 2019-2034. 

Bostadsanpassningsbidraget 
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. Lund har varit remisskommun under processen att ta fram 
lagförslaget. Oklart när beslut förväntas. 

Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08) 
Regeringen beslutade den 10 december 2015 att en särskild utredare ska se över tillgången till 
och användningen av hjälpmedel och lämna förslag i syfte 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 Utredaren ska vidare lämna 
förslag som skapar förutsättningar för att hjälpmedelsverksamheten hos berörda myndigheter 
och huvudmän bedrivs effektivt. Detta ska ske med hänsyn till den enskildes delaktighet och 
självbestämmande och ett effektivt utnyttjande av de befintliga ekonomiska resurserna. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017. 

Översyn av socialtjänstlagen 
Ett regeringsdirektiv har lämnats om översyn av socialtjänstlagen och utredningsarbetet ska 
vara avslutat den 1 maj 2018. Resultatet av översynen kan komma att påverka kommunens 
verksamheter under planeringsperioden. 

I en lagrådsremiss föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och 
sjukvårdslagen avseende spelmissbruk. Syftet är att kommunernas socialnämnder ska arbeta 

251



med spelmissbruk på samma sätt som med annat missbruk. Lagförslaget föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2018. 

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (Dir. 2016:40) 
Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar 
och ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de kvinnor och 
män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser 
utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på 
området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom 
assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras. Uppdraget ska redovisas 
senast den 1 oktober 2018. 
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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. Ett annat sätt att beskriva det på är att "färre ska försörja fler", vilket är 
i linje med att den så kallade försörjningskvoten ökar i hela riket. Den demografiska 
förändringen kommer att fortsätta under lång tid framöver innan det kommer till ett nytt 
jämviktsläge. Något som kommer att inträffa först efter år 2030, 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 våren 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. 

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 2022 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. 

 
Det stora investeringsbehovet 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 det innebär en risk för att de 
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ökande räntekostnaderna tar ett allt större utrymme av kommunens resurser. Det behövs årliga 
överskott för att möjliggöra en hög grad av egen finansiering av investeringar och för att 
kunna hantera framtida räntekostnader. 

Behov av årliga överskott 
Resultatet av den långsiktiga finansiella analysen lyfter fram vikten av att en kommun har 
årliga överskott som 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. Något som är särskilt viktigt inför kommande år 
då osäkerheten kring både befolkningsutveckling och konjunkturutveckling är större än 
normalt, vilket innebär stor osäkerhet och risk för kraftiga fluktuationer i prognoser kring 
skatteintäkter och statsbidrag. Det råder också en fortsatt stor osäkerhet kring 
räntekostnadsutvecklingen. 

 
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 låta andra aktörer stå för 
investeringarna. Kommunfullmäktige har mot analysen ovan beslutat om följande finansiella 
mål för Lunds kommun (EVP 2016-2028): 

• 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. 

Ökad låneskuld 
Om Lunds kommun når det finansiella målet om ett årligt överskott på minst 2 procent och 
om investeringarna genomförs enligt plan (EVP 2018-2020) kommer nettolåneskulden nå 
skuldtaket på 60 procent under 2019-års första hälft. 
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Vid denna utveckling av låneskulden ökar på sikt kommunens räntekostnader. Bedömningen 
är att det inte kommer att ske några dramatiska höjningar när det gäller räntenivåer det 
närmsta året, men osäkerheten är stor kring hur räntenivåerna utvecklas om några år. Det 
finns fortfarande möjligheter att räntan sjunker från dagens rekordlåga nivåer (idag lånar 
kommunen till stora delar till negativa räntor) till ännu lägre nivåer, även om sannolikheten är 
större att räntorna går upp. 
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Konjunkturläget 
Det svenska konjunkturläget 
Den svenska ekonomin visade på en stark utveckling under året som gick och BNP beräknas 
ha ökat med 3,5 procent under 2016, eller 3,2 procent om det görs en justering för att 
kalenderåret 2016 hade ovanligt många arbetsdagar. SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
räknar med att tillväxten för 2017 kommer att vara fortsatt relativt hög i svensk ekonomi med 
en ökning av BNP på 2,8 procent. Den fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det i 
år blir bättre fart på exporten. Däremot beräknas investeringar och offentlig konsumtion växa 
i något långsammare takt. 

Från och med 2018 beräknas konjunkturläget normaliseras, vilket innebär att BNP, 
sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än under åren innan. Särskilt svag blir 
utvecklingen 2019 och 2020 i samband med att konjunkturläget gradvis försvagas. BNP 
beräknas då årligen växa med cirka 1,5 procent att jämföra med 2,2 procent 2018 och mellan 
3 och 4 procent åren 2015–2017. Sysselsättningen i form av arbetade timmar beräknas inte 
längre öka från 2018, 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 17:6 

Från och med 2018 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 17:18 
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Ekonomiska förutsättningar 2018-2020 

Utveckling av skatteunderlaget 
Sedan SKL:s skatteprognoser i början av 2016 har det skett en kontinuerlig nedskrivning av 
ökningstakten av skatteunderlaget för perioden 2018-2020. I början av 2016 bedömdes den 
årliga ökningstakten för åren 2018-2020 hamna på mellan 4,1 procent och 5,2 procent. I den 
senaste prognosen (april 2017) är bedöms ökningstakten ligga på mellan 3,6 procent och 4,0 
procent. Det innebär att skatteunderlaget bedöms öka med cirka en procentenhet mindre. 
Varje procentenhetsförändring motsvarar cirka 60 miljoner kronor för Lunds kommun. 

Skatteunderlagsutveckling 2017 2018 2019 2020 

Enligt SKL 16:7 (feb 2016) 5,6 % 5,2 % 4,4 % 4,1 % 

Enligt SKL 16:17 (apr 2016) 5,2 % 4,3 % 4,3 % 4,1 % 

Enligt SKL 16:45 (aug 2016) 4,6 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 

Enligt SKL 16:51 (okt 2016) 4,5 % 3,9 % 3,8 % 3,9 % 

Enligt SKL 16:65 (dec 2016) 4,4 % 3,6 % 3,5 % 3,8 % 

Enligt SKL 17:6 (feb 2017) 4,6 % 3,7 % 3,5 % 3,6 % 

Enligt SKL 17:18 (apr 2017) 4,4 % 4,0 % 3,5 % 3,6 % 

  

Befolkningsutveckling 
Den senaste befolkningsprognosen, upprättad i mars 2017, visar en årlig befolkningsökning 
på cirka  1 700 personer eller 1,4 %. Detta är en generellt lägre ökningstakt jämfört med 
föregående års befolkningsprognos men där Lund redovisar en större årlig ökning jämfört 
med riket totalt. 

Antal invånare 
Lunds kommun 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 

Antal invånare 
31/12, prognos 2017 118 542 120 249 121 964 123 682 125 429 127 071 128 724 130 380 132 036 

Årlig förändring, 
prognos 2017  1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 

  

Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 6201 miljoner kronor för 2018, vilket är cirka 
38 miljoner kronor lägre än prognosen visade för ett år sedan i samband med beslut om EVP 
2017-2019. Förändringen i skatteintäkter och statsbidrag beror på att ökningstakten av 
skatteunderlaget har skrivits ner samt att uppdaterad befolkningsprognos visar på en lägre 
befolkningsökning jämfört med tidigare. Från och med 2017 ingår regeringens satsning på 10 
miljarder kronor till kommuner och landsting i den så kallade "välfärdssatsningen". För Lunds 
kommun innebär det cirka 44 miljoner kronor som till fullo ingår under generella statsbidrag 
& utjämning från och med år 2017. 

 

 

258



Skatter, generella statsbidrag & 
utjämning (Mkr) Utfall 2016 Prognos 2017 Budget               

2018 
Plan                
2019 

Plan                
2020 

Skatteintäkter 5 311 5 565 5 775 5 977 6 192 

Generella statsbidrag & utjämning 383 401 426 460 473 

Summa 5 694 5 966 6 201 6 437 6 666 

      

Ökning jämfört med föregående år 
(Mkr)  272 235 236 229 

Ökning jämfört med föregående år (%)  4,8 % 3,9 % 3,8 % 3,6 % 

  

Investeringsutrymme 
Under förutsättning av att investeringarna under 2017 kommer att genomföras enligt EVP 
2017-2019 kommer nettolåneskulden att uppgå till cirka 2 500 miljoner kronor vid utgången 
av 2017. Det innebär att det återstår cirka 1 500 miljoner kronor till skuldtaket. Om detta 
utrymme ska fördelas över treårsperioden ger det möjligheter till en genomsnittlig 
nettolåneskuldökning om 500 miljoner kronor årligen 2018-2020. 

Förutsatt att kommunens ekonomiska resultat ger ett överskott på 2 procent av skatter och 
generella statsbidrag, och att avskrivningarna kommer att uppgå till cirka 350 miljoner kronor 
per år, kan kommunen egenfinansiera investeringar på cirka 470 miljoner kronor årligen. 

Utifrån skuldsättningsperspektivet ger det ett möjligt genomsnittligt investeringsutrymme på 
cirka 1 000 miljoner kronor årligen under åren 2018-2020. Därefter är skuldtaket nått och 
investeringsutrymmet sjunker till cirka 470 miljoner kronor per år. 

En årlig investeringsnivå på 1 000 miljoner kronor genererar tillkommande årliga 
driftkostnader på cirka 60-80 miljoner kronor. 
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Allmänna förutsättningar 
De viktigaste beräkningsförutsättningarna är: 

• Utdebitering på 21,24 kronor. 
• Befolkningsprognos mars 2017 som påverkar resursfördelningarna inom barn- och 

skolnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 
• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges 

Kommuner och Landsting prognos per april 2017 (cirkulär 17:6) 
• Prisuppräkning enligt Konjunkturinstitutets (KI) rapport Konjunkturläget mars 2017 

med följande prisökningar: 
o Personalkostnader: 3,10 % 
o Köpta tjänster: 2,59 % 
o Övriga intäkter/kostnader: 1,40 % 

Resultatutveckling och avstämning mot balanskravet 
Den av staten fastställda nedre gräns för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade 
balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. 

Lunds kommuns budgeterade resultat 2018 uppfyller det lagstadgade balanskravet. 

Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning. Den schablon som blivit kännetecken för god ekonomisk hushållning 
är ett överskott motsvarande 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, 
vilket överensstämmer med den av kommunfullmäktige beslutade, juni 2016, nivå, dvs 2 
procent överskott, ska gälla från och med 2018. 

Överskottet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår för 2018 
till 0,6 procent, vilket understiger det finansiella målet. Överskottet för 2019 uppgår till 0,7 
procent och för 2020 uppgår överskottet till 0,3 procent. 

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 2016 uppgår till 275 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 2018 beräknas överstiga/understiga den tioåriga genomsnittliga nivån med x,x 
procent. Vid negativt balanskravsresultat 2018 är det således inte möjligt att disponera medel 
ur reserven. 
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God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur 
kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskriv 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 2018. 

• Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst till högst 
60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
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Verksamhetsmål/indikatorer framgår av tabell nedan. 

Kommunfullmäktig
emål Indikatorer Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

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

Nöjd Inflytande-
Index - Helheten 43 46 46 

Informationsindex för 
kommunens 
webbplats - Totalt 

85,55 90 90 

Lunds kommun ska 
ha en stark ekonomi 

Årets resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter, 
generella statsbidrag 
och utjämning 

1,8 % 1,5 % 2 % 

Nettolåneskulden 34 % 60 % 60 % 

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

Nöjd Region-Index -
 Helheten 71 70 71 

Befolkningsutvecklin
g, årlig 1,5 % 1,2 % 1,2 % 

Polisens 
trygghetsundersöknin
g 

1,4  1,5 

Nöjd Region-Index -
 Trygghet 66 68 68 

Lunds kommuns 
klimat- och 
miljöpåverkan ska 
väsentligt minska 

Utsläpp av 
växthusgaser -47 % -41 % -49 % 

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

Antal nystartade 
företag, 
Nyföretagarbaromete
rn 

738 776 776 

Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, 
ranking 

134 49 70 

Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) - Totalt, 
NKI 

72,95 70 74 

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

Nöjd Medborgar-
Index - Bemötande, 
tillgänglighet 

60 57 61 

Nöjd Medborgar-
Index - Helheten 62 63 64 

Servicemätning, 
SKL, Ranking 137 65 65 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl finansiella- som verksamhetsmål uppnås. 
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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 effektivisera verksamheten, stärka 
kostnadskontrollen och tydliggöra prioriteringar är därför en viktig del i verksamheternas 
grunduppdrag, som måste utvecklas vidare. Kommunstyrelsen får genom kommunstyrelsens 
arbetsutskott, med stöd av kommundirektören, 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 stärkas, 
samtidigt som kvalitet i verksamheten och tjänster kan utvecklas. Det möjliggör även att 
kommande riktade satsningar kan åstadkomma så stora positiva effekter som möjligt. 

För att lyckas med effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar är det en 
direkt 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 
arbetsutskottet. 

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. 
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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. 

Från och med 2018-01-01 finns det en samlad barn- och skolnämnd i Lunds kommun, där 
barn- och skolverksamheten tidigare bestod av två nämnder utifrån geografisk spridning. 

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar såsom för läroplaner och kursplaner. 

Ekonomiska ramar 

  

Barn- och skolnämnd (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 2 427 344 2 503 554 2 540 563 2 576 368 

Investeringsram 8 000 14 000 14 000 14 000 

  

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             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 496 498 531 432 551 394 572 216 

Investeringsram 11 300 9 100 7 500 5 500 
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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 samt förvaltning av kommunens markreserv. 
Kommunens verksamhet inom kollektivtrafikområdet inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Nämndens arbete styrs av trafiklagstiftning och plan- och bygglagen. 

Ekonomiska ramar 

  

Teknisk nämnd (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 169 468 189 837 188 886 189 781 

Investeringsram     

Skattefinansierade 
verksamhetsinvesteringar 34 100 29 345 22 545 22 545 

Infrastrukturinvesteringar 61 400 68 900 111 100 128 000 

Spårvägsinvesteringar 225 000 174 692 -26 000 0 

Komponentutbyte  13 200 13 200 13 200 

Exploatering 30 920 0 0 -13 950 

Strategiska markförvärv 25 000 25 000 25 000 25 000 

Investeringsram 376 420 311 137 145 845 174 795 

  

Teknisk nämnd - Infrastruktur (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 48 977 61 172 64 372 58 972 

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. 
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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             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 23 863 24 315 24 668 25 044 

Investeringsram 0 0 0 0 

  

Miljönämnd 

Basuppdrag 

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

Ekonomiska ramar 

  

Miljönämnd (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 13 642 13 778 13 858 13 947 

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 övriga 
fastighetsägare. Renhållningsstyrelsen ansvarar för information om avfallshantering. 
Verksamheten är finansierad av taxor och avgifter. Styrelsens arbete styrs av miljöbalken. 

Ekonomiska ramar 

  

Renhållningsstyrelse (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Resultatkrav 472 500 500 500 

Investeringsram 30 000 24 500 36 300 21 600 
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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             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 1 785 706 1 876 721 1 927 693 1 984 720 

Investeringsram 13 000 10 100 10 400 11 000 

  

Socialnämnd 

Basuppdrag 

Nämnden 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             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 427 977 454 971 441 656 448 640 

Investeringsram 3 500 2 000 3 500 2 000 

  

Socialnämnd - Försörjningsstöd (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 113 687 115 279 116 377 117 496 

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             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 333 036 338 687 341 005 343 463 

Investeringsram 13 000 14 500 22 500 15 000 
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Politisk verksamhet 
I begreppet politisk ledning ingår Kommunfullmäktige, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, 
Habostyrelsen samt kommunrevisionen. 

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. 

Överförmyndarnämnd 

Basuppdrag 

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

Habostyrelse 

Basuppdrag 

Habostyrelsen är underordnad kommunstyrelsen. 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 bedriv. Verksamheten ska i första hand vända sig till äldre och 
personer med olika funktionshinder. 

269



 

Ekonomiska ramar 

  

Politisk ledning (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Kommunfullmäktige 11 048 11 081 11 069 11 062 

Kommunstyrelse 19 520 19 579 19 556 19 544 

Kommunrevision 9 868 9 898 9 886 9 880 

Valnämnd 491 4 669 4 232 492 

Överförmyndarnämnd 4 327 9 340 9 335 9 332 

Habostyrelse 4 307 4 320 4 315 4 312 

Summa driftsram 49 561 58 888 58 393 54 623 

Investeringsram 0 0 0 0 

  

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. 
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Ekonomiska ramar 

  

Kommunkontor (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram 203 074 195 910 196 839 198 794 

Investeringsram     

Investeringar 701 380 703 150 952 010 1 024 100 

Fastighetstransaktioner 0 -3 000 -3 000 -70 000 

Investeringsram 701 380 700 150 949 010 954 100 

  

Kommungemensamt (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Driftsram -4 600 -9 000 -9 000 -9 000 

Investeringsram 0 0 0 0 

  

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             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Resultatkrav 102 237 87 537 89 537 91 537 

Investeringsram 228 000 225 000 225 000 200 000 
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Ekonomisk redogörelse 

Resultatbudget 
Årets resultat 
Enligt förslaget till budget redovisar kommunen ett överskott om 31,6 miljoner kronor för 
2018, vilket motsvarar 0,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning jämfört 
med det finansiella målet på 2,0 %. För åren 2019-2020 planeras för överskott om 42,5 
respektive 17,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,7 % respektive 0,3 % av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning vilket också är i underkant jämfört med resultatmålet om 
2,0 %. 

Resultatbudget (Tkr) Not Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 

Verksamhetens intäkter  1 820 081 1 621 604 1 871 043 1 897 238 1 923 799 

Verksamhetens kostnader  -7 168 256 -7 300 286 -7 752 368 -79 890 611 -8 268 753 

Avskrivningar  -347 753 -300 000 -350 000 -360 000 -365 000 

Verksamhetens nettokostnad  -5 695 928 -5 978 682 -6 231 325 -6 451 823 -6 709 954 

       

Skatteintäkter  5 311 119 5 591 000 5 775 144 5 977 274 6 192 456 

Generella statsbidrag och utjämning 1 382 864 401 000 425 575 459 681 473 242 

Finansiella intäkter 2 144 986 122 820 132 740 153 030 169 820 

Finansiella kostnader 3 -40 063 -63 648 -70 550 -95 620 -107 685 

Finansiella kostnader av 
engångskaraktär  0 0 0 0 0 

Resultat före extraordinära poster  102 978 72 490 31 584 42 542 17 879 

       

Årets resultat  102 978 72 490 31 584 42 542 17 879 

       

       

Årets resultat i %  av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning  1,8 % 1,2 % 0,5 % 0,7 % 0,3 % 

       

Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 124 014 128 739 133 314 

Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål 92 430 86 197 115 435 

  

Resultatutveckling 
Resultatet för 2016 översteg både budget och resultatmålet medan det för kommande år ser 
kärvare ut. För budgetperioden 2018-2020 är resultatmålet 2 % medan de budgeterade 
resultaten redovisas till cirka 0,5 %. Detta till följd av sämre ekonomiska tider med en lägre 
ökningstakt av skatteunderlaget samtidigt som de demografiska utmaningarna fortsätter med 
fler invånare i de åldersklasser som i högre grad nyttjar kommunal service. Lägre budgeterade 
resultat jämfört med finansiellt mål medför en högre 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 höga investeringsnivån för kommande år samt budgeterade resultat om cirka 
0,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning medför det en årlig 
nettoupplåning om cirka 900 miljoner kronor för 2018-2020. Detta innebär i sin tur att Lunds 
kommun redan tidigt under 2019 når skuldsättningstaket på 60 %, dvs nettolåneskuldens 
andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning överstiger 60 %. 

Finansieringsbudget (Tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan      2019 Plan     2020 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 72 490 31 584 42 542 17 879 

Justering för avskrivningar mm 300 000 350 000 360 000 365 000 

Justering för avsättningar 30 600 46 200 72 100 79 200 

Kapitalbindning 7 800 3 000 14 000 0 

Medel från den löpande verksamheten 410 890 430 784 488 642 462 079 

     

Investeringar     

Nettoinvesteringar -1 384 600 -1 310 487 -1 414 055 -1 397 995 

Medel för investeringsverksamhet -1 384 600 -1 310 487 -1 414 055 -1 397 995 

     

Finansiering     

Upplåning/Amortering 973 710 879 703 925 413 935 916 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Medel från finansieringsverksamheten 973 710 879 703 925 413 935 916 

     

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 2018-
2020, där budget för 2017 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2017-2019. 

Driftramar (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Barn- och skolnämnd 2 427 344 2 503 554 2 540 563 2 576 368 

Utbildningsnämnd 496 498 531 432 551 394 572 216 

Teknisk nämnd 169 468 189 837 188 886 189 781 

Teknisk nämnd - infrastruktur 48 977 61 172 64 372 58 972 

Byggnadsnämnd 23 863 24 315 24 668 25 044 

Miljönämnd 13 642 13 778 13 858 13 947 

Vård- och omsorgsnämnd 1 785 706 1 876 721 1 927 693 1 984 720 

Socialnämnd 427 977 454 971 441 656 448 640 

Socialnämnd - försörjningsstöd 113 687 115 279 116 377 117 496 

Kultur- och fritidsnämnd 333 036 338 687 341 005 343 463 

Politisk ledning 49 561 58 888 58 393 54 623 

Kommunkontor 203 074 195 910 196 839 198 794 

Kommungemensamt -4 600 -9 000 -9 000 -9 000 

Finansförvaltning 197 061 151 917 273 257 415 027 

Summa driftramar 6 285 294 6 507 461 6 729 961 6 990 091 
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Sammanställning över samtliga nämnders och styrelsers investeringsramar enligt 
budgetförslag för åren 2018-2020, där budget 2017 avser beslutade investeringsramar i 
enlighet med EVP 2017-2019. 

Investeringsramar (Tkr) Budget             
2017 

Budget               
2018 

Plan                
2019 

Plan                
2020 

Barn- och skolnämnd 8 000 14 000 14 000 14 000 

Utbildningsnämnd 11 300 9 100 7 500 5 500 

Teknisk nämnd - skattefinansierade 
verksamhetsinvesteringar 34 100 29 345 22 545 22 545 

Teknisk nämnd -
 infrastrukturinvesteringar 61 400 68 900 111 100 128 000 

Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar 225 000 174 692 -26 000 0 

Teknisk nämnd - komponentutbyte 0 13 200 13 200 13 200 

Byggnadsnämnd 0 0 0 0 

Miljönämnd 0 0 0 0 

Renhållningsstyrelse 30 000 24 500 36 300 21 600 

Vård- och omsorgsnämnd 13 000 10 100 10 400 11 000 

Socialnämnd 3 500 2 000 3 500 2 000 

Kultur- och fritidsnämnd 13 000 14 500 22 500 15 000 

Kommunstyrelsen 701 380 703 150 952 010 1 024 100 

Servicenämnd 228 000 225 000 225 000 200 000 

Summa investeringar före exploatering 1 328 680 1 288 487 1 392 055 1 456 945 

Teknisk nämnd - Exploatering 30 920 0 0 -13 950 

Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv 25 000 25 000 25 000 25 000 

Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner 0 -3 000 -3 000 -70 000 

Summa investeringsramar 1 384 600 1 310 487 1 414 055 1 397 995 
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Noter resultatbudget 
Generella statsbidrag och utjämning 
Generella statsbidrag och utjämning utgör drygt sju procent av skatteintäkterna. 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 välfärdsatsning om 10 miljarder kronor till kommuner och 
landsting. För Lund innebär det totalt 44 miljoner kronor som fördelar sig som ett generellt 
statsbidrag enligt befolkningsfördelning samt ett särskilt bidrag enligt flyktingvariabler. 

Budget för generella statsbidrag och utjämning för perioden överensstämmer med SKL´s 
skatteunderlagsprognos per april 2017 (cirkulär 17:18) med 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 även om det sjunker 
successivt framöver. Detta beror främst på att kommunens låneskuld förväntas öka vilket 
innebär högre räntekostnader medan de finansiella intäkterna förväntas bli relativt intakta. 
Föreslagen ökad utdelning från Kraftringen med +15 miljoner kronor från och med 2020 
neutraliserar dock detta. 

Under 2016 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 2018 uppgå till 43 miljoner kronor och i slutet av planperioden till 69 miljoner kronor 
vilket framförallt beror på en ökad låneskuld. En ökad skuldnivå innebär en betydande risk för 
framtida räntekostnader. En genomsnittlig räntenivå på en procentenhet högre än budgeterat 
idag skulle medföra en räntekostnadsökning kring 28 miljoner kronor för 2018. 
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Noter till resultatbudget (Tkr) No
t Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Generella statsbidrag och utjämning 1     

Inkomstutjämning  756 470 764 182 817 159 872 750 

Kostnadsutjämning  -561 790 -531 501 -534 146 -557 643 

Strukturbidrag  0 0 0 0 

Regleringsavgift/bidrag  -29 529 -22 084 -32 837 -45 888 

Införandebidrag  22 848 0 0 0 

LSS-utjäning  -4 563 3 352 3 400 3 448 

Kommunal fastighetsavgift  175 921 192 295 192 295 192 295 

Övriga bidrag (välfärdsmiljarder)  42 000 19 331 13 810 8 280 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning  401 357 425 575 459 681 473 242 

      

Externa finansiella intäkter 2     

Aktieutdelning kommunala bolag  83 300 83 900 92 100 107 600 

Aktieutdelning SYSAV, 
kommunassurans Syd  0 0 0 0 

Ränteintäkter  36 520 42 440 54 530 55 820 

Borgensavgifter, LKF och Sydvatten  3 000 6 400 6 400 6 400 

Summa externa finansiella intäkter  122 820 132 740 153 030 169 820 

      

Externa finansiella kostnader 3     

Räntekostnader  -53 148 -56 950 -70 720 -83 185 

Räntekostnader, pensionsförvaltningen  -10 500 -13 600 -24 900 -24 500 

Summa externa finansiella kostnader  -63 648 -70 550 -95 620 -107 685 
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Finansförvaltning 
Sammanställning över finansförvaltningens driftramar enligt budgetförslaget för åren 2018-
2020, där budget för 2017 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2017-2019. Nedan 
specificeras också kostnadsposten för reserverade medel för kommande år. 

Finansförvaltningen (Tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Specifikation verksamhetskostnader     

Pensionsintäkter 192 000 217 000 225 000 230 000 

Pensionskostnader -341 100 -373 900 -413 900 -435 900 

Kapitalkostnader 15 900 27 044 30 244 24 844 

Statsbidrag 39 200 35 400 35 400 35 400 

Exploateringsintäkter (reavinster) 0 15 000 12 000 25 000 

Reserverade medel enl spec nedan -93 061 -72 461 -162 001 -294 371 

Summa nettokostnader, 
finansförvaltningen -187 061 -151 917 -273 257 -415 027 

  

Finansförvaltningen (Tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

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 förskolor och 
skolor -67 820 -20 000 -60 000 -120 000 

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

Stöd- och serviceplan, socialnämnd -10 700 -15 220 -19 220 -23 220 

Stöd- och serviceplan, vård- och 
omsorgsnämnd - LSS 0 0 -31 355 -78 800 

Stöd- och serviceplan, vård- och 
omsorgsnämnd - SoL 0 0 -23 505 -48 430 

Underhåll, kultur- och fritidsnämnd -1 500 0 0 0 

Ökat flyktingmottagande, socialnämnd -720 -720 -720 -720 

Flyktingbostäder för nyanlända 0 -24 200 -14 880 -10 880 

Summa nettokostnader, 
finansförvaltningen -93 061 -72 461 -162 001 -294 371 
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Pensionsförvaltning 
För de pensionsmedel som avser förmånsbestämd pensionskosntad ska särskild förvaltning 
ske inom ramen för egen redovisningsenhet. Av tabellerna nedan framgår resultat- och 
finansieringsbudget för denna redovisningsenhet. 

Resultatbudget (Tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan      2019 Plan     2020 

Finansiella intäkter 10 500 13 600 24 900 24 500 

Finansiella kostnader -10 500 -13 600 -24 900 -24 500 

Resultat före extraordinära poster 0 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 0 

  

Finansieringsbudget (Tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan      2019 Plan     2020 

Årets verksamhet     

Finansnetto 0 0 0 0 

Medel från årets verksamhet 0 0 0 0 

     

Investeringar     

Värdepapper, ökning -38 300 -48 200 -74 100 -81 200 

Medel för investeringsverksamhet -38 300 -48 200 -74 100 -81 200 

     

Finansiering     

Årets avsättning, ökning 38 300 48 200 74 100 81 200 

Medel från finansieringsverksamheten 38 300 48 200 74 100 81 200 

     

Förändring av avräkningsskuld 0 0 0 0 
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2017-05-30

Socialdemokraternas och Miljöpartiets nettokostnadsramar 2018-2020 - specifikation per nämnd
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49 561 -50 726 -51 921

Förändringar -1 165 -1 196 -1 228

Nettokostnadsram -50 726 -51 921 -53 149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

2 % årlig effektivisering 1 015 2 033 3 055

Lägre schablon-bidrag avseende god man för 

ensamkommande (ÖFN) -5 000 -5 000 -5 000

Medel till valnämnden tfa valår -4 177 -3 740 0

Justerad beräknad uppräkning KI 235 471

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -8 162 -6 472 -1 474

Nettokostnadsram -58 888 -58 393 -54 623

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203 074 -196 863 -202 618

Förändringar 6 210 -5 754 -5 924

Nettokostnadsram -196 863 -202 618 -208 542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

1,5 % årlig effektivisering 2 953 5 948 8 987

Samordning av lokaler (försening) -900 0 0

Dataskyddsförordning -600 -600 -600

E-arkiv -500 -500 -500

Justerad beräknad uppräkning KI 931 1 861

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 953 5 779 9 748

Nettokostnadsram -195 910 -196 839 -198 794

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4 600 0 0

Förändringar -4 600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

"Effektivare hyressystem" 3 000 3 000 3 000

"Gemensamt fordonssystem" 6 000 6 000 6 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 9 000 9 000 9 000

Nettokostnadsram 9 000 9 000 9 000

1
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2017-05-30

Socialdemokraternas och Miljöpartiets nettokostnadsramar 2018-2020 - specifikation per nämnd
Belopp i tkr

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23 863 -24 811 -25 792

Förändringar -948 -981 -1 014

Nettokostnadsram -24 811 -25 792 -26 806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

2 % årlig effektivisering 496 1 002 1 518

Justerad beräknad uppräkning KI 122 244

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 496 1 124 1 762

Nettokostnadsram -24 315 -24 668 -25 044

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169 468 -181 058 -184 581

Förändringar -11 591 -3 523 -5 406

Nettokostnadsram -181 058 -184 581 -189 987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

2 % årlig effektivisering 3 621 7 240 10 895

Merkostnader för nytt färdtjänstavta -12 400 -12 400 -12 400

Justerad beräknad uppräkning KI 855 1 711

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -8 779 -4 305 206

Nettokostnadsram -189 837 -188 886 -189 781

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48 977 -61 172 -64 372

Förändringar -12 195 -3 200 5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

2
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2017-05-30

Socialdemokraternas och Miljöpartiets nettokostnadsramar 2018-2020 - specifikation per nämnd
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333 036 -342 108 -349 461

Förändringar -9 072 -7 353 -7 534

Nettokostnadsram -342 108 -349 461 -356 995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

1 % årlig effektivisering 3 421 6 881 10 383

Justerad beräknad uppräkning KI 1 575 3 149

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 3 421 8 456 13 532

Nettokostnadsram -338 687 -341 005 -343 463

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427 977 -439 188 -452 437

Förändringar -11 211 -13 249 -13 641

Nettokostnadsram -439 188 -452 437 -466 078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

1 % årlig effektivisering 4 392 8 872 13 444

Sänkt ersättning för ensamkommande -20 000 0 0

Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175

Justerad beräknad uppräkning KI 2 084 4 169

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -15 783 10 781 17 438

Nettokostnadsram -454 971 -441 656 -448 640

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113 687 -115 279 -116 893

Förändringar -1 592 -1 614 -1 636

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Justerad beräknad uppräkning KI 516 1 033

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 516 1 033

Nettokostnadsram -115 279 -116 377 -117 496

3
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2017-05-30

Socialdemokraternas och Miljöpartiets nettokostnadsramar 2018-2020 - specifikation per nämnd
Belopp i tkr

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13 642 -14 059 -14 490

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

2 % årlig effektivisering 281 565 853

Justerad beräknad uppräkning KI 67 133

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 281 632 986

Nettokostnadsram -13 778 -13 858 -13 947

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1 785 706 -1 890 813 -1 980 192

Förändringar -105 107 -89 379 -96 440

Nettokostnadsram -1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

1,5 % årlig effektivisering 28 362 57 640 87 925

Merkostnader för kommunals avtal (usk) -14 270 -14 270 -14 270

Justerad beräknad uppräkning KI 9 129 18 257

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 14 092 52 499 91 912

Nettokostnadsram -1 876 721 -1 927 693 -1 984 720

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496 498 -530 739 -558 809

Förändringar -34 241 -28 069 -29 168

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -587 976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

1 % årlig effektivisering 5 307 10 842 16 614

Riktat statsbidrag "Rätt till Komuvx" -6 000 -6 000 -6 000

Justerad beräknad uppräkning KI 2 573 5 146

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -693 7 415 15 760

Nettokostnadsram -531 432 -551 394 -572 216

4
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2017-05-30

Socialdemokraternas och Miljöpartiets nettokostnadsramar 2018-2020 - specifikation per nämnd
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2 427 344 -2 541 679 -2 629 471

Förändringar -114 335 -87 792 -87 315

Nettokostnadsram -2 541 679 -2 629 471 -2 716 786

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

1,5 % årlig effektivisering 38 125 76 995 116 592

Justerad beräknad uppräkning KI 11 913 23 826

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 38 125 88 908 140 418

Nettokostnadsram -2 503 554 -2 540 563 -2 576 368

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197 061 -142 717 -270 377

Förändringar 54 344 -127 660 -158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade medel för merkostnader för 

flyktingbostäder -24 200 -14 880 -10 880

Exploateringsintäkter 15 000 12 000 25 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9 200 -2 880 14 120

Nettokostnadsram -151 917 -273 257 -415 027

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162 200 162 200 162 200

Kostnader -159 700 -159 700 -159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

5
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2017-05-30

Socialdemokraternas och Miljöpartiets nettokostnadsramar 2018-2020 - specifikation per nämnd
Belopp i tkr

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106 637 106 637 106 637

Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100

Finansiella poster 131 000 131 000 131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Årlig effektivsering 2 000 4 000 6 000

Driftkostnader för inomhusmiljöprojektet -12 100 -12 100 -12 100

Återföring av "Effektivare hyressystem" -3 000 -3 000 -3 000

Återföring av "Gemensamt fordonssystem" -6 000 -6 000 -6 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -19 100 -17 100 -15 100

Resultatpåverkande 273 637 275 637 277 637

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5 775 144 5 977 274 6 192 456

Generella statsbidrag & utjämning 425 575 459 681 473 242

Finansiella intäkter 132 740 153 030 154 820

Finansiella kostnader -70 550 -95 620 -107 685

Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ökad utdelning Kraftringen 15 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 15 000

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 727 833

Totalt budgetresultat

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6 507 462 -6 729 960 -6 990 091

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 273 637 275 637 277 637

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 262 909 6 494 365 6 727 833

Årets resultat 31 584 42 542 17 879
Årets resultat i % av skatter, generella 

statsbidrag och utjämning 0,5% 0,7% 0,3%

Resultatmål om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -92 430 -86 197 -115 435

6
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Omstart för Lund 
 

En orolig värld 
 
Vi är inne i mandatperiodens tredje år och om bara ett drygt år är det äntligen val igen. 
 
Omvärlden är just nu minst sagt orolig med inbördeskrig i Syrien och på många andra håll, 
med stora strömmar av flyktingar som flyr undan krig och fattigdom. USA har en ny ledning 
som är svår att förutspå och EU är på väg att tappa en viktig medlemsstat i Storbritannien. 
Europa utmanas av de stora flyktingströmmarna som kom under 2015 och som fortfarande 
sätter sin prägel på det dagliga arbetet i välfärdssamhället. Även i vår närmsta omgivning är 
det oroligt i Sverige och antalet som lever i utanförskap närmar sig snabbt en miljon. Det har 
skapat en ökande otrygghet som syns inte minst i det ökande antalet ouppklarade mord och 
den ökande sociala misären i till exempel Malmö. Alliansen arbetar trots vår tillfälliga 
position i opposition hårt för att minska utanförskapet och få fler i arbete och på så sätt bidra 
till vår gemensamma välfärd. 
 
Ekonomin i världen utvecklas ovanligt oförutsägbart sedan några år tillbaka. Några länder och 
regioner går bra medan andra har hamnat i ekonomiskt bakvatten med stagnation i tillväxten 
lokalt. ”Ekonomin går som en nyservad Tesla” sade den socialdemokratiske finansministern 
för drygt ett år sedan. Men då blundar hon för det växande och redan mycket stora 
utanförskapet där en miljon människor inte deltar i samhällsbygget, de stängs ute från arbete 
och ett liv med meningsfull sysselsättning. Den svenska, nationella, ekonomin går för all del 
bra just nu med höga tillväxttal och en sjunkande arbetslöshet, men ekonomin är ”dopad” av 
negativa räntor, befolkningstillväxt och bubbelliknande fastighetspriser. Det är högkonjunktur 
och då är det inte svårt att ha en anständig ekonomi. Trots det socialdemokratiska styret är 
tillväxtsiffrorna bra, men de kunde varit mycket bättre. Siffrorna för Lund borde också vara 
oändligt mycket starkare. 
 
Bostadsbyggandet i Lund har tagit rejäl fart, vi var under den förra mandatperioden oftast i 
topp i byggnation per capita. Där är vi nu med men på en mycket högre nivå. Motsvarande 
kurvor ser likadana ut var man än tittar; i Malmö, Helsingborg, Stockholm och Eslöv byggs 
det mycket mer än tidigare.  
 
Den utvecklingen ska man så klart främst tacka tidigare regeringar för. De förändringar i 
framför allt lagstiftning som gjordes av den förra alliansregeringen ger nu resultat. Det är 
glädjande. Den nuvarande regeringen har gjort en del små korrigeringar med skiftande 
resultat. Byggbonusen imponerar inte på någon och Sverige behöver större intresse från 
regeringen avseende byggnationen. Sverige har haft fler bostadsministrar under den här 
mandatperioden än vad vi fått genomgripande bostadsreformer. Det är ett underbetyg till 
regeringen Löfvén. 
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Lund är fantastiskt 
 
M, C och KD lägger här fram ett budgetförslag med tydlig inriktning på att förbereda för en 
Alliansbudget inför 2019 då vi i Alliansen, för Lundabornas skull söker förtroendet att åter få 
styra Lund, helst i tydlig majoritet. Inte desto mindre har alla de ursprungliga allianspartierna 
deltagit då vi tillsammans tog fram några av budgetförstärkningarna som denna budget vilar 
på. Samarbetet i Alliansen fortsätter med målsättningen att ha en gemensam budget valåret 
2018. 
 
Man ska dock komma ihåg att vi, trots våra varningar och barska ton, här lägger fram en 
budget med mycket mindre kännbara åtgärder än vad vi tidigare flaggat för och vad de första 
prognoserna pekade på. Vi uppnår det genom en kombination av att använda 
intäktsförstärkningar utan skattehöjning och återhållsamhet i utgiftsökningarna. Genom denna 
pragmatiska hållning har alla nämnder sluppit nedskärningar i form av ramminskningar. Alla 
nämnder, utan undantag, får samma eller mer verksamhetspengar 2018 än vad man hade 
2017. I några fall finns dock ett minskat anslag på grund av riktade och nödvändiga 
effektiviseringar. 
 
Mörka moln för ekonomin 
 
Trots fantastiska förutsättningar kostar Lunds välfärd alldeles för mycket i förhållande till det 
vi får ut i form av utbud och kvalitet. Vi har helt enkelt vant oss vid en alltför hög kostnad och 
inte haft medborgarnas bästa för ögonen då vi inte bättre har granskat vad vi får ut av våra 
skattepengar. Detta framkom redan 2015 i EYs rapport om långtidsprognosen för Lund. 
Tyvärr hörsammade inte den styrande minoriteten varningssignalerna, trots att signalerna inte 
var nya eller ens en nyhet. Bilden av Lund som en kommun som betalar för mycket för 
standardkvalitet har sedan bekräftats i flera uppföljande arbeten som kommunkontoret gjort. 
 

Näringslivsfrågor 
 
Lund lockar med enastående kompetensförsörjning och digital infrastruktur i världsklass. Vi 
har en miljö för högteknologiska företag som saknar motstycke i Sverige och även 
internationell jämförelse står sig Lund gott. Trots det rasar vi i näringslivsrankingarna där 
näringslivet själv är med och lämnar synpunkter. Lund har varje år sedan den rödgröna 
minoriteten tog makten sjunkit i rankingarna. Vi räknar nu in oss på en vanhedrande 137:e 
plats. Vi menar att vi omöjligt kan sjunka djupare. Alliansens trägna arbete med motioner och 
skrivelser från ledamöter och partier visar att vi kan ta ansvar för dessa frågor.  Lund borde 
vara så mycket bättre. På ett större företagsevent yppades de numera bevingade orden ”Lund 
har ett bra och blomstrande näringsliv, trots näringslivspolitiken”. Här måste vi politiker visa 
mer ledarskap och utveckla de funktioner som gör Lund attraktivt för alla typer av företag. 
 

Effektivisering 1 %  
 
En snabbare reaktion från den rödgröna styrande minoriteten i inledningen av 2015 hade 
skapat en miljö där förvaltningarna lugnt hade kunnat ägna sig åt att effektivisera sin 
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verksamhet. 1% årlig effektivisering är standard och ett minimum i de allra flesta 
verksamheter i hela världen. Många går långt bortom det och blir vinnare i sina respektive 
branscher. Ska vi i framtiden ha råd med välfärden och kunna förse alla med den skola, vård 
och omsorg som vi anser som berättigad, måste vi också få mer verksamhet för mindre 
pengar. Trots snabbare stigning av befolkningsstorleken kommer fler i framtiden försörjas av 
allt färre. Den åldrande befolkningen är både en möjlighet och en utmaning.  
Ett känt, tidigare, kommunalråd (socialdemokratiskt) har i talarstolen med småpengar och 
gem pedagogiskt visat att alla kan alltid spara in en procent per år i kostnader genom att tänka 
på hur och vad man gör.  
 

Skattehöjning måste undvikas 
 
Lund är en högskattekommun, vi tappar snabbt i konkurrenskraft gentemot våra 
grannkommuner som lockar medelinkomsttagaren med 10-15 000 kronor i lägre skatt per 
yrkesarbetande i hushållet och år.  Lunds fantastiska förutsättningar som stark jobbmotor och 
landets bästa utbildningsort får inte förstöras genom att göra boendet i staden oattraktivt, vare 
sig av ekonomiska eller estetiska skäl. Lunds höga kommunalskatt kommer hota välfärden om 
vi inte får bukt med kostnadsökningarna. Det finns inga möjligheter att höja skatten 
ytterligare då vi redan ligger högt upp i skatteligan i Skåne. Bara utflyttningskommuner eller 
kriskommuner som Malmö har samma katastrofalt höga kommunalskatt. EYs prognos om 
nästan 3 kronor mer i skatt fram till 2025 utan att få en enda service eller mer kvalitet för 
pengarna bör avskräcka alla skattehöjare från att lägga så oansvariga förslag. 
 

Byggnationen 
 
Byggtakten är högre i absoluta tal än tidigare mandatperiod och vi ligger i relativa tal, i per 
capita-jämförelser, ungefär på samma plats som tidigare. Mycket har möjliggjorts av planer 
från tidigare alliansledda perioder. Vi kunde varit bättre om inte S och MP stoppat framtagna 
planer.   
I Lund byggs i huvudsak hyresrätter just nu. Det kan mycket väl vara en ren 
marknadsanpassning till det faktiska behovet i Lund, men det faktum att 2016 innebar ett år 
då kommunen inte tillskapade en enda tomt för fri bebyggelse är ett underkännande av både 
politiker och våra förvaltningar.  Mer varierad bebyggelse är viktig. De stereotypa områdena 
där allt ser likadant ut är inte utvecklande och inspirerande för den värld som vi i Alliansen 
vill bygga. Vi har en vision med större variation och där de individuella önskemålen och 
uttrycken ska få komma till tals i större utsträckning än nu. Ett varierat byggande är en 
förutsättning för minskad boendesegregation. 
 
Hållbart byggande och hållbara transporter är en självklarhet. Det finns inte behov av 
enfrågepartier som arbetar enbart med till exempel miljöfrågan då alla partier numera har 
samma mål om hållbar utveckling. Klimatfrågorna tas på samma allvar hos alla partier idag, 
även om fokus och och arbetssätt skiljer partierna åt. 
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Grundläggande principer 
 
(M), (C), (KD) lägger här för första gången i Lunds historia den mest genomarbetade och 
renodlade rambudgeten. Årets budget från (S) och (MP)-styret är visserligen en utveckling i 
samma linje, men de har fortfarande en bit kvar i utvecklingen bort från pekpinnar i 
kommunstyrelsen till nämnderna och till en budget där nämndernas fackkunskaper tas till vara 
på bästa sätt. 
Det är inget mindre än en sensation, men också ett paradigmskifte att vi därmed förklarar vårt 
förtroende för våra facknämnder och deras förvaltningar. Istället lämnas enbart ramarna för 
budgeten från kommunfullmäktige enligt vårt förslag. Ramarna utgör den maximala mängd 
anslagspengar som varje nämnd får göra av med. Frihet med ett mycket stort ansvar följer 
genom den här budgeten för nämnderna att disponera sin ekonomi så man kan uppfylla de 
mål och den beställning som kommunfullmäktige gjort med god ekonomisk hushållning av 
resurserna. 
 
 
Ramuppräkning nu och i framtiden 
 
Ramarna utgår från 2017 års ramar, man tar med sig den summa pengar man hade 2017 in i 
2018. Volymökningar får man full kompensation för i vår modell, se längre ned under denna 
rubrik. Ramarna för kommande år ska användas på sådant sätt att man kan förbereda och 
förutse vad som förväntas gälla även för år två och tre. Vi bedömer att det arbetet i framtiden 
kommer behöva utvecklas för att fullt förtroende för framtidsprognoserna ska kunna uppnås. 
Vi eftersträvar en ramökningstakt på ungefär en procent om året de närmaste åren och 
förutspår en något högre takt på ramökningarna år 2021 och framåt, då de två-tre senaste 
årens effektiviseringsförluster hämtats in. Observera att (M), (C), (KD) budget inte har tagit 
hänsyn till att kultur- och fritidsnämnden, som i strid mot kommunfullmäktiges beslut, fick ett 
tilläggsanslag av kommunstyrelsen på 3,3 miljoner kronor i februari 2017. Till detta kommer 
volymökningar som ekonomienheten räknat fram för skola, vård och omsorg med mera. 
 
På grund av volymökningarna kan vi konstatera att kostnaden för att driva Lunds kommun 
ökar 2018-20 med 3-4% per år. Det är troligen inte långsiktigt hållbart ens med den nivån, 
Lund måste bli ännu bättre på att få mer för skattepengarna. Vi måste vara beredda att utreda 
vilka tröskeleffekter och vilka stordriftsfördelar som vi kan använda för att bli en effektivare 
kommun som ger bättre kvalitet i service och välfärd till ett lägre pris.  
I det här budgetdokumentet föreslår vi att vi ska ta ett första, avgörande steg i riktning mot 
god och hållbar ekonomisk hushållning. Våra tidigare förslag har inte vunnit gehör under den 
här mandatperioden och därför blir insatserna för att korrigera den dåliga ekonomiska 
kontrollen från den styrande minoriteten större för varje år. 
 
Kommunens intäkter ökar fortfarande snabbt tack vare den nationella snabba tillväxten men 
tillväxttakten avtar de närmaste åren varför en långsiktig stram ekonomi är av nödvändighet. 
Trots våra effektiviseringsförslag kan man konstatera att det försummade 
effektiviseringsarbetet under åren 2015-17 innebär att pengarna inte räcker utan speciella 
förstärkningar av intäkterna. 
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Nödvändigt effektiviseringsarbete 
 
Kommunstyrelsens budgetarbete har flutit på bra i år 2017. Dialoger med våra förvaltningar 
och politiker i nämnderna har på ett förtjänstfullt och innovativt sätt tagit sig an uppgiften att 
mejsla fram möjliga prioriteringar så att man enligt den styrande minoriteten ska kunna 
”spara” 3 %, 5 % eller 7 % av sin förmodade budgetram inför 2018. Vi delar uppfattningen att 
det är en nödvändig effektivisering som står framför oss. Vi vill inte låsa oss vid de 
redovisade effektiviseringsförslagen utan lämnar det till facknämnderna att prioritera i 
detaljerna. Vi utgår från att professionen i samarbete med våra nämndpolitiker är bättre 
skickade att prioritera i detaljerna med sina fackkunskaper. Några stora grepp och politiska 
satsningar kan man så klart inte avhända sig från kommunfullmäktige, men de redovisar vi i 
separata att-satser med uppdrag och riktade pengar i slutet av vårt budgetförslag. 
 
 
Viktiga noll-baser för att kunna jämföra budgetförslagen 
 
(M), (C), (KD) förslag till budget är en ren rambudget som vid en utebliven ökning av 
ramarna kommer motsvara ungefär den styrande minoritetens budget vid 3% effektivisering 
(eller besparing som de kallar det själv). Anledningen till det är att de först räknar på den 
fiktiva och alltid felaktiga ”full pris- och lönekompensationen” som inför 2018 beräknas bli 
2,41 %. Därefter drar de av i snitt 3 % innan de politiska prioriteringarna. För att ytterligare 
förvirra tabellerna i ekonomin så låter de ekonomikontoret komma tillbaka med en 
”kompensationskorrigeringssiffra”, då man, på förslag från vår budgetallians, beräknat hur 
mycket nämnderna överkompenserats i uppräkningstalen. Det visade sig vara ungefär en halv 
procent årligen de tre senaste och då väljer de rödgröna det olyckliga greppet att lägga in det i 
budgeten för år 2019 och år 2020. Siffror som man inte har en aning om och som fluktuerar 
kraftigt beroende på konjunktur och inflation. Siffror som absolut inte hör hemma i en budget 
på den här nivån. De kan till och med hamna strax under oss i sina bruttoanslag om de tar hela 
3 %. 
 
 
Full pris och löne-kompensation 
 
Vi i budgetalliansen hoppas att vi aldrig mer ska behöva använda det ordet i 
budgetsammanhang eftersom de är så missvisande och kostnadsdrivande. Att räkna ut ett 
sådant tal som ska gälla ett år senare och sedan ett helt år framåt är så klart helt omöjligt. Det 
är ett fiktivt tal som kan användas för att göra uppskattningar och prognoser. I vårt fall där vi 
anger prisökningarna med 2 decimaler på procenten ska vi inte glömma att vi då pratar om 
den sista siffran som är en tiotusendel av budgetbeloppet. Det säger sig själv att det klarar 
man inte att budgetera så i detalj ens med små summor. Varje hundradedel av en procent 
motsvarar de tre sista kronorna per månad för en normalinkomsttagare. 
 
Historiskt har dessutom inflationen och löneökningarna visat sig vara väsentligt lägre. För 
2017 innebär det ungefär 0,6 % lägre kostnadsökning än vad vi förutsade 2016 i juni. Året 
innan var det 0,5 % lägre. Siffrorna anger således att nämnder överkompenserats, pengar som 
drivit på kostnadsökningarna istället för att skapa utrymme för reformer eller utvidgad service 
och välfärd. 
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Förklaringar till Nettokostnadsramen för 2018 
 
Totalramen 
 
Vid en sammanräkning av ramarna för år 2018, som är desamma som 2017 med full 
kompensation för volymökningar samt sammanräkning av de förväntade intäktsökningarna 
för Lunds kommun, uppstår ett underskott om 113 553 000 kronor. Med de senaste 
prognoserna för skatter och statliga bidrag hamnar budgeten på ett ”besparingsmål” om 215 
miljoner. 
 
 
Intäktsförstärkningar 
 
För att undvika en skattehöjning måste vi arbeta både med intäkter och utgifter. Det uteblivna 
effektiviseringsarbetet 2015-17 innebär större påfrestningar och mer arbete än om vi använt 
den skonsammare enprocentiga årliga effektiviseringen som vi förordat ända sedan valet. Vi 
avser att yrka på större utdelningar från Lunds kommuns bolag. Bolagen ägs av alla Lunds 
invånare, inte bara av bolagens kunder som det ibland framförs från vissa intressen. Vi ser 
stora utmaningar i ekonomin de närmaste åren, som om vi sköter ekonomin korrekt, kommer 
att minska efterhand som effektiviseringsarbetet framskrider. Vi tycker därför att en tillfällig 
och ökad utdelning kan anses som en rimlig och rättvis åtgärd för att alla Lundabor ska få 
slippa en skadlig och helt onödig skattehöjning. Vi vill, tillfälligt, öka vinstutdelningen från 
Kraftringen AB med 35 miljoner kronor. Vi åstadkommer det genom att höja utdelningen till 
32 miljoner av vinsten i 2017 års resultat. Den summan kommer ligga väl under de 55% i 
utdelning som är maxnivå enligt konsortialavtalet. Om vårt förslag vinner gehör förutsätter vi 
att kommunkontoret och kommunstyrelseordföranden inser att förhandlingar med övriga 
delägare skyndsamt måste verkställas. 
 
För LKF AB ökar också tillfälligt utdelningen med 20 miljoner, helt enligt gällande lag där 
upp till 50 % av fjorårets vinst får utdelas. Anvisningarna i lagen avseende sociala åtgärder i 
bostadsområden utför Lund redan i stor omfattning och dessa pengar ska såklart användas för 
att finansiera det arbetet.  
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag har haft en god utveckling de senaste åren, men står 
inför stora investeringar inför framtiden. Trots det anser vi att LKP för 2018 och 2019 bidrar 
med en ökad utdelning om 2 miljoner per år. Totalt förstärker vi i (M), (C) och (KD) 
intäktsbudget med 54 miljoner för 2018 genom dessa åtgärder. Motsvarande 20 skatte-ören. 
 
Alliansen eller ett av allianspartierna, något år, har gjort 9 av de senaste 11 budgetarna. En 
aning förnedrande har det rödgröna styret bara haft ett litet större men inte en helt 
dominerande inverkan på de två senaste budgetarna under hela denna tid. Därför återinför vi 
posten ”resultatförbättring” om 40 miljoner kronor för att spegla den ekonomiska verklighet 
Lund befinner sig i. Vi kan komma ihåg att resultatförbättringsposten som hånades och 
förnekades av (S) och (MP) i tidigare års budgetar alltid slagit in med bred säkerhetmarginal. 
För 2016 är den 50-100 miljoner (beroende på hur man vill läsa siffrorna), till exempel. 
 
(M), (C) och (KD) har genom detta omfattande arbete skapat ett reformutrymme inför 2018 
års budget  på hela 152 miljoner kronor (208 miljoner 2020), om man räknar in de 45 
miljonerna som allianspartierna har skapat i vår bättre förutsägelse om rimliga investeringar. I 
2016 års budget så är utrymmet redan nu nästan 200 miljoner.  
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Långt mindre investeringar 2015 och 2016 
 
(M), (C) och (KD) har för dessa år budgeterat långt mindre investeringar än den styrande 
minoriteten. Resultatet för investeringarna har tidigare inte ens nått upp till de nivåer som vi 
hade i vår budget och trots hån och spe från den styrande minoriteten så blev resultatet ynka 
560 miljoner i investeringar för 2016. Vi hade 700 miljoner i vår budget och 
fullmäktigebeslutet grundat på (S) och (MP) fantasisiffror var på dryga 1 300 miljoner kronor. 
Eftersom denna låga siffra inte hämtas in 2017 kommer det att synas i 2018 års 
driftskostnader i form av ca 8 miljoner kronor mindre i driftkostnad för varje 100 miljoner i 
utebliven investering (ca 8% använder ekonomikontoret i ökade driftskostnader efter en 
investering). Det betyder att vi med vår realistiska och ansvarsfulla investeringsbudget räddat 
ytterligare 42 miljoner per år i ökad driftsmedel till välfärden. 
 
För att långsiktigt säkra välfärden för Lundaborna föreslår vi i vår budget en ansvarsfull men 
offensiv investeringstakt. Att bara ta ”önskelistan” och göra den till investeringsbudget är 
varken ansvarsfullt eller realistiskt, den kapaciteten finns helt enkelt inte inom 
beställarorganisationen. Politik är både att vilja och våga prioritera och då måste 
lundapolitikerna äntligen också våga prioritera ner eller ha tålamod att vänta så finansieringen 
går i samma takt. På så sätt skapar vår Alliansbudget ett ökat utrymme för driften varje år om 
30-40 miljoner kronor, som hållbart över tid gynnar välfärd och service i Lunds kommun. 
 
Budgetalliansen föreslår en investeringsram för 2018 på 900 miljoner och 800 miljoner för 
åren 2019 och 2020. Det kommer ge Lunds kommun nästan 40 nya miljoner (per år!) extra till 
drift av välfärden från och med år 2019. 
 
 
Överskottsmålet 2018-2020 
 
Till rubriken "intäktsförstärkningar" hör även reservationen för överskottet. Vår budget 
omfattar en revidering av överskottsmålet för 2018 och 2020. Vi är beredda att genom att 
sänka överskottsmålet tillfälligt till 1,7 % för de två åren minska påfrestningarna för 
verksamheterna. 2021 är vi sedan tillbaka till 2 % igen, även det betraktar vi som tillfälligt 
eftersom Lunds överskottsmål nog bör ligga något högre än 3 % för att vi långsiktigt ska 
kunna klara de investeringar och verksamhetsutvidgningar som väntar. 
 
 
 
Effektiviseringar  
 
Under rubriken effektiviseringar väljer vi i budgetalliansen att inte mer än i undantagsfall 
peka på åtgärder eftersom vi anser att facknämnderna och deras tjänstemän är mycket bättre 
på dessa frågor än vad den mer generella kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige är.  
 
Att så är fallet har visats genom det omfattande och mycket noggranna arbete som nämnder 
och förvaltningar nu gjort under mer än ett års tid. Att inte utnyttja den potentialen vore rent 
utsagt omoraliskt och skulle för alltid sänka förtroendet för att Lunds politiker har kraft att 
genomföra det man säger. I förslagen för 3 % -5% -7% effektiviseringar finns bevis för att 
samma, eller till och med utökad kvalitet och service kan erhållas till mer rimliga kostnader. 
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Kostnader som bevisats kunna ge minst samma kvalitet och omfattning till mycket lägre 
kostnad i många andra kommuner. 
 
Dock vill vi påpeka att det i vårt förslag finns specifika uppdrag om att omedelbart säga upp 
det lokala arbetstidsavtalet inom vård- och omsorgsnämnden för omförhandling helt enligt 
gällande juridiska praxis. Avtalet har gällt från 1990-talet och det senaste avtalet 
undertecknades av ett moderat kommunalråd för 15 år sedan. Att det inte uppdaterats eller 
reviderats på alla dessa år är en skandal i sig själv, kanske speciellt pinsamt för S-styret som 
brukar måna om schyssta och likvärdiga arbetsförhållanden för alla på arbetsmarknaden. En 
exklusivt utvald grupp får mer än två timmars kortare arbetstid, varje vecka, än vad andra 
grupper får. Det normala är att man minskar sin tjänstgöringstid på eget initiativ om man vill 
korta ner arbetstiden. Detta system med lokalt avtal för en utvald och exklusiv grupp kostar 
Lundaborna 55 miljoner kronor extra per år, pengar som måste tas från skola, vård och 
omsorg. Andra städer som prövat detta (S-styrda Göteborg till exempel) har övergett systemet 
efter en kort prövotid, eftersom det kostade för mycket och gav inga positiva effekter på 
sjukfrånvaron. Även i Lund ser vi inga bättre sjuktal eller mindre personalomsättning på 
grund av denna åtgärd.  Vi räknar inte med att alla dessa 55 miljonerna kan återvinnas till 
Lundaborna redan 2018, men vi räknar med en successiv omställning och att vi för 2018 
sparar 10 miljoner, 13 miljoner 2019 respektive 14 miljoner kronor år 2020. 
 
En annan stor åtgärd som vi har med i budgeten är att ändra vistelsetiden för barn till 
föräldralediga i förskolan. Ett införande av vistelsetid om 20 timmar (Lunds nuvarande är 25 
timmar) skulle spara ca 19 miljoner kronor per år. Vi vill dock att detta enbart ska vara en 
temporär, åtgärd, och enbart omfatta gruppen föräldralediga, i enlighet med BSN Stads 
effektiviseringsförslag. Vår ambition är att vi senast år 2021 ska kunna föra till medel så att vi 
kan öka vistelsetiden igen, om det visar sig finnas efterfrågan på detta. 
 
 
Satsningar och ramökningar 
 
Alla nämnder får i genomsnitt 1 % ramökning för år 2018. Genom våra intäktsförstärkningar 
och en tillfällig sänkning av överskottsmålet finns ett utrymme för dessa satsningar på totalt 
60 miljoner kronor (utöver volymökningarna för 2018 och framåt). 
 
 
Lärarlönelyftet fullföljs 
 
Vi avsätter 24 riktade miljoner till att höja lärarnas status och lönenivå. Den av S-regeringen 
så misslyckade reformen på Lärarlönelyftet har inneburit mycket negativa reaktioner från våra 
duktiga och engagerade lärare. I samtal med lärarförbunden har vi fått erfara att detta skapar 
otrivsel och lärarflykt då pengarna för Lärarlönelyftet enligt uppgift bara räcker till hälften av 
de som uppnår kriterierna. Vi väljer därför att förse BSN och UN med medel riktade till 
stärkta lärarlöner. 
 
 
 
Dagbarnvårdarnas verksamhet och service räddas 
 
Budgeten för (M), (C), (KD) innehåller ett uppdrag till BSN om att fortsätta erbjuda 
Lundaborna vårdformen Dagbarnvårdare. Vi värnar om dagbarnvårdarnas verksamhet även i 
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fortsättningen, liksom föräldrarnas rätt att fritt få välja omsorgsform. Deras verksamhet är 
dock kostnadsneutral och kan helt tas inom ram. Skulle förvaltningen och nämnden inte anse 
att de har kapacitet och förmåga att driva dagbarnvårdarnas verksamhet i egen regi bör man 
överväga att helt överlämna det till fristående aktörer.  Upplysningsvis kan vi påpeka att två 
fristående utförare av pedagogisk omsorg, med erfarenhet från andra kommuner, ansökt att få 
starta en friskola inom området ”dagmammor” i Lunds kommun. De, och andra, har lång 
erfarenhet att kostnadseffektivt och med mycket hög kvalitet driva denna typ av verksamhet. 
 
 
Musikchecken ska införas 
 
Vi avsätter 5,5 miljoner kronor i satsning på införande av en musikcheck. Pengarna avsätts 
under ”Finansförvaltning” och finns tillgängliga för kultur- och fritidsnämnden så snart 
uppdraget utförts. Det här är en viktig och angelägen rättvisereform. Det kan inte vara värdigt 
Lunds kommun att ha en kö för musikundervisning på 6-800 barn. Vi avser att korta den kön 
drastiskt med vår satsning. Vidare uppfattar vi musikchecken som ett första steg att satsa på 
en bredare kulturcheck, kanske till och med en check som omfattar både kultur- och 
fritidssektorerna samtidigt. 
 
I införandet av Musikcheck ser vi i Budgetalliansen vikten av att sprida musikutbildningarna i 
hela kommunen. Nästan alla musikundervisningar, med mycket få undantag, sker i den 
centrala staden, på en enda skola. Vi vill att undervisningen ska möjliggöra geografisk 
spridning i hela kommunen, gärna i kvällstomma skollokaler, i samtliga delar av Lund. 
 
 
KL-gruppens arbete ska fortsätta 
 
KL-gruppens viktiga arbete för att stödja de som står långt från arbetsmarknaden skall 
fortsätta. Vi avsätter medel under posten ”Finansförvaltning” med rubriken ”Reserverat 
tilläggsanslag för KL-gruppen” med 800 000 kronor per år om inte socialnämnden lyckas 
skapa medel fullt inom sin befintliga ram. 
 
 
Seniorkortet för stadsbuss bevaras 
 
Det framgångsrika och för Lundaborna så uppskattade seniorkortet som ger våra invånare i 
åldern 75+ fria bussresor, under vissa tider, bevaras. Vi avsätter medel under posten 
”Finansförvaltning” med rubriken ”Reserverat tilläggsanslag för Seniorkortet” med 7,6 
miljoner kronor per år om inte tekniska nämnden lyckas skapa medel fullt inom sin befintliga 
ram. Pengar som i så fall kan sökas från kommundirektören. 
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49 561 -54 233 -54 295

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -49 561 -54 232 -54 295

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -495 -500 -505

Medel till valnämnd (valår) -4 177 437 3 740

Summa förändringar -4 672 -63 3 235

Nettokostnadsram -54 233 -54 295 -51 060

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203 074 -194 941 -198 342

Förändringar 12 032 0 0

Nettokostnadsram -191 041 -194 942 -198 342

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning 1 % -1 900 -1 900 -1 900

Kompensation för högre medlemsavgifter än 

1% -2 000 -1 500 -1 500

Summa förändringar -3 900 -3 400 -3 400

Nettokostnadsram -194 941 -198 342 -201 742

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4 600 0 0

Förändringar -4 600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivare Hyrsystem 3 000 3 000 3 000

Gemensamt fordonssystem 6 000 6 000 6 000

Summa förändringar 9 000 9 000 9 000

Nettokostnadsram 9 000 9 000 9 000

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169 468 -177 786 -177 826

Förändringar -6 519 1 760 0

Nettokostnadsram -175 986 -176 026 -177 826

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -1 800 -1 800 -1 800

Summa förändringar -1 800 -1 800 -1 800

Nettokostnadsram -177 786 -177 826 -179 626

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48 977 -61 172 -64 372

Förändringar -12 195 -3 200 5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333 036 -340 894 -343 637

Förändringar -5 195 0 0

Nettokostnadsram -338 231 -340 894 -343 637

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Kulturhusen i Lund etapp 1: Folkparken 

(investeringskonsekvens) 637 637 637

Ramökning -3 300 -3 380 -3 390

Summa förändringar -2 663 -2 743 -2 753

Nettokostnadsram -340 894 -343 637 -346 390

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427 977 -430 567 -434 867

Förändringar 1 710 0 0

Nettokostnadsram -426 267 -430 567 -434 867

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -4 300 -4 300 -4 350

Summa förändringar -4 300 -4 300 -4 350

Nettokostnadsram -430 567 -434 867 -439 217
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13 642 -13 641 -13 642

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -13 641 -13 642 -13 641

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -13 641 -13 642 -13 641

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1 785 706 -1 844 365 -1 881 408

Förändringar -50 809 -31 643 -35 732

Nettokostnadsram -1 836 515 -1 876 008 -1 917 140

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramminskning (Riktad) (totalt 37000 2020 av 

55000) 10 000 13 000 14 000

Generell ramökning -17 850 -18 400 -18 800

Fortsatt framgångsrikt effektiviseringsarbete

Summa förändringar -7 850 -5 400 -4 800

Nettokostnadsram -1 844 365 -1 881 408 -1 921 940

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496 498 -526 755 -550 078

Förändringar -20 257 -13 022 -13 231

Nettokostnadsram -516 755 -539 778 -563 308

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -10 000 -10 300 -10 500

Summa förändringar -10 000 -10 300 -10 500

Nettokostnadsram -526 755 -550 078 -573 808
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2 427 344 -2 481 243 -2 526 264

Förändringar -48 629 -20 031 -17 156

Nettokostnadsram -2 475 973 -2 501 274 -2 543 420

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -24 270 -24 990 -25 325

Ramminskning Förskola (Bestående 

korrigering) 19 000 0 0

Summa förändringar -5 270 -24 990 -25 325

Nettokostnadsram -2 481 243 -2 526 264 -2 568 745

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197 061 -142 717 -270 377

Förändringar 54 344 -127 660 -158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Lägre reserverade medel tfa lägre 

investeringtakt 2018 38 000 38 000

Lägre reserverade medel tfa lägre 

investeringtakt 2019 38 000

Reserverade medel enl "Oklarheter" -110 000 -90 000 -80 000

Reserverade medel Musikcheck -5 500 -5 500 -5 500

Reserverat tilläggsanslag för KL-gruppen -800 -800 -800

Reserverat tilläggsanslag för Seniorkortet -7 600 -7 600 -7 600

Fullföljande av Lärarlönelyftet så alla som 

uppfyller kriterierna får del av samma förmån -24 000 -24 000 -24 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -147 900 -89 900 -41 900

Nettokostnadsram -290 617 -360 277 -471 047

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162 200 162 200 162 200

Kostnader -159 700 -159 700 -159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106 637 106 637 106 637

Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100

Finansiella poster 131 000 131 000 131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Återföring av "Effektivare hyressystem" -3 000 -3 000 -3 000

Återföring av "Gemensamt fordonssystem" -6 000 -6 000 -6 000

Summa förändringar -9 000 -9 000 -9 000

Resultatpåverkande 283 737 283 737 283 737

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5 775 144 5 977 274 6 192 456

Generella statsbidrag & utjämning 425 575 459 681 473 242

Finansiella intäkter 132 740 153 030 154 820

Finansiella kostnader -70 550 -95 620 -107 685

Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ökad utdelning från LKF 20 000 20 000 20 000

Ökad utdelning från Krafringen 32 000 32 000 32 000

Allmän resultatförbättringspost 40 000 40 000 50 000

Skattesänkning (10 öre ungefär = 27 miljoner) -27 000 -54 000

Ökad utdelning LKPAB 2 000 2 000 2 000

Lägre kostnader för nya lån tfa lägre 

investeringsnivå 3 000 11 000 19 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 97 000 78 000 69 000

Resultatpåverkande 6 359 909 6 572 365 6 781 833
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6 544 765 -6 733 557 -6 954 738

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 283 737 283 737 283 737

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 359 909 6 572 365 6 781 833

Årets resultat 101 381 125 045 113 332
Årets resultat i % av skatter, generella 

statsbidrag och utjämning 1,6% 1,9% 1,7%

Resultatmål om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -22 633 -3 694 -19 982
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Preliminär finansieringsbudget enl M, C och KD´s budgetförslag 2018-2020

Finansieringsbudget (Tkr) Budget 

2017

Budget 

2018

Plan      

2019

Plan        

2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 72 490 101 381 125 045 113 332

Justering för avskrivningar mm 300 000 350 000 360 000 365 000

Justering för avsättningar 30 600 46 200 72 100 79 200

Kapitalbindning 7 800 3 000 14 000 0

Medel från den löpande verksamheten 410 890 500 581 571 145 557 532

Investeringar

Nettoinvesteringar -1 384 600 -900 000 -800 000 -800 000

Medel för investeringsverksamhet -1 384 600 -900 000 -800 000 -800 000

Finansiering

Upplåning/Amortering 973 710 399 419 228 855 242 468

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

Medel från finansieringsverksamheten 973 710 399 419 228 855 242 468

Förändring av likvida medel 0 0 0 0
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Fördelningsnyckel för 110 miljoner Ofördelat under ”Finansförvaltning”  Nämnd Belopp (Tkr) 
  

 
  

Önskemål/Äskanden i EVP-skrivelser 2018-2020 
 

  
Merkostnader för kommunals avtal (usk) VoO 14 270 
Kompensation för lärarlönelyftet till Diploma Programme, ISLK och Vuxenutbildn UN 2 100 
Kompensation för förstelärare till Diploma Programme och ISLK UN 600 
Äskande om införande av en volymbaserad resurstilldelning av SFI-verksamheten UN Inom ram 

Ersättning från KS för driftkostnader för inomhusmiljöprojektet genom resultatkravsreglering SN 12 100 
  

 
  

  
 

  
Annat som dykt upp vid budgetdialoger mm 

 
  

Merkostnader för flyktingbostäder (reserverade medel Finans) Soc/SN/FF 24 200 
Riktat statsbidrag "Rätt till Komvux" övergår till generellt statsbidrag fr o m 2017. 
Kompensation till UN, då finansieringen går från nämnd till kommuncentralt. UN 6 000 
Nytt färdtjänstavtal (preliminärt högre kostnad än budget) TN 12 400 
Nettokostnad sänkt ersättning för ensamkommande (-75 Mkr) Soc 37 500 
Lägre schablon-bidrag från migrationsverket avseende god man för ensamkommande. Fr o m 
2017-07-01. För 2018 anges helårseffekt. ÖFN 7 400 
Eventuellt nya valskärmar inför val 2018 Valnämnd 3 000 
Höjd medlemsavgift för Lunds samordningsförbund FINSAM inför 2017 - permanent 
ramförstärkning för socialnämnden Soc 175 
Återföring av Servicenämndens beslutad rationalisering EVP 2017 (effektivare hyressystem), 
vilket medför lägre resultatkrav. Bör fördelas på flera nämnder! (3 Mkr) SN 

Behandlat i 
vår budget 

Återföring av Servicenämndens beslutad rationalisering EVP 2017 (gemensamt 
fordonssystem), vilket medför lägre resultatkrav. Bör fördelas på flera nämnder! (6 Mkr) SN 

Behandlat i 
vår budget 

Samordning av KK´s lokaler. Försenad effekt utifrån EVP 2017-2018 KK 900 
Dataskyddsförordning KK 600 
E-arkiv KK 500 
Lokalbank eller annan hantering för lokaler som lämnas från nämnder SN Inom ram 
Avsätta medel till resultatöverföringar från 2017-2018 FF Ej fastställt 
Boendeenhet för genomgångsbostäder Soc/SN Ej i budget 
  

 
  

  
 

  
Summa (Prel summa innan optimering av beloppen)   121 745 
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(M), (C) och (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

för respektive nämnd fastställa driftram, investeringsram samt i förekommande fall 
särskilda uppdrag i enlighet med EVP-dokumentet, 

fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2018–2020 i 
enlighet med EVP-dokumentet, 

fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget för åren 2018–2020 i 
enlighet med EVP-dokumentet, 

fastställa utdebiteringen för år 2018 till 21:24 kronor, 

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

kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens arbetsutskott ges uppdraget att samordna 
det kommungemensamma arbetet med effektiviseringar, kostnadskontroll och 
förbättrade prioriteringar, 

samtliga nämnder och styrelser ska inleda arbetet med internbudget för 2018 senast i 
september 2017, 

samtliga nämnder och styrelser under oktober till kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
delrapportera arbetet med internbudget för 2018, 

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, 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån ny vision och 
kommande strategiprocess föreslå revideringar av fokusområden och övergripande mål 
inför EVP 2019-2021, 

i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018-2020 med budget för 
2018, 

bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan 
åren, 

bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”, 

bemyndiga kommundirektören att disponera medel avsatta i ”Finansförvaltning” för att 
efter redovisning från respektive nämnd kompensera dessa för faktiska kostnader enligt 
budgetbilagan ”Oklarheter/Ej fördelade medel”, 

ändra resultatmålet för åren 2018, 2019 och 2020 till 1,6 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 

kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten, 

kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2018 
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(M), (C) och (KD) särskilda uppdrag EVP 2018-2020
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

BARN- OCH SKOLNÄMND

Uppdrag: Minskad vistelsetid i förskola för vissa grupper
Att uppdra åt barn- och skolnämnden att minska vistelsetiden för föräldralediga från 25 timmar 
per vecka till 20 timmar pecka

Uppdrag: Starta upp pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare Att uppdra åt barn- och skolnämnden att återinföra pedagogisk omsorg

Uppdrag: Fullfölja lärarlönelyftet
Att uppdra åt Barn- och Skolnämnden och Utbildningsnämnden att ge alla lärare som uppfyller 
kriterierna del av Lärarlönelyftet

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Uppdrag: Successivt införande av kollektivavtalsbaserat och lagstadgat 
arbetstidsmått

Att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att säga upp det lokala avtalet om arbetstidsmått för 
personal inom Kommunals avtalsområde och införa kollektivavtalbaserat heltidsmått, för 
likvärdiga och justa arbetsförhållanden för alla.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Uppdrag: Införa en musikcheck Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett musikchecksystem

BOLAGEN

Uppdrag: Öka utdelning från Kraftringen AB
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att öka utdelningen från Kraftringen AB med 32 
miljoner kronor

Uppdrag: Öka utdelningen Från Lunds kommuns fastighets AB
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att öka utdelningen från Kraftringen AB med 20 
miljoner kronor
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Ett Lund där människor får växa

Liberalismen handlar om att 
människor ska ha möjlighet att 
växa. I vårt samhälle är den sociala 
rörligheten hög. En människas bak-

grund ska betyda mindre. Hennes förmåga och 
livsdrömmar ska betyda mer.

Människan är beroende av kontakter med 
andra. För att skapa ett stabilt samhälle där 
människor tillåts växa, känna trygghet och 
utveckla sig själv och sin omgivning behöver 
vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet 
och sammanhang där vi känner oss bekräftade. 
Det skapar en grund för ökat ansvarstagande, 
samarbete och tilltro mellan människor. 

En liberal utgångspunkt är att människor i 
första hand är individer och inte tillhör ett kol-
lektiv med förutbestämda egenskaper. Därför 
har liberaler tagit feministiska initiativ i mer 
än hundra år och vi tänker fortsätta göra det. 
Lund är ännu inte jämställt, det finns fortfa-
rande starka traditioner och strukturer som 
begränsar människors liv. Vi liberala feminis-
ter ser hur dessa strukturer drabbar människor 
och vi arbetar för en förändring. Lund behöver 
feminism utan socialism.

Politiken ska riva hinder och skapa förutsätt-
ningar – inte bestämma hur vi ska leva våra 
liv. Som människor har vi både rättigheter
och skyldigheter. Det personliga ansvaret kan
aldrig ersättas av politiska beslut.

Lund är en fantastisk stad med ett unikt kultur-
arv som vi är satta att förvalta. Bildningsstaden 
Lund är en plats för kunskap, kreativitet och 
ett rikt kulturliv. Här finns en skola med höga 
förväntningar på eleverna och med lärare som 
får vara lärare och har hög status.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna 
över jordklotet till framtida generationer utan 
att det är i sämre skick än idag. Därför är mil-
jöfrågan en av vår tids viktigaste frågor som vi 
liberaler tar på allvar.

Politikerna har ett stort ansvar för att använda 
skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Detta tar 
Liberalernas förtroendevalda på största allvar.
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Liberalerna i Lund fick i valet i september 
2014 cirka 10,7 procent av rösterna och 7 av 
65 mandat i kommunfullmäktige. Kommunal-
rådet Philip Sandberg (L) blev dessutom den 
mest kryssade politikern av alla lundapolitiker.

Vi har som näst största oppositionsparti kunnat 
ha stor påverkan på lundapolitiken, inte minst 
genom att Lunds kommun under hela 2016 
styrts med en i huvudsak liberal budget. I 
budgeten 2017 satte vi avtryck på drygt hälften 
av budgeten genom en skolöverenskommelse 
med det rödgröna styret. Flera av våra skrivel-
ser och motioner har dessutom vunnit bifall 
under den gångna mandatperioden. 

Det här har vi fått igenom (antingen redan 
igång eller kommer att genomföras):

• Ökat föreningsbidrag till idrottsföreningar
• Ökat föreningsbidrag till sociala förening-

ar för att motverka barnfattigdom, hemlös-
het, psykisk ohälsa och missbruk.

• Fler foodtrucks för att öka matutbudet och
antalet företag

• Aktiviteter för barnen på sommarloven på
Linero, Norra Fäladen och Klostergården

• Satsning på sociala företag
• Utökat brottsförebyggande arbete
• Gymnasiala lärlingsanställningar för un-

dersköterskor och barnskötare
• Studentmedarbetare

• Byggande av Mårtenskolan på Mårtens
Fälad

• Stryka hushållsinkomsten som parameter i
resursfördelningssystemet

• Sammanslagning av barn- och skolnämn-
derna inklusive förvaltningar

• Fartdämpande åtgärder på Norra Järnvägs-
gatan i Veberöd

• Ny cykelväg Norra Fäladen- Stångby-
Håstad

• Faddersystem för nyanlända
• Bildandet av Föreningarnas Hus
• Ökat underhåll av lekplatser
• Ökat underhåll av vägar och cykelvägar
• Ökat underhåll av parker
• Fristad för förföljda författare och journa-

lister
• Stoppa boplatser för EU-migranter vid

rekreationsområdet Sankt Hans backar
• Ökat stöd i föräldraskapet
• Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor
• Handlingsplan och ekonomiska resurser

mot våldsbejakande extremism
• Stödgrupper för barn som bevittnat våld/

har föräldrar med missbruk
• Kommungemensam mottagning i skolan

för nyanlända elever
• Insatser för unga och studerande med

psykisk ohälsa
• Märk-DNA i Södra Sandby och Genarp

för att minska antalet inbrott

Ett parti som gör skillnad
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Här är några förslag vi har lagt i form av till 
exempel motioner, skrivelser eller liknande 
och som kommer att behandlas framöver. 
• Öka bostadsbyggandet inklusive byggan-

det av fler äganderätter
• Kulturhus ovanpå Stadsbiblioteket
• Prao även i de östra kommundelarna
• Ha kvar Svaneskolan som grundskola
• Busslinje från Stångby till Norra Fäladen
• Kartläggning av hedersrelaterat förtryck

bland kommunens ungdomar
• Trådlöst internet på särskilda boenden och

träffpunkter
• Bättre samverkan med civilsamhället
• Behålla biblioteken på Järnåkra, Nöbbelöv

och Stångby
• Införa vårdnära servicetjänster för att låta

vårdpersonal fokusera på kärnuppgifterna
• Gratis parkering för ledare i ideella fören-

ingar
• Förenklingar med att starta eget företag

vid ekonomiskt bistånd
• Åtgärda trafikfarliga busshållsplatser i

Stångby

• Ny vänort, eller annat formaliserat samar-
bete, med en kommun i Rumänien för att
på plats bistå socialtjänst och skola med
hjälp av EU-finansiering.

• Tidigare samhällsorientering för nyanlän-
da

• Avlasta lärarna på administrativa uppgifter
• Öka turismen till Lunds kommun
• Minska slarvet med onödiga kostnader för

att fakturor betalas för sent
• Pilotprojekt med biopåsar av majsstärkelse

för matavfall
• Inför måltidsvänner för att minska under-

näring och ensamhet
• Kräv nationella riktlinjer vid åldersupp-

skrivningar
• Värna om Idalagården i Veberöd som en

knutpunkt för företag och föreningar
• Öka tryggheten för medborgarna kring

Lunds central
• Minska matsvinnet och ersätt importerat

med hemgjort och närproducerat
• Utegym i Genarp
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Lunds kommuns ekonomi präglas av växtvärk. 
Stora investeringar behövs de kommande åren 
i skolor, förskolor, bostäder och infrastruktur 
för att möta de behov som finns. Kommunen 
har unika förutsättningar genom det geografis-
ka läget, bildningstraditionen, stora europeiska 
forskningsanläggningar som väntar runt hör-
net, ett dynamiskt näringsliv, rikt föreningsliv 
och kvalificerade medarbetare. 

Men prognoserna de närmaste åren pekar på 
en rad utmaningar som vi måste förhålla oss 
till. Färre ska försörja allt fler. Antalet barn i 
förskoleåldern ökar, stora volymökningar inom 
hemvården väntas, kostnader för ekonomiskt 
bistånd och institutionsplaceringar ökar, lokal-
kostnaderna är högre än i jämförbara kommu-
ner, sjukfrånvaron ökar bland anställda och 
generationsväxlingen leder till ett stort behov 
av framtida kompetensförsörjning. Långtids-
prognosen som gjordes av PWC i mars 2015 
konstaterar att gapet mellan kostnader och 
intäkter kommer att fortsätta att stiga varje 
år. För att få intäkter och utgifter i balans och 
uppnå ett resultat enligt målen behöver kom-
munen således höja skatten med 3,43 kronor 
fram till år 2028 eller effektivisera verksam-
heten med 0,91 procent årligen enligt PWC. 

Vi liberaler tror på en politik för Lunds kom-
mun som innehåller ett högre mått av effektivt 

resursutnyttjade av lundabornas skattemedel. 
Vår utgångspunkt är därför en oförändrad 
skattesats och omprioriteringar som går från 
administration, lokaler och byråkrati till verk-
samhet och investeringar. Lunds kommuns 
utmaningar är till stor del av strukturell karak-
tär, därför skulle en skattehöjning bara leda till 
ytterligare höjningar på årsbasis om man inte 
vidtar åtgärder som ger bestående förändringar 
i organisationen. 

Vi vill mer. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv 
kommun för internationell kompetens, inves-
teringar, kunskap och världsledande forskning. 
Vi ska sträva efter att vara en regional motor 
i en växande Öresundsregion och främja 
tillväxten utifrån de tre hållbarhetsperspekti-
ven- det ekonomiska, ekologiska och sociala. 
Fler jobb och fler företag ger mer resurser till 
vår gemensamma välfärd och mer resurser till 
satsningar för att möta klimathotet. Men då 
krävs en ansvarsfull ekonomisk politik och 
socialt ansvar utan socialism. Med de förut-
sättningar Lunds kommun har skulle vi kunna 
prestera bättre. 

Inledning med ekonomisk lägesanalys
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Liberalerna presenterar en budget för Lund 
som tar ansvar för våra gemensamma resurser 
med fokus på att omfördela inom befintliga 
ramar från administration och lokaler till ökad 
kvalitet i våra verksamheter. Vi tror på att 
Lund ska få fortsätta att växa samtidigt som 
vi har höga miljömässiga och sociala ambi-
tioner. Fler jobb och fler företag ger även mer 
resurser till vår gemensamma välfärd och ökad 
trygghet. 

För att möta de framtida utmaningarna inleder 
vi ett åtgärdsprogram som ska få kommunens 
ekonomi på rätt bana. Det handlar om både 
kostnadsminskningar, effektiviseringar och in-
täktsökningar. På så sätt kan vi göra satsningar 
samtidigt som vi behåller dagens skattesats 
och budgeterar ett överskott på cirka 107,3 
miljoner kronor. Dessutom räknar vi med att 
några av de åtgärder vi initierar ger större 
effekter på sikt. 

Samtidigt skjuter vi till cirka 115,6 miljoner 
kronor mer till förskola, grundskola och 
gymnasieskola. Vi satsar 3,6 miljoner kro-
nor på att införa ett fortbildningskonto för 
alla våra 3000 lärare, vilket motsvarar 1200 
kronor per person och år. 

Inom äldreomsorgen satsas ytterligare 82 
miljoner kronor och vi inför ett måltidslyft 
för att minska undernäring och ensamhet 
bland äldre. 

Vi lägger ytterligare 2 miljoner kronor på 
trygghetsfrågor, till exempel trygghetsvakt 
vid Lunds C och införandet av märk-DNA 
i hela kommunen för att minska antalet 
bostads- och bilinbrott. Vi inför även ett så 
kallat tätortsinitiativ, så att medborgare 
i kommunens fem större tätorter utanför 
Lund kan ansöka om pengar till lokala initi-
ativ direkt via våra medborgarcenter. 

Skola
Skolan är samhällets främsta verktyg för att 
ge alla rättvisa och likvärdiga livschanser. Det 
vilar ett tungt ansvar på oss som kommun att 
ge alla en bra start i livet. Både elever som 
behöver stöd och extra tid och elever som ut-
vecklas fort kan med en ambitiös skola lyckas 
och utvecklas. Det är viktigt med långsiktiga 
regler, förutsägbarhet och arbetsro för skolan. 
Inför budgeten 2017 ingicks därför en bud-
getteknisk överenskommelse på skolområdet 
mellan Liberalerna, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet. I budgeten 2018 tillför vi ytterli-
gare 115,6 miljoner kronor till skolan jämfört 
med 2017. 

Fortbildningskonto
Vi behöver höja läraryrkets status och göra 
Lunds kommun till en mer attraktiv arbets-
givare för lärare. För att utvecklas i sitt yrke 
krävs relevant kompetensutveckling, detta gäl-
ler för alla och i synnerhet för lärare som ska 
bidra till hög måluppfyllelse och god kvalitet 
i den svenska skolan. Vi liberaler vill därför in-
föra ett individuellt fortbildningskonto för alla 
våra 3000 lärare. Varje konto har 1200 kronor 
per person årligen vilket innebär en kostnad 
på 3,6 miljoner kronor för kommunen. 

Vård och omsorg
I Liberalernas Lund vågar man bli gammal och 
åldras tryggt. Vi skjuter till 82 miljoner kronor 
till vård- och omsorgsnämnden. Rätten att bo 
hemma och få bra service ska inte innebära ett 
tvång. Samtidigt får vi genom resursökningen 
möjlighet att möta de ökande behoven hos 
funktionshindrade barn- och vuxna, som ska 
ha stöd enligt LSS (lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade).

Med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mel-
lan Skånes 33 kommuner och regionen, som 
kommer att ersätta Ädelöverenskommelsen 
från 1992, blir undersköterskornas insatser och 
kompetens ännu viktigare. Liberalerna men-
ar att vi i Lund nu måste bevaka att det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunen 
och Region Skåne verkligen medför en ökad 
trygghet för äldre och sjuka. 

Liberalerna har motionerat om att vårdnära 
servicetjänster utvecklas. Vårt förslag kommer 
att stärka professionen i och med att under-
sköterskorna får ägna sig åt de kvalificerade 
vårduppgifter de är utbildade för. Det är slöseri 
med kompetens att de ska utföra andra arbets-
uppgifter. Annan lämplig personal kan arbeta 

Prioriterade satsningar i budgeten

Budget 2018
313



BUDGET
2018

9Liberalerna Lunds budgetförslag 2018

med städning, inköp med mera. För att få mer 
tid till omvårdnad kan alltså undersköterskorna 
med Liberalernas förslag avlastas enklare ar-
betsuppgifter genom att nya befattningar med 
lägre utbildningskrav inrättas.

Vi ser med oro på att det rödgröna minori-
tetsstyret tillsammans med Vänsterpartiet 
och Feministiskt Initiativ tar över privata 
välfungerande äldreboenden i kommunal regi. 
Monopol är sällan bra, inte heller kommunala. 
Det behövs viss konkurrens för att utveckla 
och förbättra verksamheter. De privata aktö-
rerna har genom åren gått i spetsen för en rad 
förbättringar och fått kommunen att följa efter 
till exempel var de först med att tillhandahålla 
arbetskläder åt personalen, slutbereda maten 
på avdelningarna, så att det luktar köttbullar, 
finns nykokt potatis och fräsch sallad, utbilda 
personal till Silviasystrar och anställa äldrepe-
dagoger för olika sociala aktiviteter. I brukar-
undersökningar ligger de ofta i topp. 

Måltidslyft för att minska undernäring 
och ensamhet
En annan viktig ambition är att motverka 
undernäring och ensamhet bland äldre. Enligt 
Socialstyrelsen är 40 000 äldre som får hjälp i 
hemmet, på korttidsboenden och äldreboenden 
undernärda i hela landet. Ytterligare 100 000 
lär befinna sig i riskzonen. Mat och måltider 
måste ses som strategiska och centrala delar 
av omsorgen. Måltider, som äts i ensamhet, 
är många äldres vardag, men måltiden är så 
mycket mer än det som ligger på tallriken. Det 
krävs mer för att skapa aptit och måltidsgläd-
je. Det hjälper inte, hur smidiga leveranserna 
är eller hur mycket näring maten innehåller, 
om halva portionen blir kvar på tallriken. Det 
krävs ett måltidslyft inom vård och omsorg.

Liberalerna vill pröva konceptet måltidsvän-
ner. Äldre ska genom Volontärförmedlingen 
kunna ansöka om en måltidsvän. Volontären 
kommer hem och hämtar och så går de till 
restaurang eller träffpunkt för seniorer och äter 
tillsammans. Måltidsvänner arbetar ideellt men 
hans eller hennes mat bjuder kommunen på. 
Det bör även vara möjligt att t ex hämta mat 
och äta tillsammans i den äldres hem.

Liberalerna avsätter en halv miljon kronor 
i sin kommande budget för att införa kon-
ceptet med måltidsvänner för äldre inom 
Lunds kommun med syfte att motverka 

undernäring och ensamhet bland äldre. 

Trygghetsskapande och brottsförebyg-
gande åtgärder

Trygghetsvakt 
Lund är generellt sett en ganska trygg kom-
mun, men den så kallade C-triangeln kring 
Lunds central är kommunens mest brottsutsat-
ta plats. Trots att Lunds C är Sveriges tredje 
största station finns bara en enda ordningsvakt 
till skillnad från till exempel Knutpunkten i 
Helsingborg som har sex stycken. Liberalerna 
föreslår att Lunds kommun vidtar en rad åt-
gärder för att förbättra tryggheten kring Lunds 
central inklusive Clemenstorget, Bantorget och 
Knut den Stores Torg. Bland förslagen finns 
att sätta in en kommunal trygghetsvakt, göra 
en översyn av den lokala ordningsstadgan och 
samarbeta mer med civilsamhället för att på ett 
tidigt stadie fånga upp individer som hamnat 
snett.

Liberalerna på riksplanet har i sin skuggbudget 
gjort en stor satsning på polisen och även på 
kommunala trygghetsvakter. Det skulle för 
Lunds kommuns del innebära 59 nya poliser 
och 24 trygghetsvakter. Skulle förslaget bli 
verklighet vill Liberalerna i Lund prioritera 
Lunds central, Norra Fäladen, Klostergården 
och Linero. Vi har i vår kommunala budget 
tagit höjd för trygghetsvakter vid Lunds C och 
Norra Fäladen. 

Liberalerna vill satsa totalt två miljoner 
kronor på trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande åtgärder.  

Minskning av bostadsinbrott och bilin-
brott
Liberalerna var det enda partiet i kommunen 
som i sin budget satsade på brottsförebyggan-
de insatser, t.ex. att motverka åldringsrånen. 
Vi fick även igenom ett förslag om att införa 
märk-DNA för att minska antalet bostadin-
brott. 

Märk-DNA är ett samlingsnamn på en ny typ 
av märkning som kan användas i brottsföre-
byggande syfte, men även vid brottsutredning. 

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt 
DNA och vätskan penslas på värdesaker, 
ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, 
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men framträder under uv-ljus. Varje märkning 
är unik och därför kan den spåras. Märkningen 
håller minst fem år på föremål och två måna-
der på hud. 

Spårningen av gods är möjlig då UV-lampor 
för upptäckt av märk-DNA finns i polisbilar 
och vid färjelägen, brofästet och i alla gods-
grupper i polisregion Syd. 

Märk-DNA har använts i många år i England 
och USA. Där har bostadsinbrotten reducerats 
avsevärt i områden där man genomfört märk-
ningen.  

Nu startar verksamheten med märk-DNA 
som ett pilotprojekt under ett års tid i Genarp 
och Södra Sandby. Erfarenheterna från andra 
kommuner som infört märk-DNA i bred skala 
i samverkan med polis, försäkringsbolag och 
grannsamverkan är en kraftig nedgång av anta-
let inbrott i bilar och bostäder. 

Efter ett år ska projektet med märk-DNA i 
Genarp och Södra Sandby utvärderas. Först 
därefter tas beslut om det ska utvidgas till hela 
kommunen.

Liberalerna vill satsa totalt två miljoner 
kronor på trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande åtgärder.  

Kartläggning och utökade insatser mot 
hedersrelaterat förtryck
Unga män och kvinnor i Lund ska ha samma 
rättigheter och livschanser oavsett ursprung 
eller bakgrund. Idag vet vi inte ens hur många 
Lundabor som drabbas av det hedersrelaterade 
förtrycket. I rapporten ”Gift mot sin vilja” från 
Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar 
kartläggningen från 2009 att 70 000 unga lever 
hedersrelaterade liv. De tillfrågade upplever att 
de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. 
Siffrorna är 7 år gamla och är förmodligen 
bara toppen av ett isberg eftersom mörkertalen 
är stora.

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar även 
vuxna. Pressen är särskild hård att man ska 
gifta sig med någon från sin egen etniska eller 
religiösa grupp. HBTQ-personer är extra ut-
satta då det ofta innebär fara för sitt liv att vara 
öppen. Hur många män och kvinnor som lever 
under hedersrelaterat förtryck i Lund är oklart. 

Liberalerna vill satsa 500 000 kronor 
årligen på att kartlägga omfattningen av 
det hedersrelaterade förtrycket bland unga 
på Lunds skolor. Satsningen ska även gå 
till ökade insatser mot våld och förtryck i 
hederns namn.  

De östra och norra tätorterna får ett 
tätortslyft 
Lunds kommun består av så mycket mer än 
Lunds stad. Det ska vara attraktivt att bo och 
verka i hela Lunds kommun. Tätorter i både 
norr och öster ska kunna växa i enlighet med 
orternas egna förutsättningar samtidigt som 
bykänslan behålls. Mycket är bra idag, men 
det kan bli ännu bättre. Framför allt behöver 
olika lokala initiativ uppmuntras för att ta till-
vara på det goda engagemang som finns. 

Håstad skola
Håstad är en F–3-skola med cirka 50 elever. 

Miljön på Håstad skola inbjuder till lek och lä-
rande såväl inne som ute. Skolan lockar elever 
från bland annat närbelägna Örtofta i Eslövs 
kommun. För Håstad är skolan en viktig 
samhällsfunktion och knutpunkt. Även om det 
finns ett nedläggningshot mot skolan på grund 
av lågt elevunderlag vill Liberalerna satsa på 
att ha kvar Håstad skola och skjuter därför 
till 832 000 kronor för att fortsätta driva 
skolan. 

Biblioteket i Stångby
Klassresan börjar i klassrummet och går via 
biblioteket. Biblioteken är bildningssamhällets 

315



BUDGET
2018

11Liberalerna Lunds budgetförslag 2018

ryggrad. I vår liberala vision för kunskapssta-
den utvecklas ständigt nya samarbeten mellan 
skolan, förskolan, biblioteken och Lunds 
kulturliv. Biblioteken ska vara en tillgång för 
de som vill läsa, lära, låna och inspireras till 
vidare läsning och studier. Stångby är en av 
de delar av kommunen som kommer att växa 
snabbast framöver. Trots det återfinns Stångby 
bibliotek i förslaget från kultur- och fritidsför-
valtningen om möjliga nedläggningar. 

Vi vill därför satsa 750 000 kronor för att ha 
kvar Stångby bibliotek och att diskussioner 
om en eventuell avveckling av biblioteket 
ska upphöra. 

Tätortsinitiativet -   
lokalt utvecklingsstöd i tätorterna 
Det finns ett enormt engagemang i byarna. 
Men ibland saknas det ett antal tusenlappar för 
att kunna arrangera något som gynnar byns 
utveckling. Då ska det vara enkelt och smidigt 
att söka detta. Idag hanteras en del av dessa 
ansökningar av kommunledningen i kommun-
styrelsens arbetsutskott. Det blir varken effek-
tivt eller snabbt handlagt.  Liberalerna föreslår 
ett s.k. ”tätortsinitiativ” genom att en pott 
pengar anslås till lokala initiativ i kommunens 
små och medelstora tätorter: Genarp, Veberöd, 
Södra Sandby, Dalby och Stångby. Förslaget 
bygger på att varje medborgarcenter ska tillde-
las hundra tusen kronor vardera. Sedan kan de 
som bor i tätorterna söka av pengarna till olika 
lokala initiativ och arrangemang. 

Det skulle kunna handla om allt ifrån en lokal 
frukostträff till utsmyckning vid exempelvis 
påsk och jul. Genom att beslutet om vem 
som tilldelas medel tas så nära medborgarna 
som möjligt undviker vi byråkrati och krång-
el.  Förslaget bygger på att det finns tydliga 
riktlinjer för hur pengarna delas ut. Stångby är 
den enda tätorten som saknar medborgarcenter. 
Där skulle istället pengarna kunna fördelas av 
exempelvis biblioteket. Liberalerna kommer 
att satsa en halv miljon kronor på detta 
tätortsinitiativ i sin kommande budget.  

Nya omklädningsrum i Torna Hällestad 
och Genarp
Omklädningsrummen vid Tornavallen i Torna 
Hällestad och Ekevallen i Genarp är nedslitna 
och utdömda. Idrottsföreningarna har länge 
väntat på besked från kommunen. Underhåll 
av dem är inte meningsfullt med tanke på de-

ras skick, de behöver förnyas helt och hållet. I 
Genarp är duschutrymmena särskilt allvarliga. 
I Torna Hällestad värms vattnet till vissa du-
schar med gasol och när den är slut finns bara 
kallvatten vilket inte är acceptabelt. 

Föreningslivet är en oerhört viktig arena för 
samhällsengagemang, gemenskap och bättre 
folkhälsa. Liberalerna vill satsa 4 miljoner 
kronor för 2018 på helt nya klimatsmarta 
omklädningsrum med solpaneler vid 
Tornavallen i Torna Hällestad och Ekevallen 
i Genarp. 

Kultur och fritid 

Korta köerna till kulturskolan 
- inför musikcheck
Lund har en oacceptabel kösituation för
musikundervisning där ett stort antal barn inte
kommer in, utan får avstå eller betala full-
kostnad hos privata undervisare. Det innebär
både att många barn inte kan utvecklas inom
kulturområdet och att barn i Lund behandlas
ojämlikt.

För att lösa kösituationen behöver vi fler plat-
ser inom musik- och kulturundervisningen. För 
att få fram tillräckligt med platser och för att ge 
barnen valfrihet mellan olika utbildare med 
olika inriktning bör detta ske med hjälp av 
privata utbildare och föreningar, med samma 
villkor som för kulturskolans kurser, med en 
subvention som är lika för alla barn, anpassad 
efter gruppstorlek. 

Utredningen har räknat fram en snittkostnad för 
kommunen på drygt 5000 kr per plats, efter 
elevavgifter. Andelen barn i kö skiftar under 
året från 900 till 1200. Samtidigt finns det tro-
ligen ett mörkertal av elever som inte tyckt det 
varit lönt att ställa sig i kö. Utredningen fick i 
direktiv att räkna på 2000 barn i kö, vilket ger 
ett utrymme för barn i en dold kö. Kostnaden 
för de 3000 nuvarande platserna plus 2000 ex-
tra platser á 5078 kr skulle enligt utredningen 
bli ca 25,4 milj kronor, en merkostnad på cirka 
6,7 miljoner jämfört med nuvarande kostnad på 
18,7 miljoner kronor. (För uträkning av nu-
varande kostnad, där vissa övriga uppdrag för 
kulturskolan räknats bort, se utredningen sid 
41). Om kulturpeng i ett första steg omfattar 
bara musikskoleverksamheten skulle kostna-
den kunna uppskattas till ca 5 miljoner kronor. 

316



BUDGET
2018

12 Liberalerna Lunds budgetförslag 2018

Uppskattningen av kostnader i utredningen är 
ungefärliga och påverkas av hur många barn 
som kommer att vilja få undervisning. Att som 
det rödgröna styret lyfta fram en kostnad på 81 
miljoner är orimligt, eftersom det är baserat på 
att alla 16 000 barn och unga mellan 7 och 19 
år i Lund väljer att gå på kulturskola. Vi menar 
att detta är en orimlig bedömning, erfarenhet-
erna från andra kommuner som infört valfrihet 
i musikskoleundervisningen visar på ett ökat 
elevantal runt 50 procent. (Nacka +67 procent, 
Täby +18 procent och Staffanstorp +53 pro-
cent enligt utredningens sammanställning av 
erfarenheter från andra kommuner som infört 
checksystem )

Vi rekommenderar att valfrihet införs genom 
en musikcheck med syfte att korta köerna till 
kulturskolan och ge fler barn och ungdomar 
möjlighet att ta del av subventionerad under-
visning i musik och kultur, samtidigt som en 
hög kvalitet i den kommunala Kulturskolan 
bibehålls. 

Kösituationen idag är oacceptabel och innebär 
att många barn som vill lära sig ett instrument 
i Lund aldrig får den chansen. Så ska det inte 
behöva vara. I ett första steg omfattar check-
en musikundervisning och ger alla barn och 
unga mellan 7 och 19 år i Lund rätt att gå på 
musikskoleundervisning på musikskolor som 
uppfyller kommunens krav. För att få fram 
tillräckligt med platser och för att ge barnen 
valfrihet mellan olika utbildare med olika 
inriktning bör detta ske med hjälp av privata 
utbildare och föreningar, med samma ekono-
miska villkor som för kulturskolans kurser. 

Liberalerna skjuter till 2,5 miljoner kronor 
för 2018 (som halvårseffekt) och 5 miljoner 
kronor årligen från 2019 för införandet av 
musikcheck. Det är en stor och strategisk 
satsning på att förbättra den kulturella 
infrastrukturen i Lund.  

4 H-gårdarna
4H är en internationell ideell ungdomsorga-
nisation med bred verksamhet inom allt från 
odling och djur till idrott och teater. De finns 
i över 80 länder och riktar oss till barn och 
ungdomar 6-25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar 
ska utvecklas till engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med respekt för 

omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i 
samspel med människor och natur upptäcka 
deras rika värden och mångfald. I detta är var-
je art och individ en viktig del av helheten utan 
att vara mer värd än någon annan.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och de-
ras mål är att det ska genomsyra verksamhet. 
Inom 4H bedriver de verksamhet av ungdo-
mar, för ungdomar, d.v.s. deras ledare är alla 
unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdo-
mar, som själva tar ansvar för och fattar beslut 
gällande sin fritid.

I Lunds kommun har vi tre 4H-gårdar. En på 
Gunnesbo, en på Östra Torn och en i Veberöd. 
Det finns emellertid förslag om att stödet från 
Lunds kommun ska upphöra. Liberalerna 
anser att det är en viktig verksamhet att 
fortsätta stödja och avsätter därmed 605 
000 kronor årligen till att fortsatt stöd till 
4H-gårdarna. 

Sökbara medel för jämställd idrott
Under 2015 beslutade Kultur- och fritidsnämn-
den att avsätta sökbara medel till jämställd 
idrott. Liberalerna har tidigare förslagit att 
fortsätta med denna satsning. Deltagartillfälle-
na skiljer sig tydligt mellan flickor och pojkar 
i kommunen, flickor deltar 25 procent mindre 
än pojkar i idrotten. Därför vill vi satsa 500 
000 kronor årligen på sökbara medel för 
jämställd idrott.
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Övriga områden

Hållbart byggande

I Lund ska vi ha en god balans i att bygga 
hållbart, resurs- och energieffektivt och miljö-
vänligt samtidigt som vi säkerställer ett ökat 
bostadsbyggande. I Liberalernas Lund bygger 
vi fler bostäder, inte fler bostadsköer. Byggna-
der görs anpassningsbara för nya användare 
genom återanvändning av inredning och funk-
tionsduglig utrustning och farliga ämnen fasas 
ut. Nyproduktion och förändringar sker i sam-
verkan med de boende för att möta människors 
sociala behov. Hänsyn ska också tas kvaliteter 
och kulturhistoriska värden i befintliga bygg-
nader och omgivningar. Det är av yttersta vikt 
att det förs en tydlig och konstruktiv dialog 
med de som ska bygga. Lund upplevs av lun-
dabor och besökare som en vacker och trivsam 
stad, stadskärnan får ofta epitetet ”mysig”. Vi 
vill på olika sätt värna och fortsätta att utveck-
la hela kommunen med bibehållen attraktions-
kraft. Detta innebär att man vid byggande och 
förändringar ska planera med goda estetiska 
och hållbara värden. 

Det är angeläget att dialog förs mellan våra 
tjänstemän och de som bygger kring ett lång-
siktigt hållbart byggande med variation i upp-
låtelseformer för människor i olika livssitua-
tioner och följaktligen med olika behov. Parker 
och grönområden ska inbjuda till aktiviteter 
och rekreation. Gator, torg, cykelvägar och 
gångbanor ska hållas framkomliga och upp-
levas trygga året runt. Vi liberaler är positiva 
till olika klimatsmarta trafikslag, exempelvis 
elbussar i Lunds stadstrafik.

I Liberalernas budget för 2018 skjuts det 
till cirka 21 miljoner kronor mer till tek-
niska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljönämnden än året innan. 

Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa 
utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågor-
na i kommunen samt främja en för individen 
god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt 
på fysiska miljöfaktorer. För oss liberaler är 
dessa mycket angelägna frågor. 

Fortsätta verksamheten med student-
medarbetare för fler nycklar till jobb 
Sedan 2014 bedriver Lunds kommun en verk-
samhet med studentmedarbetare på Libera-
lernas initiativ. Det är ett väletablerat begrepp i 
till exempel Danmark där studenter ges 
möjlighet till mer kvalificerade jobb vid sidan 
om studierna.  Som studentmedarbetare jobbar 
man omkring tio timmar per vecka inom den 
bransch man utbildar sig till och kan på så sätt 
kombinera teoretiska studier med praktisk 
erfarenhet i arbetslivet. Rapporter från student-
medarbetare i Lunds kommun visar på mycket 
positiva erfarenheter inom HR, IT, kommu-
nikation, strategisk utveckling och folkhälsa. 
De är varma anhängare av en fortsättning av 
studentmedarbetarsystemet, inte minst efter-
som det minskar trösklarna för att komma in 
på arbetsmarknaden och förstärker kopplingen 
mellan studietid och arbetsmarknad. Men det 
bidrar även till att säkra kommunens långsik-
tiga kompetensförsörjning och öka attrakti-
viteten för Lunds kommun som arbetsgivare. I 
de förslag som tjänstemännen presenterat över 
möjliga effektiviseringar finns även ett antal 
rena ambitionssänkningar, bland annat att 
upphöra med studentmedarbetare. 

Liberalerna värnar om att ha dem kvar 
även fortsättningsvis och avsätter därför 
350 000 kronor årligen. 

318



BUDGET
2018

14 Liberalerna Lunds budgetförslag 2018

Liberalerna föreslår ett helt paket av åtgärder 
för att få Lunds ekonomi på fötter och för 
att hushålla med Lundabornas pengar mer 
ansvarsfullt:

1. En effektivare kommunorganisa-
tion.
För att öka likvärdigheten i skolan i hela
Lunds kommun och skapa samordnings-
vinster drev vi på sammanslagningen av
våra två barn- och skolnämnder. Vi vill se
en ännu effektivare organisation med färre
kommunala råd, styrgrupper av politiker
och tjänstemän och ökat samarbete mellan
olika nämnder (till exempel byggnadsnämn-
den, tekniska nämnden och miljönämnden).

2. Mindre pengar till sådant som inte
är kommunal kärnverksamhet
Vi är inte principiellt emot deltagande i
mässor utomlands. Men vi har svårt att se
vad det årliga deltagandet i Mipim har gett
kommunen och det finns säkert mässor av
liknande slag i vår närregion som kan vara
intressanta för Lunds kommun. Dessutom
finns det utrymme för de enskilda nämnder-
na att själva ta initiativ till att delta i kurser,
mässor eller konferenser inom respektive
ram utan att anslå en summa centralt i kom-
munen. Därför vill vi slopa deltagandet på
fastighetsmässan Mipim i Cannes år 2018.

Vi vill även slopa det så kallade miljöansla-
get. Miljöanslaget fördelas ut som projekt-
bidrag till olika mindre verksamheter, t.ex. 
kompetensutveckling. Vi ser det därför inte 
som en miljöinsats utan något som respek-
tive nämnd kan ta inom sin ram eller att 
externa organisationer som söker medel 
av miljöanslaget tilldelas dessa via kom-
munstyrelsens reserverade medel. Andra 
saker som det rödgröna styret drivit hårt 
och som kan ifrågasättas är exempelvis att 
lägga pengar på att utveckla en ny logotyp 
och ny kommunikationsplattform för Lunds 
kommun. 

3. Avgift på Konsthallen.
Cirka 58 000 personer besökte Lunds
Konsthall förra året. Verksamheten kostar
över 7 miljoner kronor årligen i drift. Från
Liberalernas sida tycker vi det är rimligt
med en liten symbolisk avgift på i genom-
snitt 50 kronor. För vissa utställningar kan
avgiften bli högre och för vissa ska det vara
gratis (normalt för barn och skolklasser).
Detaljerna kring ett sådant system får för-
valtningen utarbeta. Det skulle ge kom-
munkassan ca 2 miljoner kronor i intäkter
även om man räknar med att 70 procent av
dagens besökare skulle betala inträdet.

Extra intäkt: 2 miljoner kronor. 

Bättre hushållning med Lundabornas pengar

Liberalerna har i en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått igenom att två av tre skol-
förvaltningar slås samman. Detta för att öka likvärdigheten, men också för att använda våra gemensamma re-
surser bättre. Vi tror inte kommuninnevånarna i de östra kommundelarna vill ha fler politiker och mer byråkrati, 
utan ökad kvalitet i verksamheterna och likvärdighet. På bild är Barn- och skolförvaltning Lund Östers lokaler i 
Södra Sandby som visar på ett stort underhållsbehov. Lunds kommun har varit nästan unik med sin kostnadsdri-
vande uppdelning i två separata barn- och skolförvaltningar.
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4. Ökad utdelning från våra kommu-
nala bolag
Lunds kommun äger 82,4 procent av
aktierna i Kraftringen. Bolaget har en god
likviditet och gjorde 2016 en vinst efter
schablonskatt på 252 miljoner kronor, av
vilka 101 miljoner kronor delades ut till
aktieägarna; Lunds kommun erhöll 83 mil-
joner kronor.

Liberalerna anser att en ökad aktieutdelning 
från bolaget är motiverad såvida det finns en 
relativt stor samsyn med övriga ägarkom-
muner. Genom att höja aktieutdelningen 
2018 med 30 miljoner kronor totalt erhåller 
Lunds kommun 112 miljoner kronor. Likaså 
en ökad utdelning från Lunds Kommunala 
Fastighetsbolag (LKF) med 20 miljoner 
kronor. En ny lag från 2011 gör det möjligt 
att föra över pengar från allmännyttiga bo-
stadsbolag till kommunen så länge peng-
arna går till sociala och trygghetsskapande 
ändamål. Exempelvis tar det rödgröna styret 
i Malmö Stad ut betydande vinster från sitt 
kommunala bostadsbolag. 

LKF:s resultat efter finansnetto 2016 är 
122 miljoner kronor. Soliditeten är god och 
vi anser det vara fullt rimligt att ägarna, 
det vill säga lundaborna, får en del av 
vinstutdelningen. Under 2016 fick Lunds 
kommun1,2 miljoner kronor i utdelning. 
Dessutom har LKF väldigt förmånliga 
villkor på lånemarknaden genom kommu-
nens internbank. En miljon kronor tas även 
i utdelning från det kommunala parkerings-
bolaget LKP som 2016 gjorde en vinst på 6 
miljoner kronor. 

Extra intäkt för 2017:  
51 miljoner kronor årligen.  

5. Samla alla servicetjänster under
serviceförvaltningen
Lunds kommun bedriver idag flera olika ty-
per av verksamheter som Lundaborna möter
dagligen, varav vissa är reglerade i lag och
andra är beslutade av kommunen. Det avser
områdena skola, vård och omsorg, social-
tjänst, tekniska tjänster och byggnadsfrågor,
men också områden som transporter, mat-
hållning, IT-tjänster, tryckeri, posthantering,
städning m.fl.

Idag är en stor del av dessa servicetjänster 

organiserade under Serviceförvaltningen, 
men inte alla. Ett antal servicetjänster ligger 
under andra förvaltningar. Vårt förslag 
innebär att alla servicetjänster, så långt det 
är möjligt, samlas under Serviceförvaltning-
en och vi ser två fördelar med förslaget. 
För det första, det skapar mer intressanta 
tjänster som ökar medarbetarnas motivation 
och, för det andra, det ger högre kvalitet 
i utförandet av tjänsterna och effektivare 
användning av de ekonomiska resurserna. 

Effektivisering: 2 miljoner kronor 2018 
och 4 miljoner kronor årligen från 2019. 

6. Effektiviseringar på de olika nämn-
derna
Efter att samtliga nämnder kompenserats
fullt ut för löner, priser och volymer görs ef-
fektivisering på 1-2 procent årligen de när-
maste åren. Det varierar något beroende på
vilken verksamhet det är och det bygger på
tydliga prioriteringar och långsiktighet. Det
kan handla om att se över rutiner och orga-
nisation för att minska kostnader. Inom t.ex.
vård och omsorg driver vi att specialutbil-
dad personal, som undersköterskor, i större
utsträckning ska arbeta med vårduppgifter,
medan annan lämplig personal kan arbeta
med lokalvård, inköp med mera. Dessutom
har olika typer välfärdsteknologi, exempel-
vis nattillsyn via webbkamera, stor möjlig-
het att minska kostnader samtidigt som det
förbättrar kvaliteten för den enskilde.

Kommunkontorets ekonomiavdelning 
har analyserat Konjunkturinstitutets (KI) 
prognoser för ökade priser och löner. Den 
visar att prognoserna har varit, och kan 
förväntas fortsätta vara, betydligt högre än 
det faktiska utfallet. De beräknar skillnaden 
till 0,5 procent vilket i realiteten innebär 
att många nämnder överkompenserats vid 
tidigare budgetar. Det motsvarar minskade 
kostnader på 30 miljoner kronor årligen 
med start 2019. Nettointäkterna vad gäller 
omsättningstillgångar som markförsäljning 
förväntas stiga från 15 miljoner kronor 2018 
till 25 miljoner kronor 2020. 
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* = annan typ av effektivisering tillkommer

Volymer kompenseras fullt. För priser och 
löner ges en fullständig kompensation, därefter  

får samtliga nämnder ett effektiviseringsbeting 
på mellan 1-2 procent. 

Kompensation för ökade priser, löner och volymer

Nämnd Full uppräkning (%) Vår effektivisering (%) Ramökning (tkr)

Politisk ledning 2,35 2 5 150

Kommunkontor 2,87 2* -8 028

Byggnadsnämnd 3,97 1 700

Teknisk nämnd 2,99 2 20 369

Miljönämnd 3,06 2 136

Utbildningsnämnd 2,81 1 34 934

Kultur- och fritidsnämnd 2,15 2* 2 630

Socialnämnd 3,01 1,5 17 798

Vård- och omsorgs-
nämnd

3,04 2 82 061

Barn- och skolnämnd 2,71 1,5 77 042

Lund växer så det knakar. Det behövs bostä-
der, skolor, förskolor, särskilda boenden etc. 
Det finns en lista på planerade och beställda 
objekt som ska ses som en ram och ett plane-
ringsunderlag. 

Liberalernas investeringsbudget för 2018 är 
1 309 487 000 kr

Förändringar vi vill göra inom investerings-
ramen är bland annat att tidigarelägga bygget 
av Mårtenskolan enligt den överenskommelse 

som slutits med det rödgröna styret. Vi vill 
även ta bort 75 miljoner kronor för kommuna-
la köp av bostadsrätter och lägga till 4 miljo-
ner kronor för att bygga nya omklädningsrum 
i Genarp och Torna Hällestad. Genom ett 
ordentligt tilltaget överskott på 107,3 mil-
joner kronor för 2018 finansierar vi även en 
betydligt större del av våra investeringar än 
det rödgröna minoritetsstyret. Mindre upplå-
ning vältrar över mindre skulder på framtida 
generationer. 

Investeringar
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Uppdrag

Socialnämnden
Att  kommunfullmäktige beslutar att ge 

socialnämnden i uppdrag att kart- 
 lägga förekomsten av hedersrelaterat 

våld och förtryck i Lunds kommun. 

Liberalerna föreslår en bibehållen skatte-
sats för Lunds kommun under 2017, det vill 
säga 21,24 procent. 

Nedan är en tabell över skånska kommuner 
med högst skattesats i Skåne under 2016. 

1. Osby 22,26
2. Bromölla 21,76
3. Kristianstad 21,46
4. Lund 21,24
5. Malmö 21,24

De med lägst skattesatser är nedanstående:

1. Vellinge 18,50
2. Kävlinge 18,51
3. Örkelljunga 19,06
4. Staffanstorp 19,14
5. Lomma 19,64

Jämfört med kommuner i Lunds storlek i andra 
delar av landet ser det ut så här. 

1. Umeå 22,85
2. Karlstad  21,75
3. Norrköping 21,75
4. Örebro 21,35
5. Jönköping 21,34

6. Borås 21,31
7. Lund 21,24 
8. Uppsala 21,14
9. Göteborg 21,12
10. Halmstad 20,98
11. Västerås 20,36
12. Linköping 20,20
13. Växjö 20,19
14. Södertälje 20,15
15. Stockholm 17,90

Redan idag har Lunds kommun en relativt hög 
skattesats. En jämförelse med grannkommu-
nen Kävlinge visar på följande.

Ett hushåll med två vuxna och två barn med 
inkomster på 25 000 kr/mån per vuxen: Att bo-
sätta sig i Kävlinge kommun istället för Lunds 
kommun ger en besparing för hushållet på ca 
14 500 kronor per år. Det är en kännbar utgift 
för privatekonomin. I mångt och mycket är det 
för att vi har valt att satsa mer på vår gemen-
samma välfärd och hålla en hög kvalitet. Men 
en del är även kostnader som ligger betydligt 
högre än i motsvarande kommuner. Vi ser 
därför att det fortfarande finns möjlighet att 
hushålla med lundabornas pengar bättre innan 
skattehöjningar blir aktuella. 

Skattesats
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Liberalernas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020 (Belopp i tkr)

2018 2019 2020

-49 561
-1 165

-50 726
-1 196

-51 921
-1 228

-50 726 -51 921 -53 149

2018 2019 2020

1 015
-5 000
-4 177

0
-8 162

2 033
-5 000
-3 740

235
-6 472

3 055
-5 000
        0
    471

-1 474

-58 888 -58 394 -54 623

2018 2019 2020

-203 074
6 210

-196 863
-5 754

-202 618
-5 924

-196 863 -202 618 -208 542

2018 2019 2020

3 937
-500
330

-2 000
-350
-900
-600
400

1 500
0

1 817

7 911
-500
330

-2 000
-350

0
-600
400

1 500
931

7 622

11 923
-500
330

-2 000
-350

0
-600
400

1 500
1 861

12 564

-195 046 -194 996 -195 977

2018 2019 2020

4 600
-4 600

0
0

0
0

0 0 0

2018 2019 2020

3 000
6 000

-3 600
2 000
7 400

3 000
6 000

-3 708
4 000
9 292

3 000
6 000

-3 819
4 000
9 181

7 400 9 292 9 181

2018 2019 2020

-23 863
-948

-24 811
-981

-25 792
-1 014

-24 811 -25 792 -26 806

2018 2019 2020

248
0

248

504
122
626

767
244

1 011

Politisk Ledning

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020

Effektivisering 2%
Ersättning- god man för ensamkommande (ÖFN)
Medel till valnämnd (valår)
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Kommunkontoret

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020

Effektivisiering 2%
Lokalt utvecklingsstöd i tätorterna 
Slopat deltagande på Mipim
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 
Fortsättning studentmedarbetare
Samordning av lokaler (försening)
Stärkt dataskydd (dataskyddsförordning) 
Tätortsbidraget/ styrgrupp öster
Creative Plot
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Kommungemensamt

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020

Effektivare hyressystem
Gemensamt fordonssystem
Fortbildningskonto för lärare
Samla servicetjänster under serviceförvaltningen 
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Byggnadsnämnden

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020

Effektivisering 1%
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram -24 563 -25 166 -25 795
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Tekniska nämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-169 468
-11 591

-181 058
-3 523

-184 581
-5 406

Nettokostnadsram -181 058 -184 581 -189 987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Nytt färdtjänstavtal
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 621
-12 400

0
-8 779

7 240
-12 400

855
-4 305

10 895
-12 400

1 711
206

Nettokostnadsram -189 837 -188 886 -189 781

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-48 977
-12 195

-61 172
-3 200

-64 372
5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-333 036
-9 072

-342 108
-7 353

-349 461
-7 534

Nettokostnadsram -342 108 -349 461 -356 995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 2%
Resultatkrav Konsthallen 
Stångby bibliotek
Sökbara medel jämställd idrott
4 H-gårdar
Kulturcheck (halvårseffekt)
Folkparken som kulturhus (driftskonsvekvens)
Nya omklädningsrum Torna Hällestad och Genarp (driftskon-
sekvens)
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

6 842
2 000
-750
-500
-605

-2 500
2 275

-320
0

6 442

13 695
2 000
-750
-500
-605

-5 000

-320
1 575
8 520

20 561
2 000
-750
-500
-605

-5 000

-320
3 149

15 386

Nettokostnadsram -335 666 -340 941 -341 609

Socialnämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-427 977
-11 211

-439 188
-13 249

-452 437
-13 641

Nettokostnadsram -439 188 -452 437 -466 078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1,5%
Kartläggning och insatser mot hedersrelaterat förtryck
Tillfällig kompensation för sänkt statlig ersättning för ensam-
kommande 
Höjd medlemsavgift FINSAM
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

6 588
-500

-12 500
-175

0
-6 587

13 276
-500

0
-175

2 084
14 685

20 068
-500

0
-175

4 169
23 562

Nettokostnadsram -445 775 -437 752 -442 517
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Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-113 687
-1 592

-115 279
-1 614

-116 893
-1 636

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

0
0

516
516

1 033
1 033

Nettokostnadsram -115 279 -116 377 -117 496

Miljönämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-13 642
-418

-14 059
-430

-14 490
-444

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

281
0

281

565
67

632

853
133
986

Nettokostnadsram -13 778 -13 857 -13 948

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-1 785 706
-105107

-1 890 813
-89 379

-1 980 192
-96 440

Nettokostnadsram -1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Kommunals avtal för undersköterskor 
Reviderad beräknad uppräkning KI
Måltidslyft för att motverka undernäring
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

37 816
-14 270

0
-500

23 046

76 664
-14 270

9 129
-500

71 023

116 663
-14 270
18 257

-500
120 150

Nettokostnadsram -1 867 767 -1 909 169 -1 956 482

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-496 498
-34 241

-530 739
-28 069

-558 809
-29 168

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -587 976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1 %
Kompensation för statsbidrag ”Rätt till Komvux”
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

5 307
-6 000

0
-693

10 842
-6 000
2 573
7 415

16 614
-6 000
5 146

15 760

Nettokostnadsram -531 432 -551 393 -572 217

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-2 427 344
-114 335

-2 541 679
-87 792

-2 629 471
-87 315

Nettokostnadsram -2 541 679 -2 629 471 -2 716 786
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Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 1,5%
Håstad skola
Reviderad beräknad uppräkning KI 
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

38 125
-832

0
37 293

76 995
-854

11 913
88 054

116 592
-877

23 826
139 541

Nettokostnadsram -2 504 386 -2 541 416 -2 577 245

Finansförvaltningen 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-197 061
54 344

-142 717
-127 660

-270 377
-158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade merkostnader för flyktingbostäder 
Exploateringsintäkter
Slopat miljöanslag
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-24 200
15 000
1 200

-8 000

-14 880
12 000
1 200

-1 680

-10 880
25 000
1 200

15 320

Nettokostnadsram -150 717 -272 057 -413 827

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020

Intäkter
Kostnader

162 200
-159 700

162 200
-159 700

162 200
-159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Servicenämnden 2018 2019 2020

Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster

106 637
55 100

131 000

106 637
55 100

131 000

106 637
55 100

131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivsiering 2 mnkr/år
Driftskostnader för inomhusmiljöprojektet
Återföring av ”effektivare hyressystem”
Återföring av ”gemensamt fordonssystem”
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

2 000
-12 100
-3 000
-6 000

-19 100

4 000
-12 100
-3 000
-6 000

-17 100

6 000
-12 100
-3 000
-6 000

-15 100

Resultatpåverkande 273 637 275 637 277 637

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020

Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader av engångskaraktär

5 775 144
425 575
132 740
-70 550

0

5 977 274
459 681
153 030
-95 620

0

6 192 456
473 242
154 820

-107 685
0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833
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Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ökad utdelning från Kraftringen 30 000 15 000 15 000

Ökad utdelning från LKF 20 000 20 000 20 000

Ökad utdelning från LKP 1 000 1 000 1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 51 000 36 000 36 000

Resultatpåverkande 6 313 909 6 530 365 6 748 833

Totalt budgetresultat (belopp i tkr)

Totalt 2018 2019 2020

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållning
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter/Finans

-6 486 906
2 500 

273 637 
6 313 909

-6 705 485
2 500

275 637
6 530 365

-6 951 307
2 500

277 637
6 748 833

Årets resultat 103 140 103 017 77 663

Årets resultat i % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning 1,7% 1,6% 1,2%

Resultat om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -24 874 -25 723 -55  651

Finansieringsbudget (belopp i tkr)
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Eget ansvar och ansvar för varandra
Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2018 som kombinerar hjärta och hjärna i lundapolitiken. Vi 
presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i kommunen för sådant som rör administration, 
lokaler och till viss del utförande. På så sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan 
användas till verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande skattesats. 
Det innebär bland annat att vi ökar utdelningarna från våra kommunala bolag, slopar deltagandet i fastig-
hetsmässan Mipim för 2018, inför en avgift på Lunds Konsthall, m.m. 

Vi presenterar även viktiga satsningar inom fem områden: skola, äldreomsorg, trygghetsskapande och 
brottsförebyggande, ett lyft för de östra och norra kommundelarna samt kultur och fritid. Här är våra 
viktigaste satsningar:

• Individuellt fortbildningskonto för lärare på 1200 kronor per person årligen (3,6 miljoner kronor/år)
• Måltidslyft inom äldreomsorgen för att minska undernäring och ensamhet (500 000 kronor/år)
• Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, bl.a. trygghetsvakt vid Lunds C och utvidga

märk-DNA till hela kommunen (2 miljoner kronor/år)
• Korta köerna till kulturskolan genom musikcheck (2,5 miljoner kronor/halvår)
• Lokalt utvecklingsstöd i de norra och östra tätorterna (500 000 kronor/år)
• Nya omklädningsrum med solpaneler i Torna Hällestad och Genarp (4 miljoner kronor)
• Kartläggning och insatser mot hedersrelaterat förtryck (500 000 kronor/år)
• Stångby bibliotek (750 000 kronor/år)
• Håstad skola (832 000 kronor/år)
• 4 H-gårdarna (605 000 kronor/år)

Resultatet för 2018 hamnar på + 107,3 miljoner kronor, vilket gör att vi inte riktigt når vårt finansiella
mål. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar samtidigt som den påbörjar ett viktigt 
arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar 
både hjärta och hjärna i politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra. 

Besök oss på www.liberalernalund.se 
eller kontakta oss på lund@liberalerna.se 
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Liberalernas underlag för investeringsramar 2018-2022 Bilaga 1

  

Detta är Liberalernas underlag för beslut om investeringsramar. 

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2017.
För 2017 stämmer inte planen med beslutad investeringsplan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 
E=Ersättnin N=Ny

Investeringsramar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

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

Vård- och omsorgsnämnden 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600 0

Utbildningsnämnden 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnd 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0

Kultur- och fritidsnämnden 18 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15000

Kommunstyrelsen 723 150 1 032 010 924 100 900 645 462 160 536900

Servicenämnden 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Renhållningsstyrelsen 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 174 692 -26 000 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 287 487 1 447 055 1 356 945 1 352 090 899 505 964 900
Beslutade beställningar
Investeringsutrymme

Tekniska nämnden Exploatering
0 0 -13 950 -3 000 -39 000 0

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

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 
-3 000 -3 000 -70 000

Summa investeringsramar
1 309 487 1 469 055 1 297 995 1 374 090 885 505 964 900

Sammanfattning: Sa 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare
Lunds kommun Investeringar 7 307 982 1 287 487 1 447 055 1 356 945 1 352 090 899 505 964 900
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -76 000 -3 000 -3 000 -70 000 0 0 0
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa 7 301 032 1 309 487 1 469 055 1 297 995 1 374 090 885 505 964900
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Renhålningsstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Renhållningstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 117 400 24 500 21 300 21 600 25 000 25 000
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* 35 000 25 000 5 000 5 000 Finansieras av berörda fastighetsägare
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* intäkt -25 000 -5 000 -5 000
Renhållningstyrelsen Anläggning för park och trägårdsavfall 15 000 15 000

Summa 167 400 0 0 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12 000 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 61 400 13 000 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 600 3 600
Utbildningsnämnden Inventarier Östervångskolan 3 200 2 700 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 2 500
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 3 500 500 1 000 2 000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 15 000
Utbildningsnämnden Summa 55 300 7 200 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 70 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 48 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000 5 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek södra Sandby 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 1 500 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15 000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen inventarier/verksamhetsanpassningar 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fälade + fritidsgård 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Nya omklädningsrum Tornavallen och Ekevallen (Genarp) 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Summa 94 500 500 18 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15 000
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Investeringar tekniska nämnden Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 32 800 11920 5220 5220 5220 5220
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 51 625 10325 10325 10325 10325 10325
Tekniska nämnden Offentlig belysning 9 500 1900 1900 1900 1900 1900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 17 500 3500 3500 3500 3500 3500
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 400 600 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 6 500 1300 1300 1300 1300 1300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -5 000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 500 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -800 -500 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 120 825 0 0 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 90 000 15000 15000 15000 15000 10000 20000
Tekniska nämnden Lund C 270 000 30000 35000 50000 80000 45000 30000
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 000 1000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23 200 200 8000 8000 7000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1000 23000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 70 000 15000 15000 10000 10000 10000 10000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78 000 500 1000 5000 20000 31500 20000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 6 000 3000 3000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 38 000 5000 13000 10000 10000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -2500 -6500 -5000 -5000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 4 000 4000 0
Tekniska nämnden Stångby station 68 500 1000 15000 3000 10000 20000 19500
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8000 7000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5000 4000 5500 0
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 000 4000 4000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2000 2000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500
Tekniska nämnden Ringvägen GC-banor 0
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 0
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3000 4200 0
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4000 3000 0
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 500 7000 8500
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 200 200 0
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7000 8000 5000 0
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 0

Summa infrastrukturinvesteringar 1 017 200 0 0 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200
0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 480 750 245 775 430 750 50000
Tekniska nämnden Varav Kostnader -276 058 -20 775 -256 058 -20 000
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal 0 0 -56 000
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling

Summa infrastruktur spårväg 148 692 0 225 000 174 692 -26 000 0 0 0 0
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Investeringar Kommunstyrelsen Sa InventarieTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Barn- och skolnämnd Sagoeken flexibel enhet 300 barn 132 000 N 1000 4 500 23 000 69 000 35 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 72 000 E 2 220 500 15 000 35 000 21 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 000 E 7 000 6 000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 37 000 E 1 260 1 000 2 000 18 000 16 000
Barn- och skolnämnd St Hansgården 20 000 E 200 20 000
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 47 000 E 1 260 2000 15 000 30 000
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola 47 000 E 2 500 18 000 29 000
Barn- och skolnämnd Grynmaleran +2 avdelningar 25 000 E 225 10000 15 000
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X N 840 X
Barn- och skolnämnd Körsbäret 6 avd förskola 38 500 E 700 1 900 26 000 10 600
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 47 000 E 1 260 1000 21000 25000
Barn- och skolnämnd Parkskolan 33 000 15 000 18 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner, mötesplats 91 500 E 1 500 3 500 2 000 48 000 38 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 120 000 N 4 000 2000 68 000 50 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 47 000 E 1 260 22 000 25000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 N 250000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 105 000 N 3 200 105000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 N 1 260 47000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 130 000 N 8 000 10 000 70 000 50 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 N 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 E 700 33 000 14 000
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 55 000 E 200 1 000 29 000 25 000
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 106 000 N 3 200 8 500 1000 61 000 35 500
Barn- och skolnämnd Idrottssal Södra Råbylund 25 000 N 3 200 1 500 10 000 15 000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 37 000 N 3 200 20 000 17 000
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x E 700 X
Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 120 000 E 1 000 20000 100000
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 120 500 E 2 000 2 500 3 000 70 000 45 000
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 N 35 000 10 000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 170 000 N 3200 1 400 28 500 76 200 63 900
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 26 000 E 1 250 1 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X N 840 X
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 120 000 E 1 000 2000 38 000 60 000 20 000
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idottshall 45 000 N 1 000 20 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Sofieberg X E 1 250 X
Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 37 000 N 700 18000 19 000
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 E 500 0 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök + adminostration  anpassning åk 4- 6 48 000 E 1 000 1 000 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola 300 barnIdala 106 100 E 1 500 900 900 30 000 60 000 15 200
Barn- och skolnämnd Idrottshall Idala 46 700 E 1 000 15 000 25 000 6 700
Barn- och skolnämnd Nytt kök Nyvångsskolan/ +75 elever 27 500 E 1 000 14 500 13 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång H 14 000 E 100 4 000 10 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 E 100 5 000 10 000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 47 000 E 700 2 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Möllebacken 40 000 E 700 20 000 20000
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 145 000 N 3 200 1 000 30 000 72000 42000
Barn- och skolnämnd Dalby södra Idrottssal 45 000 N 1 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 20 000 E 200 20 000
Summa förskola/grundskola 2 977 800 66 125 29 200 121 900 565 800 782 400 531 900 341 000 112 000 496 000

Utbildningsförvaltningen Anpassningar Vipan 300 000 E 1 300 1 700 87 500 88 500 100 000 21 000 Totalinvesteringsutgift 430 000
Utbildningsförvaltningen Internationella skolan 550 elever + idrottssal 171 000 N 3 200 46 000 117 000 8 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 7 500 N 2 000 5 500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 N 25 000
Utbildningsförvaltningen Ny gymnasieskola 700 000 N 1 200 500 2 300 10 000 160 000 300 000 226 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad 45 000 N 200 2 800 21 000 21 000 Kan genomföras först efter tillträde till Parkskolan

Summa utbildningsnämnden 1 248 500 3 200 47 400 123 600 38 500 118 500 248 500 400 000 272 000 0
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tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 senare
Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 72 100 E 1 700 28400 42 000 Endast för kommunala ridhästar. 
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar? 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokakaler ny gymnasieskola 61 000 500 3000 30 000 27500
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 40 000 E 20 000 20 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport 80 000 N 30 000 50 000
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning Stenkrossen X E X
Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 E 8 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotoek Kryptan, Södra Sandby X X
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Mobilia X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 N 12000
Servicenämnden Stadshallen 80 300 E 2 300 25 000 53 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 200 E 1 700 3 900 29 600

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 391 600 1 700 7 900 63 100 84 400 105 000 97 500 20 000 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dokumentet/Brunnsbo, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Södra Råbylund, LKF X Ny X Förhyrning LKF
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Offerkällan, LKF X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenhter, Offerkällan, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter. Koggen, LKF X Ny 0
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2023
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarie Tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Senare Kommentar
Vård- och omsorgsnämnden Seniorernas hus. Träffpunkt, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnsgatan 13 A, disponeras för Solhem, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende Brunnsgatan 15 A, ersättning Österbo, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Inkluderar lokaler för hemvård, träffpunkt och servering av måltider för pensionärer
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Vipeholm, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Öresundsvägen, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Klostergården, Volymökning X Ny X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 16 000 46 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 35 000 15 000 10 000 10 000
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten 33 000 1 500 1000 25 000 7 000

Summa socialnämnden 68 000 1 500 0 16 000 35 000 17 000 0 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 20 000 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 100 165 19 600 6 150 24 610 17 600 13 645 14 660 3 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kommunstyrelsen Inventarier omlokalisering kommunkontoret 6 500 6 500
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 2 400 600 600 600 600

Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4 949 365 78 300 292 100 723 150 1 032 010 924 100 900 645 462 160 536 900

Investeringar servicenämnden Sa InventarieTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Servicenämnden Komponentutbyten 640 000 80 000 120 000 120 000 120 000 100 000 100 000 Inklusive Inomhusmiljöprojektet
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 33 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavta 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicenämnden Utemiljö 48 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Servicenämnden MS, Inventarier kök 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden ME, Fordon 42 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa servicenämnden 1 123 000 0 0 163 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -76 000 0 -3000 -3000 -70000
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 18 050 0 25 000 22 000 22 000 -58 950 22 000 -14 000 0

Investeringar utanför ram Sa 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Barn- och skolnämnd Magle förskola 30 000 10 000 20 000
Barn- och skolnämnd Solhällan förskola 6 avd x N 700 X
Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 N 15 000
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Ärende 5. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018 - 2020 med budget för 2018 

Liberalerna föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta   

att för respektive nämnd fastställa driftram, investeringsram samt i förekommande fall särskilda 

uppdrag i enlighet med Liberalernas EVP-dokument,   

att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2018–2020 i enlighet med 

Liberalernas EVP-dokument,   

att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2018–2020 i enlighet 

med Liberalernas EVP-dokument,   

att fastställa utdebiteringen för år 2018 till 21:24 kronor,   

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

dokumentet,   

att kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens arbetsutskott ges uppdraget att samordna det 

kommungemensamma arbetet med effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar,  

att samtliga nämnder och styrelser ska inleda arbetet med internbudget för 2018 senast i september 

2017,  

att samtliga nämnder och styrelser under oktober till kommunstyrelsens arbetsutskott ska delrapportera 

arbetet med internbudget för 2018  

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 kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån ny vision och kommande 

strategiprocess föreslå revideringar av fokusområden och övergripande mål inför EVP 2019-2021 

att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018-2020 med budget för 2018  

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan åren  

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”  

att ändra resultatmålet för åren 2018, 2019 och 2020 till 1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning   

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten  

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande 

beloppen på de lån som förfaller under år 2018 

att kommunstyrelsen ges uppdrag att i samverkan med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden införa ett individuellt fortbildningskonto 

för lärare 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett musikchecksystem 
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Ärende 19. Skrivelse från (S), (M), MP) samt (C) pröva kombinationen med 

gymnasieskola vid Svane och högstadieskola i Parkskolan 

 
 att överlämna ärendet för beslut i kommunfullmäktige i juni 2017 då ärendet är av principiell 

betydelse 
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Utgångsläget för Lunds kommuns budget 2018

(mkr = miljoner kronor) 

 2006–2017 har varit 11 år med nedskärningar på i genomsnitt 1
procent per år.

 Nettokostnaden för hela kommunen är cirka 6,5 miljarder per år.
Ekonomikontorets resultatsimulering: 2018: -44 mkr; 2019: -205 mkr;
2020: - 414 mkr.

 De senaste 11 åren har Lunds kommuns resultat i genomsnitt blivit 106
mkr bättre än ekonomikontorets simulering, de senaste 5 åren 126 mkr.
För åren två och tre har prognoserna divergerat ännu mer – mot ännu
större underskott. Prognoserna är i praktiken ett värsta tänkbara
scenario som har bidragit till att skapa en nedskärningshysteri i den
kommunala organisationen och bland beslutsfattarna; årliga
nedskärningar har blivit Lunds egen variant på ”enda vägens politik”.

 S & MP föreslår ”effektiviseringar” av all verksamhet: 2018: 90 mkr;
2019: 182 mkr; 2020: 276 mkr. Det är de kraftigaste nedskärningarna i
Lunds moderna historia.

Vänsterpartiets budgetförslag
 Inga generella nedskärningar (”effektiviseringar”).
 Vi prognosticerar en resultatförbättring som bygger på medelvärdet de

senaste 11 åren: 2018: 106 mkr; 2019: 212 mkr; 2020: 318 mkr.
 En skattehöjning på 30 öre ger 81 mkr.
 Riktade besparingar: Almedalen 0,7 mkr, Mipim 0,3 mkr samt lobbyism

och företagsjippon 2 mkr.
 Sänkning av kommunalrådslönerna, totalt 1 mkr
 Vi föreslår en konkret effektivisering, slopad internfakturering. 15 000

internfakturor hanteras varje år manuellt i kommunen till en
genomsnittskostnad av 495 kronor. Försiktigtvis lägger vi in
halvårseffekt 2018, 3,7 mkr, och helårseffekt 7,4 mkr därefter.

 Satsning på jämställda löner genom påslag utöver avtal för vissa
kvinnodominerade yrken, till exempel undersköterskor, vårdbiträden,
barnskötare och måltidspersonal: 2018: 7,5 mkr; 2019: 15 mkr; 2020:
15 mkr.

Skola
Fler pedagoger i grundskola och på 
fritidshem  15
Förskolan: Minska barngruppernas storlek 7
Förstärk gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen 7
Totalt mer till skola jämfört med S & MP 72
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Vård och omsorg
Ökad kvalitet, fler händer i vården 13
Avskaffa delade turer 15
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden 12
Satsning på träffpunkter 2
Totalt mer till Vård och omsorg jmf S & MP 70

Kultur och fritid
Fri simundervisning skolan 1,5
Sänkta avgifter Högevallsbadet 1
Kulturskolan: ’Prova på’, breddning och 
avgiftssänkning 4
Idrottssatsning: Fri ’Prova på’ och ökat 
föreningsstöd 4
Ingen nedläggning av bibliotek 1
Eftersatt underhåll, idrottsanläggningar och 
lokaler 3
Totalt mer till Kultur och fritid jmf S & MP 18

Byggande och miljö
Ökat byggande, ökade resurser för 
samhällsplanering 3 
Trädplantering och utveckling av parker  1,5
Upprustning lekplatser 2
Förstärkt park- och gatuunderhåll 2
Eftersatt underhåll kommunens fastigheter 4
Totalt mer till Byggande och miljö jmf S & MP 18

Stora avsättning i investeringsbudgeten 929 miljoner kronor för 
kommunala markköp – bostadsbyggande, grönt bälte och gröna stråk – 
samt till Observatoriet och Folkparken. Finansieringen tas från 
motorvägsutbyggnader och den nya satsning på massbilism som finns i S 
& MP:s budgetförslag, samt att vi inte bygger en ny gymnasieskola 
eftersom en sådan inte behövs. 

Vänsterpartiets förslag till finansiellt mål för Lunds kommun är:
Budgeten ska vara i balans över en treårsperiod (nuvarande mål, som 
inget parti någonsin ens en gång försökt komma i närheten av, lyder: 
Överskott 2 procent varje år ).

Vänsterpartiets resultat blir 2018: 32 mkr; 2019: 45 mkr; 2020: 10 mkr.
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Investeringsbudget Vänsterpartiet 2018-2022  
 
Följande investeringar utgår ur kommunkontorets förslag: 
 
Ny gymnasieskola 
- ny gymnasieskola 700 mkr  
- idrottslokaler ny gy 61 mkr  
- inventarier 15 mkr 
 
Nya motorvägsavfarter m.m.  
- trafikplats Ideon 23,2 mkr 
- tpl ESS-E22 50 mkr  
- vägförb. E22-E6 150 mkr  
 
Totalt borttaget 999 mkr  
 
 
Vänterpartiets tillägg i investeringsbudgeten  
 
Markköp 929 mkr  
Folkparken 62 mkr  
Observatoriet 8 mkr (finns redan 12 mkr)  
 
 
Vänsterpartiet föreslår att större delen av ovanstående summa, 929 mkr, läggs på att 
köpa mark för att möjliggöra ökat bostadsbyggande samt grönt bälte och gröna kilar. 
Kommunalt ägd mark är en av de viktigaste resurserna för att öka bostadsbyggandet och för 
att kunna styra vilken typ av bostäder som byggs. Vänsterpartiet förespråkar att det byggs 
fler hyresrätter i kommunen och att den kommunala marken inte säljs vidare utan upplåts 
som tomträtt, alltså hyrs ut till bostadsbolagen på långa hyresavtal.  
 
Observatoriet 
Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Observatoriet flyttas fram till 2019. Vi föreslår att 
summan för renovering höjs till 20 mkr, istället för de 12 mkr som finns i budgeten, men 
som idag är planerat senare än 2022.  
 
Folkparken  
Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Folkparken omedelbart inleds. Vi vill se 
kulturverksamhet i huset, gärna bibliotek men också möjlighet till föreningslokaler. Denna 
summa är beräknad av kultur- och fritid, men arbetet har sedan avstannat. Vänsterpartiet 
avsätter 62 miljoner i investeringsbudgeten för Folkparken.  
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49 561 -50 726 -51 921

Förändringar -1 165 -1 196 -1 228

Nettokostnadsram -50 726 -51 921 -53 149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 2,0 %

Ersättning - God man för ensamkommande 

(ÖFN) -5 000 -5 000 -5 000

Reviderad beräknad uppräkning KI 235 471

Jämställda löner -7 500 -15 000 -15 000

Medel till valnämnd (valår) -4 177 -3 740

Ingen resa till Almedalen 700

Ingen resa till fastighetsmässan Mipim 300

Minskade bidrag till lobbyism, jippon och 

företagsstöd 2 000 2 000 2 000

Sänkta kommunalrådslöner 1 000 1 000 1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -12 677 -20 505 -16 529

Nettokostnadsram -63 403 -72 426 -69 678

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -4 515 -14 033 -15 055
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203 074 -196 863 -202 618

Förändringar 6 210 -5 754 -5 924

Nettokostnadsram -196 863 -202 618 -208 542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 1,5 %

Samordning av lokaler (försening) -900 0 0

Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) -600 -600 -600

Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) -500 -500 -500

Reviderad beräknad uppräkning KI 931 1 861

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2 000 -169 761

Nettokostnadsram -198 863 -202 787 -207 781

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -2 953 -5 948 -8 987
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4 600 0 0

Förändringar -4 600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivare hyressystem 3 000 3 000 3 000

Gemensamt fordonssystem 6 000 6 000 6 000

Avskaffa internfaktureringen 3 700 7 400 7 400

Prognosticerad resultatförbättring 106 000 212 000 318 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 118 700 228 400 334 400

Nettokostnadsram 118 700 228 400 334 400

Total förstärkning kommungemensamt jfr S & MP 109 700 219 400 325 400
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23 863 -24 811 -25 792

Förändringar -948 -981 -1 014

Nettokostnadsram -24 811 -25 792 -26 806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 2,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI 122 244

Ökat byggande, ökade resurser för samhällsplanering -3 000 -3 000 -3 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 000 -2 878 -2 756

Nettokostnadsram -27 811 -28 670 -29 562

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -3 496 -4 002 -4 518
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169 468 -181 058 -184 581

Förändringar -11 591 -3 523 -5 406

Nettokostnadsram -181 058 -184 581 -189 987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 2,0 %

Nytt färdtjänstavtal -12 400 -12 400 -12 400

Reviderad beräknad uppräkning KI 855 1 711

Trädplantering och utveckling av parker  -500 -500 -500

Upprustning lekplatser -2 000 -2 000 -2 000

Förstärkt park- och gatuunderhåll -2 000 -2 000 -2 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -16 900 -16 045 -15 189

Nettokostnadsram -197 958 -200 626 -205 176

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -8 121 -11 740 -15 395
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48 977 -61 172 -64 372

Förändringar -12 195 -3 200 5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333 036 -342 108 -349 461

Förändringar -9 072 -7 353 -7 534

Nettokostnadsram -342 108 -349 461 -356 995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 1,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI 1 575 3 149

Sänkta avgifter Högevall -1 000 -1 000 -1 000

Fri simundervisning skolan -1 500 -1 500 -1 500

Kulturskolan: 'Prova på', breddning och avgiftssänkning-4 000 -4 000 -4 000

Idrottssatning: Fri Prova på och ökat föreningsstöd -4 000 -4 000 -4 000

Ingen nedläggning av bibiliotek -1 000 -1 000 -1 000

Eftersatt underhåll -3 000 -3 000 -3 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -14 500 -12 925 -11 351

Nettokostnadsram -356 608 -362 386 -368 346

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -17 921 -21 381 -24 883
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427 977 -439 188 -452 437

Förändringar -11 211 -13 249 -13 641

Nettokostnadsram -439 188 -452 437 -466 078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 1,0 %

Sänkt ersättning för ensamkommande -20 000 0 0

Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175

Reviderad beräknad uppräkning KI 2 084 4 169

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -20 175 1 909 3 994

Nettokostnadsram -459 363 -450 528 -462 084

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -4 392 -8 872 -13 444
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113 687 -115 279 -116 893

Förändringar -1 592 -1 614 -1 636

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reviderad beräknad uppräkning KI 516 1 033

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 516 1 033

Nettokostnadsram -115 279 -116 377 -117 496

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13 642 -14 059 -14 490

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 2,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI 67 133

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 67 133

Nettokostnadsram -14 059 -14 423 -14 800

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -281 -565 -853
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1 785 706 -1 890 813 -1 980 192

Förändringar -105 107 -89 379 -96 440

Nettokostnadsram -1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 1,5 %

Kommunals avtal för undersköterskor -14 270 -14 270 -14 270

Reviderad beräknad uppräkning KI 9 129 18 257

Ökad kvalitet, fler händer i vården -13 000 -13 000 -13 000

Avskaffa delade turer -15 000 -15 000 -15 000

Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden -12 000 -12 000 -12 000

Satsning på träffpunkter -2 000 -2 000 -2 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -56 270 -47 141 -38 013

Nettokostnadsram -1 947 083 -2 027 333 -2 114 645

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -70 362 -99 640 -129 925
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496 498 -530 739 -558 809

Förändringar -34 241 -28 069 -29 168

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -587 976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 1,0 %

Kompensation för statsbidrag "Rätt till 

Komuvx" -6 000 -6 000 -6 000

Reviderad beräknad uppräkning KI 2 573 5 146

Förstärk gymnasieskolan och vuxenutbildningen -7 000 -7 000 -7 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -13 000 -10 427 -7 854

Nettokostnadsram -543 739 -569 236 -595 830

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -12 307 -17 842 -23 614
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2 427 344 -2 541 679 -2 629 471

Förändringar -114 335 -87 792 -87 315

Nettokostnadsram -2 541 679 -2 629 471 -2 716 786

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 1,5 %

Reviderad beräknad uppräkning KI 11 913 23 826

Fler pedagoger i skola och på fritidshem  -15 000 -15 000 -15 000

Förskolan: Minska barngruppernas storlek -7 000 -14 000 -21 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -22 000 -17 087 -12 174

Nettokostnadsram -2 563 679 -2 646 558 -2 728 960

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -60 125 -105 995 -152 592

Totalt skola och kultur -90 353 -145 218 -201 089
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197 061 -142 717 -270 377

Förändringar 54 344 -127 660 -158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade merkostnader för 

flyktingbostäder -24 200 -14 880 -10 880

Exploateringsintäkter 15 000 12 000 25 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9 200 -2 880 14 120

Nettokostnadsram -151 917 -273 257 -415 027

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162 200 162 200 162 200

Kostnader -159 700 -159 700 -159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106 637 106 637 106 637

Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100

Finansiella poster 131 000 131 000 131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ingen nedskärning 2 000

Driftkostnader för inomhusmiljöprojektet -12 100 -12 100 -12 100

Återföring av "Effektivare hyressystem" -3 000 -3 000 -3 000

Återföring av "Gemensamt fordonssystem" -6 000 -6 000 -6 000

Eftersatt underhåll -4 000 -4 000 -4 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -25 100 -25 100 -25 100

Resultatpåverkande 267 637 267 637 267 637

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -6 000 -8 000 -10 000

Byggande och miljö -17 898
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5 775 144 5 977 274 6 192 456

Generella statsbidrag & utjämning 425 575 459 681 473 242

Finansiella intäkter 132 740 153 030 154 820

Finansiella kostnader -70 550 -95 620 -107 685

Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Skattehöjning 81 000 81 000 81 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 81 000 81 000 81 000

Resultatpåverkande 6 343 909 6 575 365 6 793 833

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 81 000 81 000 66 000

Skattehöjning, öre 30

2700
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2017-05-23

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020

Nettokostnadsramar -6 582 235 -6 800 578 -7 053 957

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 267 637 267 637 267 637

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 343 909 6 575 365 6 793 833

Årets resultat 31 811 44 924 10 013

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 

utjämning 0,5% 0,7% 0,2%

Resultatmål: budget i balans över treårsperiod 0 0 0

Differens mot resultatmålet 31 811 44 924 10 013
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En helrosa budget 

Feministiskt initiativ har efter valet 2014 för första gången tagit plats i Lunds 

kommunfullmäktige. Vi lägger nu för andra gången vår egen budget för Lunds 

kommun. 

Feministiskt initiativ är ett antirasistiskt feministiskt parti med intersektionalitet 

och mänskliga rättigheter som grund. Det betyder att vi står upp för de mest 

utsatta i vårt samhälle och väljer att aktivt bekämpa de orättvisor som de utsätts 

för. Samhället är bara så bra som den mest utsatta människan har det. 

För att samhället ska fungera och för att alla ska få leva ett bra liv behöver vi 

dela på våra gemensamma medel. Det gör vi genom att betala skatt, 

demonstrera, diskutera och hjälpa varandra. Det gör vi genom att se till att vår 

gemensamma välfärd fungerar. Det gör vi genom att prioritera satsningar som 

gör det bättre för utsatta grupper i samhället. 

I en budget ska behoven styra ekonomin, inte tvärtom. Majoriteten av dagens 

partier låter ekonomin styra behoven. De motiverar nedskärningar med att det är 

bra för framtiden och att vi behöver göra dem. Det stämmer inte.  

När vi i F! istället låter behoven styra ekonomin lägger vi pengar på olika 

verksamheter som arbetar med och för människor och täpper igen de hål som 

finns i kommunen. Med Feministiskt initiativs budget skapar vi gemensamt en 

bättre kommun för alla invånare. 

Feministiskt initiativ är inte som alla andra partier. Vi är inte fast i gamla 

hjulspår, vi tänker nytt och inkluderande. Vi är ett parti med feminister, 

antirasister, aktivister och mänskliga rättighetskämpar. Utifrån det har vi gjort 

vår budget.  
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Hur funkar budgeten? 

Lunds kommuns högst beslutande organ, det vill säga där man tar de största 

besluten, är kommunfullmäktige. Där sitter Feministiskt initiativ och nio andra 

partier och röstar för och emot olika saker 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, på detta budgetfullmäktige är det 

2018, 2019 och 2020 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. 

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 har hand om frågor som rör 

kultur och idrott bland annat. På budgetfullmäktige röstar vi om hur nämndernas 

budget ska se ut i stort. Vi har delat in vår text efter varje nämnd och beskriver 

varje satsning eller minskning 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” 

 

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, det vill säga ingen 

allmän nedskärning.  

 

 

 

362



6 
 

Politisk ledning 
Sänkta kommunalrådslöner 

Lunds kommunalråd har en grundlön på över 50 000 kronor i månaden. Samtidigt står 

kommunen inför hot om stora nedskärningar i vår gemensamma välfärd. Att sänka kvaliteten i 

välfärden och göra situationen värre för de som redan har det tufft är inte rimligt. Vi anser att 

det snarare är kommunalrådens höga löner som kommunen kan spara in pengar på. 

 

2018: + 1 miljon kronor 

2019: + 1 miljon kronor 

2020: + 1 miljon kronor 

 

Ingen resa till Mipim  

Ingen resa till Almedalen 

Mipim är en fastighetsmässa som några från kommunen får åka på. 

Almedalen är ett evenemang som hålls varje år. Några av Lunds politiker får betalt av 

kommunen för att åka på detta.  

Båda dessa evenemang består mest av mingel med näringslivet och andra ”företagspampar”. 

Detta är en onödig kostnad att lägga kommunens pengar på, särskilt med tanke på att de som 

får åka har råd att betala resan själva. Därför har vi valt att ta bort potten med pengar avsedda 

för detta på Kommunkontoret. 

 

2018: + 1 miljon kronor 

2019: + 1 miljon kronor 

2020: + 1 miljon kronor 

 

 

Kommungemensamt 
Prognosticerad resultatförbättring 

Kommunens budgetresultat är oftast bättre än vad budgeten visat i förväg. Därför lägger vi i 

F! in en prognosticerad resultatförbättring på 54 miljoner kronor. 

 

2018: +54 miljoner 

2019: +54 miljoner 

2020: +54 miljoner 

 

UPPDRAG: ensamkommande ska kunna stanna längre 

Lund har det funnits en praxis om att ensamkommande som fyllt 18 år eller fått sin ålder 

uppskriven av migrationsverket till över 18 år blir omedelbart förflyttade till en annan stad i 

Sverige där migrationsverket har plats. Denna praxis är inhuman. Ensamkommande har redan 

som det är en alldeles specifikt utsatta situation. Ensamkommande som grupp är en av de 

mest skuldbelagda grupperna i vårt samhälle just nu. Det är dags att Lunds kommun ändrar 

praxis till att genom individuell bedömning låta ensamkommande stanna längre än tidigare i 
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Lund. Det är här som ens sociala sammanhang finns liksom skola, eventuell BUP-kontakt, 

Gode man och vänner. Den tryggheten ska inte tas ifrån ungdomarna. 

 

 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar bland annat över kommunens gymnasier, modersmålslärare, 

komvux och SFI. Feministiskt initiativ, som i synnerhet ser sitt politiska uppdrag i att värna 

om utsatta grupper, vet hur stark pressen är mot de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom 

skola, den utsatthet många elever dagligen tvingas leva med, och hur viktigt SFI och komvux 

är för vuxnas tillgång till samhället. 

Där kvinnodominerande yrkesgrupper jobbar har politiker generellt en uppfattning om att det 

alltid går att spara och skära ner ytterligare. Feministiskt initiativ vet att just denna politik är 

förklaringen till varför sjukskrivningarna bland lärare toppar statistiken. Vi ger därför 

nämnden en full pris och- lönekompensation. 

När även elever visar hög statistik på psykisk ohälsa förstår F! 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 gör att både elever och 

personal inte känner sig trygga. Bara för att det finns papper på likabehandlingsplan betyder 

inte det att det följs i praktiken. Det krävs därför särskilda kunskaper för att verkligen förstå 

och ta itu med diskriminerade personers vardag. Därför vill vi ge lärare normkritisk 

vidareutbildning i Lunds kommun. 

 

Normkritisk utbildning 

2018: -500 tusen kronor 

2019: -500 tusen kronor 

2020: 0 kronor 

 

Stärkt elevhälsa 

2018: -1 miljon kronor 

2019: -1 miljon kronor 

2020: -1 miljon kronor 

 

 

Barn-och skolnämnden  
Barn-och skolnämnden har ansvaret för Lunds kommuns kommunala förskolor och 

grundskolor. Tidigare har Lunds kommun haft två barn-och skolnämnder men från och med 

den 1 januari 2018 bildas en ny barn och skolnämnd som ska ta över ansvaret från de två 

tidigare. Som i alla nämnder får Barn- och skolnämnden full pris- och lönekompensation. 

Eftersom utbildningssektorn är en viktig del i unga människors vardag och mående så föreslår 

vi att barn- och skolnämnden tilldelas en särskild satsning på 2 miljoner kronor som ska 

användas för att just stärka skolan. 
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Stärkt skola 

2018: -2 miljoner kronor 

2019: -2 miljoner kronor 

2020: -2 miljoner kronor 

 

 

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. Detta kräver att cykel- och gångstråk håller god kvalitet. Detta gynnar inte 

minst kvinnor eftersom att gruppen utgör en majoritet av cyklister och fotgängare. F! Lund 

satsar därför i investeringsbudgeten tio miljoner kronor per år på en god offentlig miljö för 

alla, vilket innebär en miljon kronor i driftskostnader. 

 

F! vill att staden ska vara tillgänglig, välkomnande och tilltalande för alla som vistas i den. 

Det ska den vara alla dagar, året om. Vid 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 och på så sätt minska 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. 

 

Underhåll 

2018: -1 miljon kronor 

2019: -1 miljon kronor 

2020: -1 miljon kronor 

 

Pynt 

2018: + 600 tusen kronor 

2019: + 1,1 miljoner kronor 

2020: + 1,6 miljoner kronor 

 

UPPDRAG: Dialog med Handelsföreningen gällande pynt 
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Kultur-och fritidsnämnden 
Kultur, idrott, bibliotek och fritidsverksamheter har alla centrala roller i skapandet av ett 

inkluderande samhälle med livskvalitet för alla invånare. Eftersom Kultur-och fritidsnämnden 

har få lagreglerade verksamheter löper nämnden stor risk att drabbas av nedskärningar. F! vill 

inte att någon verksamhet inom nämnden ska behöva skära ner utan satsar på utökade 

verksamheter och vill ge Kultur – och fritidsnämnden full pris – och lönekompensation. 

  

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 detta. De ska bland annat gå till att 

förlänga anställningen av en inkluderingskoordinator som kommunen anställt på 6 månader i 

väntan på ytterligare medel. 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.  

  

Feministiskt initiativ har tagit del av det kulturmanifest som de fria kulturaktörerna i Lund har 

sammanställt och ser vikten av att kommunen bidrar med kulturstruktur för de fria 

kulturaktörerna. Politiken ska bidra genom att skapa hållbar infrastruktur för kulturutövare. 

Här är lokaler en viktig fråga, och därför vill vi utreda hur Observatoriet kan omvandlas till en 

plats för kulturutövande. Feministiskt Initiativ stödjer även arbetet med att skapa en plats för 

både kultur, idrott och fritid i lokalen i Folkparken.  

  

Fi vill också verka för att kultur-, fritids-, och idrottsföreningar ges större och mer långsiktiga 

möjligheter att ta emot stöd och bidrag från kommunen än de ettåriga bidrag som idag 

fördelas till föreningar I kommunen. Arbetet med att se över hur kommunen bättre kan ingå 

IOP-avtal med mera är spännande och vi hoppas påverka så att föreningslivet kan få en mer 

hållbar framtid. Nämnden kämpar med eftersatt underhåll av lokaler och idrottsplatser, vilket 

gör att det ordinarie underhållet sätts på efterkälken och leder till att underhåll tar lång tid att 

åtgärda och därför blir dyrare än det hade behövt vara. Därför lägger vi i vår budget 3 

miljoner kronor på eftersatt underhåll. 

 

Utredning användning lokaler 

2018: -100 tusen kronor 

2019: -100 tusen kronor 

2020: -100 tusen kronor 

 

Inkludera nyanlända 

2018: -400 tusen kronor 

2019: -400 tusen kronor 

2020: -400 tusen kronor 
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Eftersatt underhåll 

2018: -3 miljoner kronor 

2019: -3 miljoner kronor 

2020: -3 miljoner kronor 

 

UPPDRAG: Verka för jämställd idrott 

 

 

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 värdefull del av 

kommunens invånare. Feministiskt initiativ 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. Precis som de fackliga organisationerna tror vi att investeringar i 

personalen lönar sig i längden. Därför avsätter vi även 10 miljoner årligen för att intensifiera 

arbetet med att avskaffa delade turer. De anställda, främst undersköterskor, som idag arbetar 

sådana pass har samma rätt till en meningsfull och sammanhängande fritid som andra som 

yrkesarbetar, och de äldre förtjänar personal som mår bra och har tid att utföra ett gott arbete. 

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.  

 

Lund måste alltså fortsätta budgetera för att möjliggöra satsningar, för lundaborna idag och 

för kommunens framtid. En satsning vi 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. 
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Intensifiera avskaffandet av delade turer 

2018: -10 miljoner kronor 

2019: -10 miljoner kronor 

2020: -10 miljoner kronor 

 

6 timmars arbetsdag på 2 äldreomsorgsverksamheter 

2018: -12 miljoner kronor 

2019: -12 miljoner kronor 

2020: -12 miljoner kronor 

 

 

Socialnämnden 
Socialnämnden i Lund har ett omfattande och med rådande ekonomiska förutsättningar 

oerhört svårt uppdrag. En mycket stor del av förvaltningens uppdrag består av lagstyrd 

verksamhet som inte kan omfattas av nedskärningar utan att vi åsidosätter rättssäkerheten. 

Lunds kommun bör sträva efter att vara en ledstjärna i solidaritet, generositet och ansvar för 

medmänniskor som befinner sig i utsatta och svåra situationer och det måste göras genom att 

visa en politisk vilja att se till att tjänstepersoner inte ska behöva rätta sig efter kassakistans 

aktuella storlek utan efter det uppdrag och skyldigheter socialtjänsten har att värna, hjälpa och 

möjliggöra ett gott och värdigt liv för alla som vistas i Lunds kommun.   

 

Socialnämnden står även inför utmaningar gällande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet efter 

inspektion från Arbetsmiljöverket. Genom att budgetera för full pris- och lönekompensation 

och satsningar på områden/målgrupper vi ser som prioriterade vill vi säkerställa att 

förvaltningen kan tillgodose de behov som finns hos människor i Lunds kommun samt att 

kompetens bevaras genom att minska sjukfrånvaro som är arbets/belastningsbetingad och 

omsättning i personal. 

 

Vi anser också att ansvaret för flyktingmottagandet är kommunövergripande och kan inte 

ekonomiskt belasta endast en nämnd. Vi ser det som glädjande att bred politisk medvetenhet 

om detta ökar och att beslut börjar tas i denna riktning men med grundläggande mänskliga 

rättigheter och en utgångspunkt i solidaritet ser vi inga möjligheter till nedskärningar i 

Socialnämndens budget, den behöver istället förstärkning. 

 

HBTQ-certifiering 

Att HBTQ-certifiera verksamheter eller ge motsvarande utbildning till personal ser vi som 

högt prioriterat. Alla medmänniskor i Lund ska bemötas på ett korrekt och bra sätt. Vi ser 

behovet och vikten av att det arbetas strukturellt med normkritik. 

 

2018: - 600 tusen kronor 

2019: -600 tusen kronor 

2020: -600 tusen kronor 
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Härbärge EU-medborgare i utsatthet 

I Lunds kommun har det funnits möjligheter för EU-medborgare i utsatthet att få sova tryggt, 

säkert och få sina mänskliga rättigheter respekterade i med den att det funnits minst ett 

härbärge r riktat till gruppen. Tack vare Härbärget har det visat sig att ideell sektor kan ägna 

sig åt samhällsguidning utöver att fysiskt erbjuda sängar, dusch och kök. Detta har resulterat i 

att flertalet EU-medborgare i utsatthet har sökt och fått arbete och även mer hållbara 

bostadslösningar. Det är otroligt värdefullt för såväl individer som för samhälle och det är 

något som ska få förutsättningar att fortsätta. Därför lägger vi 1.5 miljoner på härbärge för 

EU-medborgare i utsatthet. 

 

2018: -1.5 miljoner kronor 

2019: -1.5 miljoner kronor 

2020: -1.5 miljoner kronor 

 

UPPDRAG: Tak över huvud – 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 socialförvaltningen arbetar fram en praxis för detta. 

 

UPPDRAG: Fortsatt IOP-överenskommelse härbärge 

Vi i Feministiskt Initiativ lyssnar på förvaltningen. Lunds kommuns socialförvaltning framför 

att de inte kommer att kunna utföra alla deras lagstadgade arbetsuppgifter, såsom att se till att 

inga barn far illa, utan hjälp och samarbete med ideell sektor. IOP-överenskommelsen som 

togs fram mellan flera ideella aktörer och kommunen har varit givande och gett önskvärd 

effekt. Tillsammans har kommun och ideell sektor exempelvis lyckats undvika konfrontation.  

När barn ur gruppen EU-medborgare i utsatthet vistats i Lund har åtgärder vidtagits för att 

säkerställa att barnen inte far illa och tillit mellan målgruppen och myndigheter har förstärkts 

väsentligt på grund av tätt samarbete med ideell sektor. Därför är vi beslutsamma gällande att 

IOP-överenskommelsen behöver fortsätta. 

 

 

Servicenämnden  
Servicenämnden bedriver verksamhet inom områdena Lundafastigheter, Markentreprenad och 

Måltidsservice. Här finns det bra satsningar att göra för miljön. 

I servicenämnden har vi lagt ett uppdrag om 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 specielkost, då den är ägg och mjölkfri.  

 

UPPDRAG: Verka för vegetabilisk norm 
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Ökat vinstuttag Kraftringen 
Lunds kommun har som delägare i Kraftringen möjlighet att ta ut vinst ur bolaget (i samråd 

med övriga ägarkommuner). Med tanke på det ekonomiska läget i Lund och den övergripande 

politiska oviljan att höja skattesatsen för att stärka välfärden ser vi detta som ett sätt att 

möjliggöra satsningar som är nödvändiga. Vi ser inte nedskärningar som det enda alternativet 

för att arbeta för att nå en budget i balans när kommunen är delägare i bolag som går med 

vinst som vi har möjlighet att ta del av utan att det drabbar kunder genom höjda taxor.  

Vi har budgeterat för 10 miljoner per år. Vi föreslår inget vinstuttag från vare sig LKF eller 

LKP. Vi vill inte heller att ägarkommunerna ska ta ut hela Kraftringens vinst då vi önskar att 

bolaget ska ha möjligheter att fortsätta sitt goda arbete för social hållbarhet och hållbar 

utveckling. Dock anser vi det rimligt att de närmast kommande åren prioritera resurser till t ex 

socialnämnden som behöver kompenseras för ökade kostnader i kombination med minskat 

statsbidrag. Vi ser att 10 miljoner i sammanhanget utökat ansvar i mottagandet av människor 

som flytt till Sverige, gärna i ett kommunövergripande arbete, klingar väl med Kraftringens 

roll att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

 

2018: +10 miljoner 

2019: +10 miljoner 

2020: +10 miljoner 
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Investeringsbudgeten 
Tekniska nämnden: Underhåll 

2018: -10 miljoner kronor 

2019: -10 miljoner kronor 

2020: -10 miljoner kronor 

 

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. Lunds kommun en ständigt växande 

underhållsskuld, vilket betyder att vi varje år halkar efter i underhållet av parker, gångstråk, 

cykelvägar och gator. F! Lund ser mycket allvarligt på detta, och satsar därför en rejäl summa 

pengar för att förhindra att skulden växer ytterligare.  

 

Valnämnden: nya valskärmar 

2018: -3 miljoner kronor 

2019: 0 kronor 

2020: 0 kronor 

 

Valnämnden behöver eventuellt mer resurser inför valet 2018. Vi lägger därför 3 miljoner 

kronor till valnämnden i investeringsbudgeten. 
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Skattehöjning 
 

För att få igenom den stärkta välfärden och de satsningar som är nödvändiga för ett 

tillgängligt Lund för alla, behöver vi höja skatten med 32 öre. 32 öre skattehöjning innebär 

mindre än 100 kronor högre skatt per månad för den som har en månadslön på 25 000 kronor.  

Vi i Feministiskt initiativ är övertygade om att medmänniskorna i vår kommun kan tänka sig 

betala något extra i månaden för en starkare, mer inkluderande välfärd, fungerande vägar och 

bättre miljö för alla.  
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Budgetförslag F!
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49 561 -50 726 -51 921

Förändringar -1 165 -1 196 -1 228

Nettokostnadsram -50 726 -51 921 -53 149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Lägre bidrag god man (ÖFN) -7 400 -7 400 -7 400

Sänkta kommunalrådslöner 1 000 1 000 1 000

Medel till valnämnd (valår) -4 711 -3 740

Almedalen 700 700 700

Mipim 300 300 300

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -10 111 -9 140 -5 400

Nettokostnadsram -60 837 -61 061 -58 549

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203 074 -196 863 -202 618

Förändringar 6 210 -5 754 -5 924

Nettokostnadsram -196 863 -202 618 -208 542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

E-arkiv -500 -500 -500

Dataskyddsförordning -600 -600 -600

Samordning kommunkontorets lokaler -900

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2 000 -1 100 -1 100

Nettokostnadsram -198 863 -203 718 -209 642

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4 600 0 0

Förändringar -4 600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Prognosticerad resultatförbättring 54 000 54 000 54 000

UPPDRAG: ensamkommande ska kunna stanna 

längre

Resultatförbättring 95 000 271 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 54 000 149 000 325 000

Nettokostnadsram 54 000 149 000 325 000
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Budgetförslag F!
Belopp i tkr

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23 863 -24 811 -25 792

Förändringar -948 -981 -1 014

Nettokostnadsram -24 811 -25 792 -26 806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -24 811 -25 792 -26 806

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169 468 -181 058 -184 581

Förändringar -11 591 -3 523 -5 406

Nettokostnadsram -181 058 -184 581 -189 987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Höjda felparkeringsavgifter 1 700 1 700 1 700

Nytt färdtjänstavtal -12 400 -12 400 -12 400

Underhåll -1 000 -1 000 -1 000

Pynt 600 1 100 1 600

UPPDRAG: Dialog med handelsföreningen

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -11 100 -10 600 -10 100

Nettokostnadsram -192 158 -195 181 -200 087

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48 977 -61 172 -64 372

Förändringar -12 195 -3 200 5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Budgetförslag F!
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333 036 -342 108 -349 461

Förändringar -9 072 -7 353 -7 534

Nettokostnadsram -342 108 -349 461 -356 995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Utredning användning lokaler -100 -100 -100

Inkludera nyanlända -400 -400 -400

Eftersatt underhåll -3 000 -3 000 -3 000

UPPDRAG: verka för jämställd idrott

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 500 -3 500 -3 500

Nettokostnadsram -345 608 -352 961 -360 495

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427 977 -439 188 -452 437

Förändringar -11 211 -13 249 -13 641

Nettokostnadsram -439 188 -452 437 -466 078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175

Sänkt ersättning ensamkommande -37 500 -37 500 -37 500

Härbärge EU-medborgare i utsatthet -1 500 -1 500 -1 500

HBTQ certifiering -600 -600 -600

Uppdrag: Tak över huvudgaranti

Uppdrag: Fortsatt IOP överenskommelse 

härbärge

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -39 775 -39 775 -39 775

Nettokostnadsram -478 963 -492 212 -505 853

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113 687 -115 279 -116 893

Förändringar -1 592 -1 614 -1 636

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Budgetförslag F!
Belopp i tkr

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13 642 -14 059 -14 490

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1 785 706 -1 890 813 -1 980 192

Förändringar -105 107 -89 379 -96 440

Nettokostnadsram -1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Merkostnad för kommunals avtal (usk) -14 270 -14 270 -14 270

IBIC: effektivare planering 3 300 3 300 3 300

IBIC: förbättrad arbetsmiljö 675 1 350 1 350

Välfärdsteknologi: tillsyn via webbkamera 1 800 1 800 1 800

Välfärdsteknologi: mobil dokumentation 500 500 500

6 timmars arbetsdag 2 äldreboenden -12 000 -12 000 -12 000

Intensifiera avskaffandet av delade turer -10 000 -10 000 -10 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -29 995 -29 320 -29 320

Nettokostnadsram -1 920 808 -2 009 512 -2 105 952

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496 498 -530 739 -558 809

Förändringar -34 241 -28 069 -29 168

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -587 976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Kompensation förstelärare -600 -600 -600

Kompensation riktat statsbidrag -6 000 -6 000 -6 000

Kompensation lärarlönelyftet -2 100 -2 100 -2 100

Normkritisk utbildning -500 -500 0

Stärkt elevhälsa -1 000 -1 000 -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -10 200 -10 200 -9 700

Nettokostnadsram -540 939 -569 009 -597 676
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Budgetförslag F!
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2 427 344 -2 541 679 -2 629 471

Förändringar -114 335 -87 792 -87 315

Nettokostnadsram -2 541 679 -2 629 471 -2 716 786

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Stärkt skola -2 000 -2 000 -2 000

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

Nettokostnadsram -2 543 679 -2 631 471 -2 718 786

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197 061 -142 717 -270 377

Förändringar 54 344 -127 660 -158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Merkostnad för flyktingbostäder -24 200 -14 880 -10 880

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -24 200 -14 880 -10 880

Nettokostnadsram -166 917 -285 257 -440 027

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162 200 162 200 162 200

Kostnader -159 700 -159 700 -159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106 637 106 637 106 637

Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100

Finansiella poster 131 000 131 000 131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Driftskostnader inomhusmiljöprojektet -12 100 -12 100 -12 100

UPPDRAG: verka för vegetabilisk norm

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -12 100 -12 100 -12 100

Resultatpåverkande 280 637 280 637 280 637
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Budgetförslag F!
Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5 775 144 5 977 274 6 192 456

Generella statsbidrag & utjämning 425 575 459 681 473 242

Finansiella intäkter 132 740 153 030 154 820

Finansiella kostnader -70 550 -95 620 -107 685

Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

32 öre skattehöjning 86 400 86 400 86 400

Ökat vinstuttag Kraftringen 10 000 10 000 10 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 96 400 96 400 96 400

Resultatpåverkande 6 359 309 6 590 765 6 809 233
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Budgetförslag F!
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6 610 094 -6 872 928 -7 091 307

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 280 637 280 637 280 637

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 359 309 6 590 765 6 809 233

Årets resultat 32 352 974 1 063
Årets resultat i % av skatter, generella 

statsbidrag och utjämning 0,5% 0,0% 0,0%

Resultatmål om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -91 662 -127 765 -132 251
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          Budget för Lunds kommun 2018 

förslag från Sverigedemokraterna 
 

 

Innehållsförteckning: 
 

 

Allmänna texter: 

 

 Inledning  med ekonomisk lägesanalys 

 Invandring och mångkultur 

 Behovet av en förvaltningsreform 

 Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

 

 

Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter:  

  

 Politisk ledning och kommunstyrelse 

 Kommunkontor 

 Kommungemensamt 

 Byggnadsnämnd 

 Teknisk nämnd 

 Kultur och fritidsnämnd    

 Socialnämnd 

 Miljönämnd 

 Vård- och omsorgsnämnd 

 Utbildningsnämnd 

 Barn och skolnämnder totalt 

 Finansförvaltning 

 Renhållningsstyrelsen 

 Servicenämnden  

 Skattesats    

 
 

 

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2018 och EVP 2019- 2020 är 

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

Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den 

ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en 

position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och 
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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. Mottagningen av asylinvandrare 

har havererat, med ett prognosticerat ekonomiskt underskott för 2017 som är 

ännu större än det besparingsbelopp för denna verksamhet vi hade i vår budget 

förra året. Den mångkulturella omvandlingen av kommunen fortsätter dock i 

uppskruvad takt. På detta kommer ett fortsatt stort investeringsbehov, och till 

sist, andelen arbetande i befolkningen förutspås gå ner kraftigt de kommande 

åren, främst på grund av en ökande andel äldre.  

 

De flesta partier är överens om att kommunen de närmaste åren måste hitta sätt 

att effektivisera sin verksamhet. Vi ger i vår budget konkreta förslag till 

effektivisering, till exempel genom vårt förslag till förvaltningsreform, genom 

minskade invandringskostnader, och en rad andra prioriteringar. Vi minskar 

även utgifterna kraftigt för flera nämnder, men har också valda satsningar, som 

ökade medel till äldreomsorgen, och medel reserverade för införande av 

kulturcheck. Vår budgets slutresultat är bättre än S och MP:s resultat för 2018 

och 2019, men något sämre för 2020. Vårt sammanlagda överskott för hela 

treårsperioden är mycket större än för S och MP:s budget.  

 

I vår investeringsbudget skiljer sig från den från S och Mp genom att vi inte 

lägger några medel för inköp av bostadsrätter, 75 miljoner under de kommande 

åren, och att vi tar bort de 35 miljoner som Socialnämnden har reserverat för 

flyktingboenden. Vi minskar också anslaget till ridanläggning från 75 till 60 

miljoner. Detta bedömer vi som möjligt om ridanläggningen inte läggs på 

Ladugårdsmarken, utan istället anläggs på billigare mark längre ut på landet.  

 

Dessa tre inbesparingar sänker i vår Resultat och finansieringsbudget 

lånebehovet, och därmed också de finansiella kostnaderna.  

 

 

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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Vi har i tidigare budgetar hänvisat till en rad sådana dokument. Men numera 

framgår det som vi länge hävdat istället av kommunens egna dokument.  

 

Mottagningsverksamheten av flyktingar går med ett enormt underskott. I 

skrivande stund är prognosen för socialnämndens underskott för denna 

verksamhet 2017 uppe i 80 miljoner. I vår budget för 2017 beräknande vi 

underskottet till 70 miljoner, men använde siffran 60 miljoner i vår budget för 

att vara säkra på att inte vara i överkant. 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. 

Vi har för socialnämnden satt en besparingspotential på 100 miljoner för 2018, 

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 2020.  

 

 

3. Behovet av en förvaltningsreform 

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

parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en 

tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. 

Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i 

chefsfunktioner. Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 30 miljoner kronor 

redan 2018 på effektivisering av tjänstemannaorganisationen, utan att 

verksamheterna blir lidande. Vi har lagt denna besparing under 

kommungemensamt, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så 

länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna.  

 

 

4. 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 
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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 2018 valt att spara in 24 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, 

vilket är en mycket modest uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska 

om dessa projekt och verksamheter avskaffades.  

 

5. Kommunstyrelse och politisk ledning 

Men omläggning till en Sverigedemokratisk invandringspolitik kan kostnaderna 

för gode män till så kallade ensamkommande barn minskas kraftigt. Då behövs 

inte den av S och MP föreslagna ökningen, utan anslaget kan istället minskas. 

Även kommunstyrelsen måste vara försiktig med spenderandet, och beakta det 

stora behov av effektivisering och prioritering som finns hos alla nämnder. Vi 

har lagt en generell effektiviseringspotential på 2 procent på lång sikt, och 

skrivit in den på EVP-året 2020.  

 

 

6. Kommunkontor 

Vi har här en lång rad förändringsförslag. Funktioner som vi tidigare har varit 

kritiska till, 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.  
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7. Kommungemensamt. 

Här har vi lagt in de försiktigt uppskattade generella besparingar som vi vill 

genomföra genom vår förvaltningsreform.  

 

 

8. Byggnadsnämnd 

Nyproduktionen i Lunds centrala delar tar idag liten hänsyn till estetiska värden, 

och förfular stadsbilden med modernistiska plåt- och glasfasader utan 

anknytning till Lunds historiska arv. Detta måste ändras. Vi vill ha mer 

arkitektur med klassiska ideal i formerna, varmare och vänligare material, en 

mänskligare estetik som anknyter till historien istället för att bara förneka den. 

Vi anslår för detta 500 tkr för införande av ett nytt regelverk för byggnation, 

som ska säkerställa en sådan ändring.  

Vi anser att nämnden bör kunna genomföra besparingar på 700 tkr enligt det så 

kallade 3-procent-alternativet; alltså att man sparar 300 tkr per år genom 

reducering av IT-kostnader, och 400 tkr per år genom det nämnden anger som 

”Reducering av övriga kostnader”.  

Byggnadsnämnden har visserligen varit överbelastad senaste åren, men om 

kommunen från och med nu följer lagen, och inte fattar olagliga beslut som ger 

byggnadsnämnden extra arbete, bör belastningen lättas något.  

 

 

9. Teknisk nämnd 

Det nya färdtjänstavtalet beräknas medföra 12,4 milj. i merkostnader, detta har 

vi lagt till. Vi föreslår också 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.  

På många ställen på landsbygden är belysningen dålig. Detta är ett långsiktigt 

projekt, och vi har därför anslagit 2, 5 miljoner per år under hela EVP-perioden.  

Vi anser också att seniorkortet, som ger gratis bussresor för personer över 75 ska 

avskaffas. Vi är öppna för diskussion om en subvention för utsatta grupper, till 

exempel fattigpensionärer, men en generell subvention för alla över 75 finns det 

ju inga sakliga skäl till.  

Även tekniska nämnden behöver undersöka möjligheterna till långsiktiga 

effektiviseringar av sin verksamhet. Vi har lagt in en besparingspotential på 2 

procent för år 2020.  

 

10. 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 
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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 anser också att 

kommunens stöd till företaget Anagram AB kan slopas, eftersom kulturstöd inte 

bör gå till företag.  

Av de förslag till besparingsmöjligheter som nämnden presenterade i januari 

fram vill vi genomföra sådana för sammanlagt 10 794 tkr. Detta är de 

besparingar som nämnden betecknar med följande koder: 1A, 2A, 4A, 5A, 6A, 

7A, 1B, 10C, 1-4D, 14D, 16D, 17D och 20D. Vi har i vår nettokostnadstabell 

gett dessa samlingsnamnet ”utvalda besparingsförslag”.  

 

Vi har två konkreta satsningar under denna nämnd: Vi anslår 7 miljoner för 

införande av kulturcheck, och vill även ge ett riktat bidrag på 1 miljon till 

Idalagården, för att säkra att den fortsatt ska kunna erbjuda Veberödsborna bra 

lokaler för uthyrning och olika verksamheter.  

 

 

11. Socialnämnd 

I de så kallade dialogdokumenten som utgjorde del av underlaget för förra årets 

budgetarbete, 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 i 1,5 miljoner på detta under varje 

kommande år. Vi vill istället satsa 1,5 miljoner kronor på att kommunen hyr in 

bevakningspersonal, som avhyser tiggare i offentliga miljöer. Vi anslår även 750 

tkr årligen till att bistå Jernhusen med en ordningsvaktstjänst, enligt den 

förfrågan som har inkommit från Jernhusen, och enligt den motion som SD har 

lagt om detta.  

Genom ett omedelbart avbrytande av mottagningen av flyktingar, blir det för 

2018 och kommande år möjligt att spara in åtminstone ett belopp motsvarande 

det underskott som denna verksamhet förutspås ha för 2017. Eftersom 

verksamheten tiden expanderar, anser vi det vara möjligt att på detta sätt spara in 

100 miljoner för 2018, 110 miljoner för 2019, och 120 miljoner för 2020.  
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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 2018, 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 flyktingverksamheten kan antas vara större för kommande år än för 2016.  

 

12. Miljönämnd 

De anslag vi föreslår skiljer sig inte från de som S och Mp föreslår.  

 

13. Vård- och omsorgsnämnden 

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället 

är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering 

för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av 

problemen i äldrevården.  

Vi gör 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 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.  

Vi har likt budgeten från S och MP, lagt ett effektiviseringskrav på nämnden, 

men vill ge nämnden mer tid för den omställningen, och har lagt in det först år 

2020.  

 

 

14. Utbildningsnämnd 

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. För år 2020 har vi lagt in ett 

effektiviseringskrav på 1 procent.  

 

 

15. Barn- och skolnämnd totalt 

"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. Inte heller tillåts lärare 
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upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts 

trots stökiga elever och ordningsstörningar. 

Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot "flumskolan" och ge 

behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet 

om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett 

större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för 

lärare att utbildas till ordningsvakter. 

 

Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den 

elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången 

förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de 

framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver 

extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts 

avancera i en snabbare takt. 

 

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

följande: Vi avskaffar tilläggsresurserna för flyktingar, den senast tillgängliga 

siffran är 54 miljoner. Vi ökar istället anslagen så att 25 miljoner går till ökade 

anslag för barn med behov av extra stöd; 12 miljoner går till 20 nya 

”tillsynslärare” med ordningsvaktsbefogenhet, och 10 miljoner går till att 

möjliggöra en minskning av klassers storlek där det behövs mest.  

Vi satsar även 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 
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att minska anslagen med minst 15 miljoner kronor när dessa verksamheter 

avskaffas. 

 

 

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

 

17. Renhållningsstyrelsen 

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

 

18. Servicenämnden 

Vår budget för Servicenämnden skiljer sig från förslaget från S och MP genom 

att vi inte har deras årliga effektivisering på två procent, och inte har med 

driftskostnaderna för inomhusmiljöprojektet som en utgift på denna post.  

 

19. Skattesats 

Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21, 24 per skattekrona 
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2017-05-23

Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49 561 -50 726 -51 921

Förändringar -1 165 -1 196 -1 228

Nettokostnadsram -50 726 -51 921 -53 149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

2,0% effektivisering 0 0 1 063
Medel till valnämnd (valår) -4 177 -3 740
Besparing Överförmyndarnämnden 2 000 2 000 2 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2 177 -1 740 3 063

Nettokostnadsram -52 903 -53 661 -50 086

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203 074 -196 863 -202 618

Förändringar 6 210 -5 754 -5 924

Nettokostnadsram -196 863 -202 618 -208 542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Samordning av lokaler (försening) -900 0 0

Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) -600 -600 -600

Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) -500 -500 -500

Av SD föreslagna förändringar

Visselblåsarorganisation 200 200 200

Stödfunktion för extern finansiering 600 600 600

Future by Lund / The Creative Plot 3 000 3 000 3 000

Mottagarorganisation 1 200 1 200 1 200

Klimatsamordnare 600 600 600

Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700

Lund Convention Bureau 250 600 600

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

1,5% effektivisering 0 0 3 128

Återinförande medborgarstämmor -700 -700 -700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 5 950 7 200 10 328

Nettokostnadsram -190 913 -195 418 -198 214
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4 600 0 0

Förändringar -4 600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Effektivare hyressystem 3 000 3 000 3 000

Gemensamt fordonssystem 6 000 6 000 6 000

Av SD föreslagna förändringar

Förvaltningsreform 30 000 30 000 30 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 39 000 39 000 39 000

Nettokostnadsram 39 000 39 000 39 000

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23 863 -24 811 -25 792

Förändringar -948 -981 -1 014

Nettokostnadsram -24 811 -25 792 -26 806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

Nytt regelverk för byggnation -500 0 0

Nämndens besparingsförslag, 3% 700 700 700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 200 700 700

Nettokostnadsram -24 611 -25 092 -26 106
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169 468 -181 058 -184 581

Förändringar -11 591 -3 523 -5 406

Nettokostnadsram -181 058 -184 581 -189 987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Nytt färdtjänstavtal -12 400 -12 400 -12 400

Av SD föreslagna förändringar

Ökad beredskap vinterväglag -2 500 -2 500 -2 500

Ökad belysning i flerbostadsområden -2 500 -2 500 -2 500

Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500

Avveckling seniorkort 7 500 7 500 7 500

2,0% effektivisering 0 0 3 800

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9 400 -9 400 -5 600

Nettokostnadsram -190 458 -193 981 -195 587

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48 977 -61 172 -64 372

Förändringar -12 195 -3 200 5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333 036 -342 108 -349 461

Förändringar -9 072 -7 353 -7 534

Nettokostnadsram -342 108 -349 461 -356 995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

Slopat stöd till mångkulturell och 

kulturradikal verksamhet 6 000 6 000 6 000

Fristadsprojektet 500 500 500

Kulturcheck -7 000 -7 000 -7 000

Kostnader för mångfald och HBTQ 1 000 1 000 1 000

Utvalda besparingsförslag 10 794 10 794 10 794

1,0% årlig effektivisering 0 3 494 7 064

Verksamhetsstöd Idalagården -1 000 -1 000 -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 10 294 13 788 17 358

Nettokostnadsram -331 814 -335 673 -339 637

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427 977 -439 188 -452 437

Förändringar -11 211 -13 249 -13 641

Nettokostnadsram -439 188 -452 437 -466 078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175

Av SD föreslagna 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

Inhyrning av bevakningspersonal för 

avhysning av tiggare -1 500 -1 500 -1 500

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 100 000 110 000 120 000

Bistå Jernhusen med en inhyrd 

ordningsvaktstjänst -750 -750 -750

1,0% årlig effektivisering 0 4 524 9 184

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 109 875 124 399 139 059

Nettokostnadsram -329 313 -328 038 -327 019
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113 687 -115 279 -116 893

Förändringar -1 592 -1 614 -1 636

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

Besparing på försörjningsstöd pga stoppad 

asylinvandring 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 -112 279 -113 893 -105 529

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13 642 -14 059 -14 490

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1 785 706 -1 890 813 -1 980 192

Förändringar -105 107 -89 379 -96 440

Nettokostnadsram -1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Kommunals avtal för undersköterskor -14 270 -14 270 -14 270

Av SD föreslagna 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

1,5% effektivisering 0 0 31 149

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -28 270 -28 270 2 879

Nettokostnadsram -1 919 083 -2 008 462 -2 073 753

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496 498 -530 739 -558 809

Förändringar -34 241 -28 069 -29 168

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -587 976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Kompensation för statsbidrag “Rätt till 

Komvux” -6 000 -6 000 -6 000

Av SD föreslagna förändringar

Besparingar på modersmålsverksamheten 3 000 3 000 3 000

Kostnader för mångfald och HBTQ 3 000 3 000 3 000

1,0% effektivisering 0 0 5 880

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 5 880

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -582 096
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2 427 344 -2 541 679 -2 629 471

Förändringar -114 335 -87 792 -87 315

Nettokostnadsram -2 541 679 -2 629 471 -2 716 786

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

Minskad tilläggsresurs, förskolan 7 000 7 000 7 000

Minskad tilläggsresurs, grundskolan 47 000 47 000 47 000

Minskning av anslag för 

modersmålsverksamheten 10 000 10 000 10 000

Ökade anslag för barn med behov av extra 

stöd -25 000 -25 000 -25 000

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

Utbildning av 20 tillsynslärare med 

ordningsvaktsbefogenhet -12 000 -12 000 -12 000

Resurs för att minska storleken på 

skolklasser -10 000 -10 000 -10 000

Kostnader för mångfald och HBTQ 15 000 15 000 15 000

Välkomsten, mottagningsenhet för 

ensamkommande 2 000 2 000 2 000

Solens flyktingförskola 376 376 376

Administrativa kostnader, lokaler 2 900 2 900 2 900

Standard för IT i kommunen 327 335 344

Samarbete med KoF avseende bibliotek 177 181 186

1,5% effektivisering 0 0 40 752

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 30 780 30 792 71 558

Nettokostnadsram -2 510 899 -2 598 679 -2 645 228

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197 061 -142 717 -270 377

Förändringar 54 344 -127 660 -158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Exploateringsintäkter 15 000 12 000 25 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 15 000 12 000 25 000

Nettokostnadsram -127 717 -258 377 -404 147
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162 200 162 200 162 200

Kostnader -159 700 -159 700 -159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106 637 106 637 106 637

Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100

Finansiella poster 131 000 131 000 131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Återföring av “Effektivare hyressystem” -3 000 -3 000 -3 000

Återföring av “Gemensamt fordonssystem” -6 000 -6 000 -6 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9 000 -9 000 -9 000

Resultatpåverkande 283 737 283 737 283 737

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5 775 144 5 977 274 6 192 456

Generella statsbidrag & utjämning 425 575 459 681 473 242

Finansiella intäkter 132 740 153 030 154 820

Finansiella kostnader -70 550 -95 620 -107 685

Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6 356 961 -6 709 944 -6 982 307

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 283 737 283 737 283 737

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 262 909 6 494 365 6 712 833

Årets resultat 192 185 70 658 16 763
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag 

och utjämning 3,1% 1,1% 0,3%

Resultatmål om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet 68 171 -58 081 -116 551

Differens mot (S) och (MP) 2018 2019 2020

S och MP förslag till slutligt resultat 31 584 42 542 17 879

SD förslag till slutligt resultat 192 185 70 658 16 763

Skillnad (SD) förslag jämfört med (S) och (MP) 160 601 28 116 -1 116
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Preliminär finansieringsbudget enl SD´s budgetförslag 2018-2020

Finansieringsbudget (Tkr) Budget 

2017

Budget 

2018

Plan      

2019

Plan        

2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 72 490 192 185 70 658 16 763

Justering för avskrivningar mm 300 000 350 000 360 000 365 000

Justering för avsättningar 30 600 46 200 72 100 79 200

Kapitalbindning 7 800 3 000 14 000 0

Medel från den löpande verksamheten 410 890 591 385 516 758 460 963

Investeringar

Nettoinvesteringar -1 384 600 -1 275 487 -1 379 805 -1 375 145

Medel för investeringsverksamhet -1 384 600 -1 275 487 -1 379 805 -1 375 145

Finansiering

Upplåning/Amortering 973 710 684 102 863 047 914 182

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

Medel från finansieringsverksamheten 973 710 684 102 863 047 914 182

Förändring av likvida medel 0 0 0 0
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Investeringsbudget SD 2017-05-05

  

Detta är kommunkontorets underlag för beslut om investeringsramar. 

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2017.
För 2017 stämmer inte planen med beslutad investeringsplan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 
E=Ersättnin N=Ny

Investeringsramar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

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

Vård- och omsorgsnämnden 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600 0

Utbildningsnämnden 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnd 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0

Kultur- och fritidsnämnden 14 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15000

Kommunstyrelsen 693 150 942 760 1 001 250 910 645 462 160 536900

Servicenämnden 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Renhållningsstyrelsen 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 174 692 -26 000 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 253 487 1 357 805 1 434 095 1 362 090 899 505 964 900

Beslutade beställningar

Investeringsutrymme

Tekniska nämnden Exploatering

0 0 -13 950 -3 000 -39 000 0
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 

-3 000 -3 000 -70 000
Summa investeringsramar

1 275 487 1 379 805 1 375 145 1 384 090 885 505 964 900

Sammanfattning: Sa 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare

Lunds kommun Investeringar 7 271 882 1 253 487 1 357 805 1 434 095 1 362 090 899 505 964 900

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -76 000 -3 000 -3 000 -70 000 0 0 0

Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Lunds kommun Summa 7 264 932 1 275 487 1 379 805 1 375 145 1 384 090 885 505 964900

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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Renhålningsstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Renhållningstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 117 400 24 500 21 300 21 600 25 000 25 000
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* 35 000 25 000 5 000 5 000 Finansieras av berörda fastighetsägare
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* intäkt -25 000 -5 000 -5 000
Renhållningstyrelsen Anläggning för park och trägårdsavfall 15 000 15 000

Summa 167 400 0 0 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12 000 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 61 400 13 000 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 600 3 600
Utbildningsnämnden Inventarier Östervångskolan 3 200 2 700 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 2 500
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 3 500 500 1 000 2 000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 15 000
Utbildningsnämnden Summa 55 300 7 200 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 70 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 48 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000 5 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek södra Sandby 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 1 500 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15 000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen inventarier/verksamhetsanpassningar 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fälade + fritidsgård 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Summa 90 500 500 14 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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Investeringar tekniska nämnden Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 32 800 11920 5220 5220 5220 5220
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 51 625 10325 10325 10325 10325 10325
Tekniska nämnden Offentlig belysning 9 500 1900 1900 1900 1900 1900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 17 500 3500 3500 3500 3500 3500
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 400 600 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 6 500 1300 1300 1300 1300 1300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -5 000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 500 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -800 -500 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 120 825 0 0 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 90 000 15000 15000 15000 15000 10000 20000
Tekniska nämnden Lund C 270 000 30000 35000 50000 80000 45000 30000
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 000 1000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23 200 200 8000 8000 7000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1000 23000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 70 000 15000 15000 10000 10000 10000 10000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78 000 500 1000 5000 20000 31500 20000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 6 000 3000 3000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 38 000 5000 13000 10000 10000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -2500 -6500 -5000 -5000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 4 000 4000 0
Tekniska nämnden Stångby station 68 500 1000 15000 3000 10000 20000 19500
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8000 7000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5000 4000 5500 0
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 000 4000 4000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2000 2000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500
Tekniska nämnden Ringvägen GC-banor 0
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 0
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3000 4200 0
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4000 3000 0
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 500 7000 8500
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 200 200 0
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7000 8000 5000 0
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 0

Summa infrastrukturinvesteringar 1 017 200 0 0 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

0
Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 480 750 245 775 430 750 50000
Tekniska nämnden Varav Kostnader -276 058 -20 775 -256 058 -20 000
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal 0 0 -56 000
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling

Summa infrastruktur spårväg 148 692 0 225 000 174 692 -26 000 0 0 0 0

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016

3

402



Investeringar Kommunstyrelsen Sa InventarierTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Barn- och skolnämnd Sagoeken flexibel enhet 300 barn 132 000 N 1000 4 500 23 000 69 000 35 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 72 000 E 2 220 500 15 000 35 000 21 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 000 E 7 000 6 000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 37 000 E 1 260 1 000 2 000 18 000 16 000
Barn- och skolnämnd St Hansgården 20 000 E 200 20 000
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 47 000 E 1 260 2000 15 000 30 000
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola 47 000 E 2 500 18 000 29 000
Barn- och skolnämnd Grynmaleran +2 avdelningar 25 000 E 225 10000 15 000
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X N 840 X

Barn- och skolnämnd Körsbäret 6 avd förskola 38 500 E 700 1 900 26 000 10 600
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 47 000 E 1 260 1000 21000 25000
Barn- och skolnämnd Parkskolan 33 000 15 000 18 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner, mötesplats 91 500 E 1 500 3 500 2 000 48 000 38 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 120 000 N 4 000 2000 68 000 50 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 47 000 E 1 260 22 000 25000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 N 250000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 105 000 N 3 200 105000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 N 1 260 47000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 130 000 N 8 000 10 000 70 000 50 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 N 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 E 700 33 000 14 000
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 55 000 E 200 1 000 29 000 25 000
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 106 000 N 3 200 8 500 1000 61 000 35 500
Barn- och skolnämnd Idrottssal Södra Råbylund 25 000 N 3 200 1 500 10 000 15 000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 37 000 N 3 200 20 000 17 000
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x E 700 X

Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 120 000 E 1 000 20000 90 000 10000
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 120 500 E 2 000 2 500 3 000 70 000 45 000
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 N 35 000 10 000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 170 000 N 3200 1 400 28 500 76 200 63 900
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 26 000 E 1 250 1 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X N 840 X

Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 120 000 E 1 000 2000 38 000 60 000 20 000
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idottshall 45 000 N 1 000 20 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Sofieberg X E 1 250 X

Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 37 000 N 700 18000 19 000
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 E 500 0 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök + adminostration  anpassning åk 4- 6 48 000 E 1 000 1 000 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola 300 barnIdala 106 100 E 1 500 900 900 30 000 60 000 15 200
Barn- och skolnämnd Idrottshall Idala 46 700 E 1 000 15 000 25 000 6 700
Barn- och skolnämnd Nytt kök Nyvångsskolan/ +75 elever 27 500 E 1 000 14 500 13 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång H 14 000 E 100 4 000 10 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 E 100 5 000 10 000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 47 000 E 700 2 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Möllebacken 40 000 E 700 20 000 20000
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 145 000 N 3 200 1 000 30 000 72000 42000
Barn- och skolnämnd Dalby södra Idrottssal 45 000 N 1 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 20 000 E 200 20 000
Summa förskola/grundskola 2 977 800 66 125 29 200 121 900 545 800 702 400 621 900 351 000 112 000 496 000

Utbildningsförvaltningen Anpassningar Vipan 300 000 E 1 300 1 700 87 500 88 500 100 000 21 000 Totalinvesteringsutgift 430 000
Utbildningsförvaltningen Internationella skolan 550 elever + idrottssal 171 000 N 3 200 46 000 117 000 8 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 7 500 N 2 000 5 500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 N 25 000
Utbildningsförvaltningen Ny gymnasieskola 700 000 N 1 200 500 2 300 10 000 160 000 300 000 226 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad 45 000 N 200 2 800 21 000 21 000 Kan genomföras först efter tillträde till Parkskolan

Summa utbildningsnämnden 1 248 500 3 200 47 400 123 600 38 500 118 500 248 500 400 000 272 000 0

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 senare

Kultur- och fritidsnämnden Ridsportanläggning, alternativ lokalisering 60 000 E 1 700 29150 29 150 Endast för kommunala ridhästar. 
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar? 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokakaler ny gymnasieskola 61 000 500 3000 30 000 27500
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 40 000 E 20 000 20 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport 80 000 N 30 000 50 000
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning Stenkrossen X E X

Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 E 8 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotoek Kryptan, Södra Sandby X X

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Mobilia X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 N 12000
Servicenämnden Stadshallen 80 300 E 2 300 25 000 53 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 200 E 1 700 3 900 29 600

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 379 500 1 700 7 900 63 100 85 150 92 150 97 500 20 000 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dokumentet/Brunnsbo, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Södra Råbylund, LKF X Ny X Förhyrning LKF
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Offerkällan, LKF X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenhter, Offerkällan, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter. Koggen, LKF X Ny 0
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2023
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Senare Kommentar
Vård- och omsorgsnämnden Seniorernas hus. Träffpunkt, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnsgatan 13 A, disponeras för Solhem, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende Brunnsgatan 15 A, ersättning Österbo, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Inkluderar lokaler för hemvård, träffpunkt och servering av måltider för pensionärer
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Vipeholm, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Öresundsvägen, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Klostergården, Volymökning X Ny X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 16 000 46 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 0 0 0 0
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten 33 000 1 500 1000 25 000 7 000

Summa socialnämnden 33 000 1 500 0 1 000 25 000 7 000 0 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 20 000 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 100 165 19 600 6 150 24 610 17 600 13 645 14 660 3 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kommunstyrelsen Inventarier omlokalisering kommunkontoret 6 500 6 500
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 2 400 600 600 600 600

Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4 902 265 78 300 277 100 693 150 942 760 1 001 250 910 645 462 160 536 900

Investeringar servicenämnden Sa InventarierTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Servicenämnden Komponentutbyten 640 000 80 000 120 000 120 000 120 000 100 000 100 000 Inklusive Inomhusmiljöprojektet
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 33 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavtal) 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicenämnden Utemiljö 48 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Servicenämnden MS, Inventarier kök 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden ME, Fordon 42 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa servicenämnden 1 123 000 0 0 163 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare

Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -76 000 0 -3000 -3000 -70000
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 18 050 0 25 000 22 000 22 000 -58 950 22 000 -14 000 0

Investeringar utanför ram Sa 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Barn- och skolnämnd Magle förskola 30 000 10 000 20 000
Barn- och skolnämnd Solhällan förskola 6 avd x N 700 X

Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 N 15 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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