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Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 
2016-04-15 

KUNGÖRELSE 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 28 
april 2016 kl. 17.00. 

Följande ärenden ska behandlas: 

1. Anmälningar

2-9.   Valärenden bilaga 57, sid 5 

10. Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under
beredning bilaga 58, sid 29  

11. Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2015 bilaga 59, sid 31 

12. Åtgärder för att säkerställa att målen med LundaEkoII uppnås bilaga 60, sid 211 

13. Revisionsberättelse för år 2015 – Räddningstjänsten Syd bilaga 61, sid 260 

14. Utveckling av Medborgardialog bilaga 62, sid 344 

15. Medgivande om undantag från kötidsprincipen bilaga 63, sid 368

Motioner 
16. Motion från Lars V Andersson ”Ett skräpfritt Lund” bilaga 64, sid 384 

17. Motion från Lars Hansson (L) och Philip Sandberg (L)
”Likvärdig prao för alla elever i kommunen” bilaga 65, sid 403 

Frågor 
18. Eventuellt inkomna frågor

Interpellationer 
19. Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till byggnadsnämndens

ordförande Björn Abelson (S) rörande konsekvenserna av 
Förvaltningsrättens i Malmös dom i mål 12149-15 bilaga 66, sid 479 

20. Interpellation från Lars Hansson (L) ställd till kommunalrådet
Anders Almgren (S)”När byggs skolan på Södra Råbylund?” bilaga 67, sid 481 

21. Interpellation från Lars Hansson (L) ställd till kommunalrådet
Anders Almgren (S) ”Hur fungerar lokalinvesteringsprocessen?” bilaga 68, sid 482 

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 2 (2) 
 2016-04-15  

 
 

 
 
Medborgarförslag 
22. Medborgarförslag  angående omklädningsrum på idrottsanläggningar bilaga 69, sid 483 

 
23. Medborgarförslag angående trafiksituationen kring Centralstationen bilaga 70, sid 496 

 
24. Medborgarförslag avseende bättre förutsättningar för folkhälsofrämjande  

aktiviteter på Väster bilaga 71, sid 511 
 

25. Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm på Stortorget bilaga 72, sid 524 
 

26. Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever bilaga 73, sid 545 
 

27. Medborgarförslag angående belysning längs Nöbbelövs Bygatan bilaga 74, sid 584 
 

 
 

Kommunfullmäktige har paus ca kl. 19.30-20.00, 
Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 
 
Lund den 15 april  2016 
 
 
Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 
 
 
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 
 

      
 

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


Förteckning över anmälningar 
 

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 april 2016 

 
 
 
Tekniska nämndens beslut 2016-03-16 Medborgarförslag –Enkelrikta Sankt Laurentiigatan 
Dnr KS 2015/1060 
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på 
medborgarförslaget 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering till kommunfullmäktige Lunds kommun 
gällande icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, äldreomsorg per 31/3 2016 
Dnr KS 2016/0398 
Uppgifter för inrapportering på individnivå enligt 16 kap. 6f§ socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen där verkställighet från beslut eller avbrott 
inte skett inom tre månader. Rapportering avser omsorg om äldre. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har inga icke verkställda beslut gällande omsorg om äldre att 
redovisa per den 31/3 2016. 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-04-14, Detaljplan för Egino 14 i Dalby, 
Lunds kommun, Dnr KS 2016/0410 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 april 2016 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 19 Christer Larssons (M) avsägelse av
uppdrag som ersättare i barn- och 
skolnämnd Lund Öster

Dnr KS 2016/0095

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Christer Larsson (M) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnd Lund 
Öster.

Beslutsunderlag
Christer Larssons (M) avsägelse inkommen den 28 januari 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Christer Larsson (M) från uppdraget

att utse Wiggo Marsvik (M), Blåvingevägen 45, 247 35 Södra Sandby, 
till ny ersättare i barn- och skolnämnd Lund Öster efter Christer Larsson 
(M), att tjänstgöra efter Per Jakobsson (M), för tiden till och med 
utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2016-04-05 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 april kl 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2016-04-05

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-06 Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 20 Tove Hultbergs (V) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden

Dnr KS 2016/0132

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Tove Hultberg (V) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tove Hultbergs (V) avsägelse inkommen den 5 februari 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Tove Hultberg (V) från uppdraget
 
att utse Ann Schlyter (V), Östervångsvägen 32, 224 60 Lund, till ny 

ersättare i byggnadsnämnden efter Tove Hultberg (V), för tiden till 
och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2016-04-05 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 april kl 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2016-04-05

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-06 Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 21 Margot Bengtssons (V) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i barn- och 
skolnämnd Lund Öster

Dnr KS 2016/0285

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Margot Bengtsson (V) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnd Lund 
Öster.

Beslutsunderlag
Margot Bengtssons (V) avsägelse inkommen den 9 mars 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Margot Bengtsson (V) från uppdraget

att utse Erland Stensson (V), Järnåkravägen 25 A, 222 25 Lund, till ny 
ersättare i barn- och skolnämnd Lund Öster, för tiden till och med 
utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2016-04-05 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 april kl 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2016-04-05

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-06 Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 22 Joakim Månsson Bengtssons (MP) 
avsägelse av uppdrag som ledamot i 
socialnämnden

Dnr KS 2016/0288

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Joakim Månsson Bengtsson (MP) om att 
bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Joakim Månsson Bengtssons (MP) avsägelse inkommen den 9 mars 
2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Joakim Månsson Bengtsson (MP) från uppdraget
 
att utse nuvarande ersättaren Jenny Sjöö (MP), till ny ledamot i 

socialnämnden efter Joakim Månsson Bengtsson (MP), för tiden till 
och med utgången av år 2018.

att bordlägga val av ersättare efter Jenny Sjöö (MP)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2016-04-05 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 april kl 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2016-04-05

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-06 Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 23 Johanna Anehus (M) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i barn- och 
skolnämnd Lund stad

Dnr KS 2016/0341

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

Beslutsunderlag
Johanna Anehus (M) avsägelse inkommen den 29 mars 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Johanna Anehus (M) från uppdraget

att utse Sofia Lindbom (M), Karl XI gatan 23, 222 20 Lund, till ny 
ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad efter Johanna Anehus (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

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2016-04-05 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 april kl 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2016-04-05

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-06 Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 24 Dara Ahmeds (S) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
socialnämnden

Dnr KS 2016/0356

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Dara Ahmed (S) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Dara Ahmeds (S) avsägelse inkommen den 31 mars 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Dara Ahmed (S) från uppdraget
 
att utse Fredrik Persson (S), Folkparksvägen 5, 227 30 Lund, till ny 
ersättare i socialnämnden efter Dara Ahmed (S), att tjänstgöra efter K 
Arne Blom (S),  för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2016-04-05 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 april kl 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2016-04-05

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-06 Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 25 Fanny Johanssons (S) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/0364

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Fanny Johansson (S) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Fanny Johanssons (S) avsägelse inkommen den 4 april 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Fanny Johansson (S) från uppdraget
 
att utse Lena Fällström (S), Odinvägen 4, 222 70 Lund, till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Fanny Johansson (S), till och med tiden till det 
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2016-04-05 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 april kl 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2016-04-05

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-06 Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 26 Matilda Wennbergs (S) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden

Dnr KS 2016/0368

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Matilda Wennberg (S) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Matilda Wennbergs (S) avsägelse inkommen den 5 april 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Matilda Wennberg (S) från uppdraget
 
att utse Lars Westerberg (S), Stora Tvärgatan 4, 223 53 Lund, till ny 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Matilda Wennberg (S), att 
tjänstgöra efter Isabelle Ataie (S), för tiden till och med utgången av år 
2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2016-04-05 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Tove Persson (FNL)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 april kl 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0286

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2016-04-05

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-06 Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic

28



Motioner 

Reg.datum Titel Status 
2015-12-04 Motion från Ulf Nilsson (L) ”Använd Lundabornas pengar smartare: Under beredning 

Samla servicetjänster under serviceförvaltningen” 

2016-02-04 Motion från Vera Johnsson (M) - Under beredning 
"Utveckla medborgarinflytandet i Lunds kommun” 

2016-02-04 Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) 
"Öppna nätet även för äldre” 

Under beredning 

2016-02-25 Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om 
karriärmöjligheter för sjuk- och undersköterskor 

Under beredning 

2016-03-03 Motion från Mia Honeth (L),Philip Sandberg (L) och Cecilia Barnes (L) 

”Gör det möjligt för fler Lundabor att äga sin bostad” 

Remitterat till byggnadsnämnden samt tekniska 
nämnden 

2016-03-04 Motion från Mats Olsson (V) ”Två timmar om dagen är nog” Remitterat till miljönämnden och tekniska nämnden 

2016-03-08 Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Angelica Svensson (V) Under beredning 

”Inför 6 timmars arbetsdag” 

2016-03-15 Motion från Philip Sandberg (L) m.fl  ”Byt 
omhändertagandementaliteten p asylboenden och förbered individen 
för ett fortsatt liv i Sverige” 

Remitterat till socialnämnden 

2016-03-17 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om åtgärder mot tiggeri  
 

Remitterat till socialnämnden 
och bedrägeriverksamhet 

2016-03-30 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl “Betyg från årskurs Remitterat till barn- och skolnämnderna 
fyra i grundskolan” 

2016-03-30 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om högkostnadsskydd Remitterat till vård- och omsorgsnämnden 
för resor till och från korttidsboenden 
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 2016-04-01 Motion från Zoltan G Wagner (KD) ”Flytta Observatoriet till  Remitterat till servicenämnden 
  Klosterängshöjden” 
 
 2016-04-07 Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Tidig samhällsorientering viktig” Under beredning 
 
 
 

Reg.datum 

 

Medborgarförslag 
2015-12-04 Medborgarförslag avseende uthyrning av Observatoriet Under beredning 

 
2015-12-14 Medborgarförslag ”Framtiden gällande Tingshuset och Polishuset i Dalby” Under beredning 

 
2016-01-22 Medborgarförslag "Gör det nya stationsområdet till ett byggnadsvårdsprojekt” Remitterat till byggnadsnämnden 

2016-02-09 Medborgarförslag avseende trafikregleringen på Bangatan i Lund Remitterat till tekniska nämnden 

 
2016-03-10 Medborgarförslag angående tillgänglighet i Stadsparken Under beredning 

2016-03-11 Medborgarförslag angående elljusslingor vid Klosterängshöjden samt i  Under beredning 
 Sankt Hans backar 

 
2016-03-14 Medborgarförslag angående att endast låta Polisen och LKP AB dela ut Under beredning 
 parkeringsböter och kontrollavgifter i Lunds kommun 
 
2016-03-16 Medborgarförslag angående att anställa personal för allmänunderhåll av  Remitterat till tekniska nämnden  
 Stångby och motsvarande byar 
 
2016-03-21 Medborgarförslag avseende förbud mot fyrverkerier och användande av  Remitterat till tekniska nämnden 
 pyroteknisk utrustning inom kommunen 
 
2016-04-05 Medborgarförslag avseende förbud mot fyrverkerier och användandet av  Remitterat till tekniska nämnden 
 pyroteknisk utrustning inom kommunen 
 
2016-04-07 Medborgarförslag om djurkonsekvensanalys Under beredning 
 
2016-04-07 Medborgarförslag avseende återvinningsstationer i Lunds kommun Under beredning 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 113 Årsredovisning för Lunds kommun
och dess bolag 2015, (KF)

Dnr KS 2016/0118

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag 2015.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Lunds kommuns årsredovisning 2015.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisning 2015 till kommunfullmäktige för 

godkännande, samt
att avsätta 60 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven som 

därmed uppgår till 275 miljoner kronor.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - Ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2016-03-29 KS 2016/0118

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Anna Andersson

046-35 50 31

anna.andersson8@lund

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Lunds kommun och dess 
bolag 2015.

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag 2015.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-29 Dnr KS 2016/0118
Lunds kommuns årsredovisning 2015.

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

Ärendet
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag för år 2015. Årsredovisningen består av 
förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd 
redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. 

Resultatet efter balanskravsjusteringar blev ett överskott med 115 
miljoner kronor. Reservering till resultatutjämningsreserv ska göras i 
syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I Lunds kommun ska 
reserveringar göras i enlighet med kommunallagen 8 kap 3d § andra 
stycket, det vill säga med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta 
motsvarar 60 miljoner kronor, vilka föreslås avsättas till 
resultatutjämningsreserv. 

Årets resultat enligt balanskravet uppgår efter avsättning till 55 miljoner 
kronor. Det ingående resultatet att återställa minus 20 miljoner kronor är 
därmed återställt.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-03-29 KS 2016/0118

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att överlämna årsredovisning 2015 till kommunfullmäktige för 

godkännande samt
att avsätta 60 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven som 

därmed uppgår till 275 miljoner kronor.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till: kommunfullmäktige, 
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Omslagsfoto: 
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Fotograf: Miriam Preis
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
2015 har varit ett händelserikt år i Lunds kommun som präglades i stort av goda resultat och en positiv 
utveckling. Även om det finns stora utmaningar och behov av kvalitetsförstärkningar så erbjuder Lund 
en välfungerande, högkvalitativ och uppskattad kommunal välfärd. 2015 bröt vi exempelvis en flera år 
lång nedåtgående trend genom att förbättra vår ranking i Lärarförbundets mätning om Sveriges bästa 
skolkommun. Kvalitetsåtgärder inom äldrevården med att minska antalet personer som den enskilde 
brukaren träffar är också några av många positiva exempel.

Ett omfattande arbete att förbättra kvalitet, styrning och effektivitet i kommunens verksamheter har 
initierats. Kommunens målstyrningssystem genomgick en omfattande översyn i syfte att skapa större 
tydlighet och delaktighet för medarbetarna. Arbetet med att se över och skapa en ny investerings-
process för kommunen kommer att innebära en större genomlysning av investeringarna och en möjlig-
het till ökad samordning och effektivisering.

Även under 2015 växte Lunds befolkning i faktiska tal, men eftersom Skatteverket under året 
genomförde korrigeringar av tidigare felaktig statistik så ser det tillfälligt ut som en tillbakagång.

Under 2015 märktes tydliga förbättringar i den svenska ekonomin. Arbetslösheten har efter flera år 
äntligen börjat minska. Dock gör eftersläpningseffekter att dessa förbättringar inte fick utslag på 
skatteintäkterna för 2015.

En orolig värld innebär utmaningar för Lund
Det pågående kriget i Syrien tillsammans med uppblossande oroligheter i Afghanistan och Irak och 
allt restriktivare asylpolitik i de europeiska grannländerna gjorde att det under hösten vissa veckor 
kunde komma över tvåtusen asylsökande personer till Sverige. I det läget valde Lund i stor politisk 
samsyn att öka vårt flyktingmottagande och dessutom stötta grannkommuner vars utmaningar var 
ännu större.

Under hösten kontaktades Lunds kommun av Malmö och Trelleborg med en förfrågan om att bidra 
i den kaotiska och akuta situation som man i egenskap av mottagningskommuner befann sig i. Lund 
svarade på begäran och ett intensivt arbete genomfördes för att hitta lämpliga lokaler för boenden och 
rekrytera personal. Lunds kommun har bevisat att vi på ett professionellt och rättssäkert sätt kan klara 
denna typ av utmaningar.

Med ett nytt borgmästaravtal stärker vi klimat- och miljöarbetet
Under 2015 skrev Lund som en av Europas första städer under EU:s nya borgmästaravtal för hållbar 
omställning. Med de erfarenheter som Lund har genom vårt mångåriga progressiva arbete inom 
klimat- och miljöområdet är det självklart att vi i samarbete med andra ska gå före de enskilda 
medlemsstaterna i våra ambitioner att minska klimatpåverkan och beroendet av fossila bränslen. 
Borgmästaravtalet följdes dessutom upp när Lunds kommun deltog i den globala klimatkonferensen 
COP21 i Paris under hösten 2015. 

Genom ökat bostadsbyggande behåller vi vår tätposition
Lund är en attraktiv tillväxtkommun som många söker sig till för studier, arbete eller familjebildning. 
För att kunna fortsätta att vara denna starka tillväxtmotor måste vi ha en hög nivå på planberedskap 
och också en hög kommunal byggtakt. Under 2015 har ökat bostadsbyggande prioriterats och flera 
viktiga detaljplaner tagits fram, ett flertal större bostadsprojekt har startats samt andra avslutats. 
Särskilt glädjande är det att konstatera att hyresbostadsbyggandet efter ett par försiktiga år har ökat 
kraftigt. Sammanlagt påbörjades byggandet av cirka 1 150 bostäder i Lunds kommun 2015, vilket är 
den absolut högsta siffran på många år.
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Spårvägsförbindelse och höghastighetståg
Under 2015 togs flera viktiga steg för att stärka Lunds förutsättningar som regional och nationell 
tillväxtmotor. 

Arbetet med en framtida spårvägsförbindelse mellan Lund C och Brunnshög fortsatte och konkretise-
rades under 2015. I december beviljade staten genom regeringens stadsmiljöavtal medfinansiering 
av spårvägsprojektet med cirka 300 miljoner kronor varefter kommunfullmäktige samma månad beslu-
tade att bevilja igångsättningstillstånd för investeringen. Det innebär att spårvägsprojektet efter många 
års arbete nu övergått från planering till förverkligande.

Tillsammans med Region Skåne och ett flertal andra skånska kommuner har Lund uppvaktat reger-
ingen kring vilken betydelse framtida höghastighetståg skulle kunna ha för vår region. Efter att 
Sverigeförhandlingarna presenterat sina nyttobedömningar är inriktningen att Lund blir en av de 
viktiga stationsorterna på det nya höghastighetsnätet. Det innebär förutsättningarna för en mycket 
positiv utveckling och att man i framtiden kan nå Lund på två och en halv timme från Stockholm.

Varslen om uppsägningar inom Sony Mobile drabbade Lund under våren 2015. Beskedet om att 
över tusen anställda varslades och att företagets verksamhet i Lund ska skalas ner gick som ett eko 
genom hela den svenska mobilbranschen. En arbetsgrupp tillsattes av Forsknings- och Innovations-
rådet i Skåne (FIRS) som under våren arbetade med att ta fram ett förslag för att lindra effekterna och 
långsiktigt garantera en stark svensk mobilsektor. 

2015 överlämnades symboliskt nycklarna till MAX IV till Lunds universitet. Därmed markerades 
början på slutet av en epok och inledningen på en ny. Intresset för investeringar och byggnation inom 
Science Village-området i anslutning till MAX IV och ESS har varit jättestort. Det aktiva marknads-
föringsarbetet har gett resultat och många utländska företag har visat intresse för att etablera sig i 
inom området.

Sammanfattningsvis så har 2015 varit ett framgångsrikt år för kommunen. Vi står inför stora 
utmaningar men är väl rustade för att möta dem och framtiden.

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Hänt i Lund 2015
Fakta om Lunds kommun

Mandatfördelning 2014-2018
Socialdemokraterna 15

Moderaterna 13

Miljöpartiet 9

Liberalerna 7

Vänsterpartiet 5

Sverigedemokraterna 5

FörNyaLund 4

Centerpartiet 3

Feministiskt initiativ 2

Kristdemokraterna 2

Valda fullmäktige 65

 
 

Utdebitering 2013 2014 2015
Lunds kommun 20,84 21,24 21,24

Region Skåne 10,69 10,69 10,69

Summa utdebitering 31,53 31,93 31,93

Medelutdebitering kommuner i Skåne 20,24 20,31 20,37

Årets händelser av väsentlig betydelse 

• Lund utsågs till Sveriges tredje främsta cykelstad
• Lund utsågs till Skånes bästa friluftskommun
• Lund utsågs till årets Fairtrade City
• Lund har anslutit sig till EU:s klimatsatsning för städer, Borgmästareavtalet 2030  

samt regeringens upprop Fossilfritt Sverige
• Medborgarlöften tillsammans med Polisen har genomförts med gott resultat
• Lund International Citizen Hub har etablerats
• Future by Lund har fått fortsatt Vinnovafinansiering 2016-18
• Detaljplanerna för södra Brunnshög, MAX IV, Odarslövsvägen och för en skoltomt  

vann under året laga kraft och byggstart har skett i södra Brunnshög.
• Igångsättningstillstånd beviljades för spårväg Lund C – ESS och staten har beviljat  

298 miljoner kronor till samma projekt
• Ett markant ökat flyktingmottagande från och med september, kommunen tog under  

året emot 292 ensamkommande barn och 230 övriga flyktingar
• Det påbörjades 1 127 bostäder och 798 färdigställdes
• Befolkningen ökade med 866 till 116 834 personer
• I samverkan med Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund och Lunds pastorat har ett idéburet  

offentligt partnerskap (IOP) upprättats kring natthärbärgen för utsatta EU-medborgare
• Byskolan i Södra Sandby tilldelades White Guide Juniors förstapris i kategorin  

Årets Hållbara Offentliga Gastronomi 2015
• Publikrekord för Sommarlund
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Kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess nämnder och styrelser, kommunalförbund samt 
företag som kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande över. Kommunen har därutöver ett 
antal uppdragsföretag. 

42



8

Vart gick skattepengarna – Lunds kommun i sammandrag 

Verksamhet miljoner 
kronor

andel 
i %

Politisk verksamhet 59 1 %

Infrastruktur, skydd med mera 311 6 %

Kultur och fritid 302 6 %

Pedagogisk verksamhet 2 585 48 %

Vård och omsorg 2 133 40 %

5 390 100 %

Kostnader miljoner 
kronor

andel 
i %

Löner och pensionskostnader 4 060 58 %

Tjänster, avgifter köp 
verksamhet, bidrag 1 700 24 %

Lokaler, administration 
omkostnader avskrivningar 897 13 %

Material, varor, inventarier 318 5 %

Finansiella kostnader 35 1 %

7 010 100 %

Intäkter miljoner 
kronor

andel 
i %

Skatteintäkter 5 066 70 %

Försäljning verksamhet 517 7 %

Taxor/avgifter 393 5 %

Generella statsbidrag, netto 346 5 %

Bidrag 383 5 %

Försäljning varor och tjänster,  
hyror 258 4 %

Försäljn anläggningar och 
omsättning tillgångar 74 1 %

Finansiella intäkter 118 2 %

7 154 100 %

1%

6%
6%

48%

40%

Verksamhet

Politisk verksamhet

Infrastruktur, skydd mm

Kultur och fritid

Pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg
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 Fem år i sammandrag

2011 2012 2013 2014 2015
Koncernen. Resultat före skatt, 
miljoner kr -147 399 453 270 396

Koncernens soliditet, % 33 % 34 % 33 % 33 32 %

Kommunen. Resultat, miljoner kr -231 111 218 14 145

Resultat efter balanskravsjustering -20 113 71 -25 115

Resultat utan jämförelsestörande poster -205 -21 18 -15 78

Resultat efter balanskravsjustering / Skatte-
intäkt och statsbidrag, % -0,4 % 2,4 % 1,4 % -0,5 % 2,1 %

Budgetavvikelse nämnder, miljoner kr -26 -34 4 2 45

Personalkostnader, miljoner kr 
(ej investeringar) 3 408 3 494 3 636 3 833 4 060

Köp av huvudverksamhet, miljoner kronor 975 993 924 968 1 060

Soliditet, exklusive pensionsskuld och lån 
för annan, % 57 % 54 % 57 % 52 49 %

Soliditet inklusive pensionsskuld, % 21 % 22 % 21 % 21 % 21 %

Investeringar inklusive finansiella, 
netto miljoner kr 834 730 689 878 567

Låneskuld miljoner kr 1 011 1 223 1 341 1 834 1 883

Utdebitering skattesats 20,84 20,84 20,84 21,24 21,24

Tillsvidareanställda, antal 7 670 7 729 7 760 7 941 8 192

Visstidsanställda, antal 1 075 1 145 1 149

Totalt antal anställda, omräknat till årsarbetare 8 662 8 904

Timavlönade, antal omräknat till 
årsarbetare 604 610 511 609 679

Antal invånare 31 december 111 666 112 950 114 318 115 968 116 850

Befolkningsökning 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 0,8 %
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommundirektören har ordet
Året som gått

En av de mest spännande sakerna med att arbeta i Lund är att det händer så mycket här – mer än man 
kan tro. Jag bläddrar i Lunds evenemangskalender den här helt vanliga måndagen när jag skriver 
detta, och det finns allt från stickkafé till elitseriehandboll att välja på.

Men det händer större saker i Lund, och jag är fascinerad och stolt över den snabba utvecklingen i 
Lund. I sommar invigs forskningsanläggningen MAX IV, och ESS och Science Village Scandinavia 
kommer snart. Vi har bara sett början av Brunnshögsområdets utveckling.

Befolkningen fortsätter att öka och behovet av nya bostäder är stort. Under 2015 påbörjades mer 
än tusen bostäder inom kommunens gränser, och nästan åttahundra blev inflyttningsklara.  

Tillsammans för ett starkare Lund
Men om Lund ska fortsätta vara en spännande och attraktiv plats, gäller det att vi jobbar tillsammans 
– kommun, universitet, näringsliv och Lundabor. Ett bra exempel på där flera aktörer går samman är 
Future By Lund, en plattform som skapar utveckling och innovation för smarta och hållbara lösningar 
för växande städer. Genom plattformen samarbetar vi för att lösa globala utmaningar och skapa inno-
vativa och hållbara städer.

Lunds universitet och Lunds kommun fortsätter det goda samarbetet, i allt från forskningsprojekt i 
skolan till planerna på en ny kongressanläggning. Tillsammans kan vi skapa ett vitalt och innovativt 
Lund, Skånes tillväxtmotor.

Alla som besöker, bor och verkar i Lund kan bidra till att lyfta Lund, och Lunds kommun har under 
året arbetat för att bli bättre på att lyssna på Lundaborna. Det kommunövergripande projektet för 
att stärka Lunds stadskärna, Centrumlyftet, hade en aktivitet på Mårtenstorget i september där vi 
frågade Lundaborna om hur de ville att framtidens city skulle vara. Så gör din stämma hörd,  
Lundabo, vi lyssnar!

Förutom Centrumlyftet har flera mycket stora plan- och programarbeten som rör stadskärnan kommit 
igång. Till exempel har beslut fattats om inriktning för kommande planarbete för Lund C och kvarter 
Galten. 

Fler åker med kollektivtrafiken, och i Lund arbetar vi med att utveckla den ännu mer, bland annat 
med satsningar på spårvagn och elbussar. Det känns självklart att Lund ska gå i bräschen för teknik-
utvecklingen, inte minst när det gäller kollektivtrafiklösningar.

Lund – en del av världen
Lund är en del av världen, och vi påverkas ur flera aspekter - ekonomiska, sociala och ekologiska.

Inte minst märktes det under hösten då antalet flyktingar från bland annat krigets Syrien ökade. 
På kort tid förändrades mottagandet av ensamkommande barn i Lund: från att vi varje vecka tagit 
emot några få barn till drygt tjugo. Totalt kom under året mer än femhundra flyktingar, varav nästan 
trehundra var ensamkommande barn.

Att ta emot så här många behövande medmänniskor på en gång kräver resurser från alla förvaltningar, 
och under några höstmånader gick därför Lunds kommun upp i krisberedskap. Nu fortsätter arbetet   
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att ta hand om alla de unga människor som kommit hit, så att de snabbt kommer in i samhället.
Jag vill passa på att tacka de många medarbetare som arbetat hårt och målmedvetet med flykting-
frågan. Mottagandet har tagit kraft, men vi kan använda erfarenheterna till att utveckla Lunds 
kommun, och det är en styrka.

Färre men tydligare mål
Under 2013-14 genomförde vi ett kommunövergripande projekt, Ett Lund, som syftade till att få en 
mer produktiv och smidig gemensam organisation. Istället för att ha förvaltningsvisa processer strävar 
vi nu efter att ha samma, tvärs över hela organisationen, där det kan ge en ökad effektivitet. Det är en 
kulturresa där fokuseringen kring ett antal områden och färre mål kommer skapa ett större medvetande 
om vart Lund vill komma och ge snabbare resultat. Ledningsfilosofin – att ta ett ansvar som sträcker 
sig lite längre – som togs fram i projektet ger redan genklang i hela organisationen. 

Under 2015 startade arbetet med att genomföra och finjustera de erfarenheter och slutsatser som 
projektet gav. Ett exempel på detta är det kommunövergripande arbetet med utvecklingen av lednings-
processen och en ny målstruktur. Kommunfullmäktiges femtiosex mål har krympt till sex stycken, 
kopplade till sex fokusområden. Fokusområdena ska styra satsningar och prioriteringar. Dessa gäller 
alla förvaltningar, för vi behöver arbeta tillsammans för att få större utväxling på vårt arbete.  

Det finns många fördelar med att ha färre mål. En är att det blir tydligare för varje medarbetare vad 
som är viktigt i organisationen, och det blir lättare att koppla målen till sin egen vardag. 

Som en del i att jobba mer effektivt utvecklar vi nya arbetssätt. Ett exempel är vårt samarbete kring 
samordnad vårdplanering med universitetssjukhuset SUS, där teknik ökar effektivitet och kvalitet. 

Några nedslag
Ofta är det de braskande rubrikerna som får mest uppmärksamhet, men mycket av kommunens arbete 
sker i vardagen på skolor och vårdhem, på gator och torg. Några nedslag från verksamheten:

Ett av fokusområdena handlar om ekologisk hållbarhet, och Lund blev i år utsett till Årets Fairtrade-
stad.

Ett annat fokusområde handlar om inflytande, delaktighet och service. Ett exempel är Alla Unga-
projektet som vänder sig till särskolorna. Syftet är att öka särskoleelevernas delaktighet i samhället 
och att de ska ingå i det befintliga ungdomstinget.

Ett roligt sätt för oss att fortsätta genomförandet av Ett Lund var när Lundasonen Måns Zelmerlöw 
vann Eurovision Song Contest och flera förvaltningar gick samman för att fira sångarens seger på 
Stortorget. Arrangemanget direktsändes i SVT och lockade tusentals besökare. Måns Zelmerlöw 
kom sedan tillbaka och underhöll under Kulturnatten. 

Med ansvar för framtiden
Arbetet med att utveckla verksamheten så att vi kan ge bästa möjliga 
service på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt fortsätter. 
Förändring och utveckling av en verksamhet är ett långsiktigt arbete, 
men vi är på god väg. Vi har nått många av våra uppsatta mål, men nu 
spänner vi bågen och siktar mot ett spännande 2016.

Anette Henriksson
kommundirektör
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Lund - Idéernas stad

Mål för verksamheten

God ekonomisk hushållning
Kommunen ska enligt kommunallagen ta fram mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. 
God ekonomisk hushållning innebär att verksamhetens ska utövas på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. En kommun bör inte förbruka sina tillgångar för att täcka 
löpande behov.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts. God ekonomisk hushållning ska visa sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och 
effekter. På så sätt ska en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet säkerställas.

Vision 2025
I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara 
dig själv och utvecklas tillsammans med andra. Lund har en hållbar utveckling med 
balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva transportsystem och hushållning 
med energi och resurser.

Här finns en livskvalitet med god hälsa, trivsel och frihet. Lunds stadskärna är levande, 
lockande och lättillgänglig för alla. Staden och omlandet stödjer varandra i ömsesidig 
utveckling. Lund är den goda staden - trygg och överblickbar, med en spännande 
blandning av historia och framtid.

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.

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.

Utvecklingen drivs av allas engagemang och ansvar för Lund. Alla kan stå på scen 
men också vara publik. Idéernas Lund kännetecknas av öppenhet för nya intryck, 
kombinerad med humor och glädje. Här får du vara ung lite längre.
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen 
Sammantaget visar årets resultat på en god måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten. 
Kommunen bedöms ha en god måluppfyllelse och arbetar i enlighet med övergripande strategierna. 
28 av 33 kommunfullmäktigemål för nämnderna bedöms vara uppfyllda och ytterligare en bedöms 
delvis vara uppfylld. Det beror på att flera nämnder har ansvar för målet och har olika hög måluppfyl-
lelse. I kapitlet verksamhetsredovisning redogörs i detalj för alla mål och indikatorer.

Av kommunfullmäktiges tre finansiella mål bedöms ett mål vara uppfyllt. De två mål, resultatmål 
respektive investeringsmål, som inte uppnås beräknas utifrån ett genomsnittligt utfall för de tre senaste 
åren och belastas därmed av att de två föregående åren har visat lägre resultat och högre investerings-
nivåer. Det tredje finansiella målet som relaterar till kommunens låneskuld baseras på utfallet för ett år.

Kommunfullmäktiges finansiella mål
Mål 1: Under den senaste treårsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat (jäm-
fört med kommunallagens balanskrav) som minst uppgår till två procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Resultat: Det genomsnittliga resultatet för de tre senaste åren uppgår till en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Bedömning: Uppnår inte målet.

Mål 2: Långsiktigt ska kommunens låneskuld per invånare inte överstiga det vägda medelvärdet  
för landets samtliga kommuner (2014: 21 900 kronor/invånare).

Resultat: Nettolåneskulden per invånare uppgår till 16 115 kronor.

Bedömning: Uppnår målet.

Mål 3: Nettoinvesteringarna får under den senaste treårsperioden uppgå till högst tolv procent av  
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Resultat: Den genomsnittliga investeringsnivån för de tre senaste åren uppgår till 13,4 procent  
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Bedömning: Uppnår inte målet.

I avsnittet Resultat och ekonomisk ställning för kommunen, på sidan 37,  återfinns ytterligare analyser 
av de tre finansiella målen.

Kommunfullmäktiges övergripande strategier
Lund är en modern lärdomsstad med en tusenårig historia. Blandningen av spjutspetsteknologi, kultur-
tradition, rik natur, framgångsrika företag, starkt civilsamhälle, stadsliv och lantlig idyll gör Lund till 
en attraktiv kommun för boende, arbete och fritid. Ökad tillväxt i Lunds kommun och i Sverige är det 
absolut viktigaste för att ge stabilitet och möjlighet till en god kommunal ekonomi med miljömässiga 
och sociala hänsyn. Det är därför en av de viktigaste uppgifterna för Lunds politiker att arbeta för en 
god lokal och regional tillväxt. Grundläggande är att skapa förutsättningar för fler företag att etablera 
sig i kommunens olika delar liksom möjligheterna att stanna kvar och utvecklas för redan etablerade.
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De övergripande strategierna är:

• Lunds kommun ska erbjuda service av hög kvalitet som är anpassad till Lundabornas behov.  
Alla skattepengar ska användas effektivt, det vill säga ge mesta möjliga nytta för pengarna.

• Nämnder och styrelser ska vara serviceinriktade och ha en hög grad av medborgarinflytande  
och det avser: 

• en god och individanpassad vård och omsorg
• en förskola med kvalitet i såväl omsorg som pedagogik
• ett gynnsamt klimat för lärande, de bästa skolorna med kompetenta lärare och  

individanpassad undervisning. 

• En god personalpolitik, som främjar trivsel och arbetsprestationer och ökar möjligheterna  
för Lund att vara en attraktiv arbetsgivare.

• Alla nämnder och styrelser ska bidra till ökad ekonomisk och miljömässigt hållbar tillväxt,  
avseende: 

• att i dialog med företagen skapa goda förhållanden för att utveckla  
näringslivsklimatet i Lund

• att i samverkan med olika aktörer vara motorn för tillväxt i Skåne och  
Öresundsregionen för att skapa fler arbetstillfällen

• att möta det globala miljöhotet
• att ha en fysisk planering som gynnar miljö, trygghet och medborgarnas behov av bostäder
• att samarbeta med universitetet för att gemensamt skapa förutsättningar för en bra  

studiemiljö för studenter samt utökade satsningar på forskning och utveckling. 

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna
För att säkerställa att verksamheterna arbetar i enlighet med strategin fastställer kommunfullmäktige 
mål för respektive nämnd och styrelse. För att följa upp och mäta dessa mål finns indikatorer. Mål och 
indikatorer framgår av respektive nämnd och styrelses redovisning under avsnittet verksamhet, sidam 
64 och framåt..

I redovisningen av kommunfullmäktiges mål och strategier används bland annat Sveriges kommuner 
och landstings (SKL) jämförelsemodell Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). I modellen redo-
visas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. KKiK använder cirka 40 
mått för att mäta kommunens prestationer inom de fem områdena: 

1. kommunens tillgänglighet
2. trygghetsaspekter i kommunen
3. medborgarens delaktighet och kommunens information
4. kommunens effektivitet
5. kommunen som samhällsutvecklare. 

Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda dem som en del i styrningen och verk-
samhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet 
och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 220 av landets 290 kommuner deltog i 2014 års 
mätning. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de bästa resultaten 
(bland de 25 procent bästa kommunerna) får grön färg, de sämsta (bland de 25 procent sämsta kommu-
nerna) får röd färg och de i mitten (50 procent) får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det 
med grå färg. När rött, gult och grönt används i stapeldiagram visar det andel av de ingående nyckel-
talen med respektive färg. Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört 
med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med 
andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). KKiK presenteras på 
KOLADA. I nedan bedömning används 2014 års KKiK-mätning eftersom 2015 års KKiK-mätning 
saknar redovisning för många nyckeltal.
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Jämförande nyckeltal görs också med gruppen större städer (50 000-200 000 invånare och en tät-
ortsgrad överstigande 70 procent). Kostnadsmått och resultat i skola omfattar alla 290 kommuner.
I slutet av varje redogörelse av de övergripande strategierna visas bedömning av måluppfyllelse för 
respektive kommunfullmäktigemål.

Utvärdering av de övergripande strategierna

Strategi: Lunds kommun ska erbjuda service av hög kvalitet som är anpassad till Lundabornas 
behov. Skattepengarna ska användas effektivt, det vill säga ge mesta möjliga nytta för pengarna.

Bedömning: Kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med  
strategin.

Lunds resultat i KKiK visar på en hög service till medborgarna inom vissa områden samt att med-
borgarna anser att det är tryggt och säkert att bo i Lund. Informationen på kommunens hemsida är 
god och medborgarnas möjlighet till delaktighet ligger på en tillfredsställande och jämn och nivå. 

Mätningen visar också på mycket höga betygsresultat i grundskolan samt hög kvalitet inom särskilt 
boende och ett stort utbud av tjänster inom hemtjänsten. Lunds kommun har högst andel ekologiska 
livsmedel i kommunens verksamhet bland deltagande kommuner. Inom vissa områden ligger Lund 
på en hög nettokostnadsnivå jämfört med standardkostnaden (statistisk förväntad kostnad) och en del-
förklaring kan vara Lunds höga ambitionsnivå.

Kommunens tillgänglighet

Lunds tillgänglighet via telefon och e-post är låg men medborgarna anser sig få ett gott bemötande vid 
kontakt med kommunen. Däremot är tillgängligheten väldigt bra när det avser öppethållande utöver 
normala öppettider för huvudbibliotek, simhall och  återvinningscentral. Lunds kommun har blivit 
bättre på tillgänglighet. Det visar en ny servicemätning som gjorts tillsammans med 143 andra kom-
muner. Jämfört med förra året har vi blivit avsevärt bättre på att svara på e-post. Men det finns fort-
farande stora brister när det gäller hur vi svarar i telefon. Vid den nya servicemätningen, som gjordes 
hösten 2015, besvarades 90 procent av e-posten inom ett dygn, vilket är en uppryckning från våren 
2014 då endast 39 procent av e-posten besvarades så snabbt. Den genomsnittliga svarstiden för e-post 
har minskat från femton till tre arbetstimmar. Men hela 68 procent av telefonsamtalen i undersök-
ningen fick otillräckliga svar eller inga svar alls, så det är något som måste förbättras. Sedan den första 
servicemätningen har flera förändringar gjorts för att vår service ska bli bättre. Exempelvis har växeln 
fått utökade telefontider och bättre tillgänglighet. Liknande verksamheter har samorganiserats så att 
medarbetarnas tid används mer effektivt.
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Trygghetsaspekter i kommunen

Medborgarna i Lund uppfattar kommunen som en trygg och säker plats att leva i.

Medborgarens delaktighet och kommunens information

Medborgarnas möjlighet till delaktighet mäts bland annat med ett index baserat på 18 frågor uppdelat 
på tillgänglighet och medborgardialog. Lunds värde ligger i mitten bland kommunerna. Medborgarna 
anser däremot att informationen på kommunens hemsida är god och anser sig nöjda med insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet. I januari 2015 slogs kommunikationsavdelningen, service- 
centret i Kristallen, telefonväxeln och medborgarkontoren samman och avdelningen för kommunika-
tion och medborgarkontakt bildades. Under året har dessa funktioner integrerats. Numera har alla 
medarbetare inom enheten för medborgarkontakt ett gemensamt schema och kan ersätta varandra vid 
behov. 

Ett resultat av utvecklingsarbetet är att kommunen från september utökade öppettiderna i telefonväx-
eln, vilket ger en ökad tillgänglighet för medborgarna. Ärendestatistik har införts och i slutet av året 
startades ett kundtjänstsystem upp. Under året har också en utredning när det gäller medborgarservice 

Delaktighet
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och En väg in genomförts. I arbetet ingick också en omfattande benchmarking med andra kommuner 
när det gäller funktionen medborgarkontakt och förslag på en serviceförklaring för Lunds kommun. 
Arbete har påbörjats med att samordna webbutveckling, sociala medier, medborgarservice och e-tjäns-
ter för ökad måluppfyllelse och medborgarnytta. Sammantaget kommer de pågående och de planerade 
utvecklingsinsatserna att bidra till att stimulera ett aktivt medborgarskap.

Kommunens effektivitet

Mätningen visar på hög kvalitet i särskilt boende och att utbudet av tjänster inom hemtjänsten är stort, 
dock är kostnaden per brukare inom särskilt boende och hemtjänst hög i Lund. Betygsresultaten inom 
grundskolan är mycket höga och kostnaden per betygspoäng i årskurs 9 kommunala skolor är låg. 
Kostnaden per inskrivet barn i förskolan hög.

Kommunen som samhällsutvecklare 

Generellt är kommunens invånare är friska och få har någon gång under året erhållit ekonomiskt 
bistånd. Hög andel av hushållsavfallet återvinns. Kommunen har hög andel ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet och en hög andel av kommunens fordon är miljöfordon.
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Nettokostnadsavvikelse

Nettokostnadsavvikelsen jämför kommunens nettokostnad med standardkostnaden (statistisk för-
väntad kostnad). En avvikelse över noll indikerar ett högt kostnadsläge vilket kan bero på exempelvis 
hög ambitionsnivå eller låg effektivitet.

Redovisningen av nettokostnadsavvikelsen visar på högt kostnadsläge inom förskola och skolbarn-
omsorg, inom grundskola samt inom äldreomsorg.

Framkomna förklaringar till det höga kostnadsläget inom förskola och grundskola är höga kostnader 
på förskole- och skollokaler samt en generös möjlighet till ökad vistelsetid för barn på förskolan vid 
föräldraledighet. För äldreomsorgen är det främst det höga antalet beviljade timmar och ett stort utbud 
av tjänster inom hemtjänsten som förklarar kostnadsläget. En förklaring till de låga kostnaderna inom 
gymnasieskolan är att en stor andel Lundaelever väljer högskoleförberedande program som kostar 
mindre än de yrkesförberedande programmen.

Skattesatsen i Lunds kommun var 2015 21,24 kronor. Genomsnitt för gruppen större städer uppgick 
till 21,44 kronor och genomsnitt för riket 21,60 kronor.

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet

Lundabon ska uppleva att kommunens verksamhet svarar mot behoven hos den enskilde, 
har god kvalitet, är effektiv och bidrar till attraktivitet och hållbar utveckling.

Klarar målet

Använda de ekonomiska ramar som är uppsatta på ett för kommuninvånarna så effektivt sätt 
som möjligt.

Klarar målet

Sörja för att den service som tekniska förvaltningen tillhandahåller ska hålla högsta möjliga 
kvalitet med fokus på individen.

Klarar målet

Det ska vara attraktivt att färdas med kollektivtrafik inom kommunen. Klarar målet

För att ge alla kommuninvånare goda förutsättningar att utveckla ett innehållsrikt liv 
ska kultur- och fritidsnämnden skapa vägar till bildning folkhälsa, demokrati och upplevelser.

Klarar målet

Förskoleplats ska erbjudas inom tre månader efter det att vårdnadshavare ansökt om placering. Klarar målet

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt för att möjliggöra väl avpassade taxor i 
förhållande till ett prisvärt serviceutbud i enlighet med kundernas önskemål.

Klarar målet

Kostnadseffektiva och kvalitativa tjänster. Klarar målet

Vara kommunens ”självklara val” och ge kunden mervärde och service. Klarar målet
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Strategi: Alla nämnder och styrelsers verksamheter ska vara serviceinriktade och ha en hög 
grad av medborgarinflytande vilket bland annat betyder: En god och individanpassad vård
och omsorg.

Bedömning: Kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med  
strategin.

Socialtjänst
På kort tid under hösten förändrades mottagandet av ensamkommande barn från några få barn per 
vecka till drygt tjugo per vecka. Totalt kom 292 ensamkommande barn och 230 övriga flyktingar. 
Situationen satte stor press på verksamheten både vad gäller arbetet att hitta boenden till alla nyanlän-
da men också kring rekrytering av medarbetare och chefer för boendena. Tack vare en bred och välvil-
lig samverkan i hela kommunens organisation och med bistånd av frivilliga krafter har ett lyckat arbete 
skett och det har resulterat i, under omständigheterna, bra lösningar. Ett fortsatt utvecklingsarbete för 
en mer långsiktig planering utifrån ett brett kommunalt perspektiv har påbörjats.

Fler Lundahushåll behövde försörjningsstöd under året. Antal hushåll i snitt per månad med för-
sörjningsstöd ökade till 1 051 jämfört med 2014 då antalet var 991. Huvudorsaken är fortfarande 
arbetslöshet, ofta under längre tider. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade, men dock i mindre 
utsträckning än året innan, med drygt sex miljoner kronor till totalt 115 miljoner kronor. Väntetid 
från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd har minskat från 39 dagar 2014 till 31 dagar. 
Detta är fortfarande en lång väntetid i förhållande till gruppen större städer som har en väntetid 
på tjugo dagar (2014).

Arbetet mot hemlöshet är ett fortsatt angeläget område och under året skedde en halvtidsuppföljning 
av den plan som socialnämnden antagit för att motverka hemlöshet. En del av planen är årliga kart-
läggningar av hemlösheten och dessvärre visade årets kartläggningar att en ökning har skett. En nyhet 
inom området är att modellen Bostad först, som tagits fram av forskare inom Lunds universitet, ska 
införas och ett uppstartsarbete har skett under hösten. Under året genomfördes en upphandling gäl-
lande Piletorps akutboende. Det innebar att Stadsmissionen avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet och 
Förenade Care tog över verksamheten.

Socialt utsatta EU-medborgare har bosatt sig på otillåtna platser i kommunen. Flertalet bosättningar 
har kunnat avvecklas tack vare ett bra samarbete mellan kommunens nämnder. I juni antogs en 
handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun. Socialnämnden 
har i samverkan med Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund och Lunds pastorat upprättat ett idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) kring natthärbärgen för utsatta EU-medborgare.

En lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism har utarbetats inom ramen för arbetet med 
unga lagöverträdare som fått positiv uppmärksamhet nationellt.

Andelen ungdomar som återkommer till socialtjänsten är låg i Lund. Andelen uppgår till endast 
tolv procent, detta kan jämföras med riket 22 procent. Det goda resultatet stärker sambandet mellan 
att arbeta med kvalificerad öppenvård på hemmaplan och lägre kostnader för institutionsvård.
Under 2015 har regionen och kommunen fått medel genom Finsam för att undersöka förutsättning-
arna för ett så kallat MiniMaria som är en mottagning för ungdomar med alkohol- och drogrelaterade 
problem.

Vård och omsorg
Årets resultat visar övergripande på en god kvalitet i verksamheten med nöjda brukare och ett posi-
tivt ekonomiskt resultat. Verksamheten drivs med kunskap, engagemang och brukarfokus både i det 
dagliga arbetet och i olika utvecklingsarbeten inom organisationen. Lunds resultat i Socialstyrelsens 
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brukarenkät visar att 90 procent av brukarna med hemtjänst är mycket eller ganska nöjda (riket 89 
procent). Motsvarande andel för särskilt boende är 80 procent (riket 82 procent). Resultatet visar att 
de allra flesta äldre sammantaget är nöjda med sin vård och omsorg och att andelen nöjda ligger på 
ungefär samma nivå som förra året och i nivå med genomsnittet i riket. Resultatet i brukarundersök-
ningen visar också på utvecklingsområde vilket används i det systematiska förbättringsarbetet inom 
verksamheterna.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit reviderade värdighetsgarantier och implementeringsarbete och 
värdegrundsarbete har pågått.

Inom hemvården har det varit stora volymökningar och främst har hälso- och sjukvårdsinsatserna 
ökat. Det är framför allt insatser kväll och natt som blivit mer omfattande. För att möta ökade behov 
av hemsjukvårdsinsatser och utveckla teamarbetet har sjuksköterskebemanningen i ordinärt boende 
utökats. Inom myndighetsfunktionen, hemvården och för sjuksköterskor har organisationen förstärkts 
med resurser för ledning.

Vård- och omsorgsnämnden antog i juni nya värdighetsgarantier. Detta är löfte till medborgarna som 
berättar vad de kan förvänta sig utöver det som enligt lag är kommunens skyldighet.

Inom särskilt boende har det skett en ökning av BPSD-problematik (beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demenssjukdom), och arbetsmetoder samt ökad kunskap och kompetens efterfrågas. 
Implementering av BPSD-registrets metodik pågår. Situationen har på några enheter inneburit om-
fattande ökning av bemanningen.

Särskilda satsningar har gjorts för att öka användandet av de nationella kvalitetsregistrens arbetssätt 
och metoder för att utveckla det förebyggande arbetet, demensvården och den palliativa vården.

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet

Nå barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Klarar målet

Ge enskilda och grupper förutsättningar till bättre levnadsvillkor. Klarar målet

Tidigt initiera samverkan utifrån en helhetssyn på den enskildes behov. Klarar målet

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska erbjuda individanpassad vård, omsorg, stöd 
och service som ger möjlighet till god livskvalitet. Vården och omsorgerna ska ge förutsättningar 
för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap.

Klarar målet

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och 
kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande och ge förutsättningar för ett 
värdigt liv.

Klarar ej målet

Strategi: Alla nämnder och styrelsers verksamheter ska vara serviceinriktade och ha en hög 
grad av medborgarinflytande vilket bland annat betyder en förskola med kvalitet i såväl omsorg 
som pedagogik.

Bedömning: Kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med  
strategin.

Alla barn i Lund erbjuds plats på förskola inom tre månader.

Planerad personaltätheten i kommunens förskolor ligger för 2015 på samma nivå som för 2014 vilket 
är högre än rikssnittet (5,3) och för gruppen större städer.

Lund har 2015 även mätt den faktiska personaltätheten vilket visar att 4,8 barn per personal är när-
varande. Skillnad mellan planerad och faktisk personaltäthet är liten i Lunds kommun jämfört med 
andra kommuner.
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Barn per personal, kommunala förskolor

Lunds kommun Barn- och skol-
nämnd Lund Öster

Barn- och skol-
nämnd Lunds stad Större städer

2013 2014 2015 2015 2015 2015
5,1 5,1 5,0 5,09 5,05 5,4

Källa: KOLADA / Barn och skolnämnderna 
 

Barn- och skolnämnderna fortsätter satsningen på bedömning för lärande där det kollegiala lärandet 
är centralt. Genom samtal i samtalsgrupper ges möjligheter att utveckla en djupare förståelse för barns 
lärande ur ett helhetsperspektiv. 

Satsningar på att utveckla pedagogiken på förskolorna ger fortsatt goda resultat i form av ett aktivt 
medforskande perspektiv tillsammans med barnen. Övergången från förmedlingspedagogik till ett 
mer medforskande arbetssätt för pedagogerna gynnar barnens medvetenhet om sitt eget lärande. 
Andra områden som utvecklats och också förstärker barnens möjligheter att skapa förutsättningar 
för ett livslångt lärande, är utvecklingen av den pedagogiska miljön både inom- och utomhus. Många 
förskolor har inrättat gemensam matplats eller restaurang och på så sätt skapat möjligheter för andra 
lärmiljöer i övriga rum. Rum som möjliggör att kreativa lärprocesser kan ske under längre tid. 
Barnens önskemål och behov styr grupperingarna i större utsträckning och deras inflytande över sin 
vardag ökar. Nya förskolenheter byggs nu enligt ett lokalprogram som främjar denna utveckling.

Under 2015 har staten gjort en förskole- och lågstadiesatsning. Förskolesatsningen innebär att det 
utbetalas statsbidrag till de förskolor som kan minska antalet barn i barngruppen alternativt arbeta 
för att inte utöka barngrupperna. Det är prioriterat att minska grupper med barn födda 2013 eller 
senare. Ett flertal förskolor har sökt statsbidrag. Andelen barngrupper i förskolan som uppfyller målet 
gällande barngruppernas storlek har minskat inom Lunds stad och ökat inom Lund Öster under 2015.  
De förskolor som har ökat barngruppernas storlek motiverar det med kravet på budget i balans.

Kommunfullmäktigemål Bedömning av 
målet

Barngrupperna i förskolan ska i regel inte vara större än 11 för de yngre (1-2 år) barnen och 16 
för de äldre (3-5 år) barnen. Antalet personal per grupp ska i regel vara 2,75.

Delvis uppnått

Strategi:  Alla nämnder och styrelsers verksamheter ska vara serviceinriktade och ha en hög grad 
av medborgarinflytande vilket bland annat betyder ett gynnsamt klimat för lärande, de bästa 
skolorna med kompetenta lärare och individanpassad undervisning.

Bedömning: Kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med  
strategin.

Grundskola
Kunskapsresultaten i Lund fortsätter att ligga högt över riket när det gäller både meritvärde och behö-
righet till gymnasieprogrammen. Hela Lunds kommun har 238 i meritvärde (genomsnitt 16 ämnen) 
och 93 procent har behörighet till gymnasiet. I hela riket har kommunala skolor 217 i meritvärde och 
86 procent har behörighet till gymnasiet.

När det gäller elevernas inflytande går det något i negativ riktning, både i att vilja ha inflytande och 
att få det. I skolornas analyser konstateras att de behöver arbeta mer med begreppen inflytande, på-
verka och bestämma. Kommunens fortsatta satsning på Bedömning för lärande (BFL) bidrar förhopp-
ningsvis också till att eleverna blir mer delaktiga i sitt skolarbete och kan utveckla ett större inflytande 
i sina studier.
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Resultatet i årets elevenkät, LUNK, visar att en klar majoritet av eleverna, cirka 85 procent, både i 
grundskolan och gymnasieskolan, får målen tydligt presenterade, får feedback på sitt arbete och ger 
varandra kamratåterkoppling.

Lågstadiesatsning är till för att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i 
förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Statsbidraget ska gå till kostnader för personal-
förstärkning av lärare, förskollärare och specialpedagoger och insatser för att minska klass- eller 
gruppstorleken. Elva förstelärare har tillsatts under perioden vilket innebär att Lunds kommun har 
116 förstelärare i grundskolan.

Läsår Meritvärde årskurs 9
Barn- och 

skolnämnd 
Lund Öster

Barn- och 
skolnämnd 
Lunds stad

Lund 
skolkommun

Lund 
hemkommun

Gruppen 
större städer 

(hemkommun)
2014-2015 238,6 237,8 237,9 241,4 216,4

2013-2014 244,4 ( *) 246,1 (*) 233,5 (*) 234,7 213,7

2012-2013 229,9 231,7 231,2 233,1 211,6

Behörighet till gymnasieskolans yrkesförberedande program %

2014-2015 95,0 92,2 93,2 93,3 86,7

2013-2014 95,0 95,1 90,9 91,8 87,7

2012-2013 98,0 94,9 93,4 93,8 88,2

*Något olika elevunderlag  Källa: Skolverket och Lunds skolstatistik

 
Gymnasieskolan
Den genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen har ökat något i Lund (12,7) och det 
gäller även andel elever som tar examen från de yrkesförberedande programmen (80,2 procent). 
Trots ökningen placerar sig Lund under riksgenomsnittet på 12,9 respektive 86,2 procent och därför 
krävs ett fortsatt utvecklingsarbete. Poängsnittet för läsåret 2014-15 har sjunkit på de högskole-
förberedande programmen till 14,8 jämfört med 15,1 föregående läsår. När det gäller behörighet till 
högre studier uppnådde 94,7 procent av eleverna på de högskoleförberedande programmen det under 
läsåret 2013-14 dvs. att de tog sin examen. I år var samma siffra 93,1 procent. 

Även om resultaten för Lund har sjunkit något under läsåret 2014-15 jämfört med föregående läsår så 
placerar sig kommunen klart över riksnivån där den genomsnittliga betygspoängen är 14,5 och den 
andel som fått en examen från ett högskoleförberedande program, och således också uppnått grund-
läggande behörighet till högre studier, är 90,7 procent.

Resultatet från elevenkäten LUNK visar att drygt 95 procent av gymnasieeleverna anser att det är 
positiv stämning på skolan och nästan 84 procent har en positiv bild av den egna hälsan.

Läsår Betygspoäng högskoleförberedande program
Lund skolkommun Lund lägeskommun Gruppen större städer 

(kommunala skolor)
2014-2015 14,8 14,7 14,5

2013-2014 15,1 15 14,5

Betygspoäng yrkesförberedande program

2014-2015 12,7 12,9 12,9

2013-2014 12,6 12,9 12,9

Behörighet till högre studier inom tre år

2013-2014 67,4 66,5 51,6

Källa: Skolverket och Lunds skolstatistik 
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Kommunfullmäktigemål Bedömning av 
målet

Det nationella uppdraget ska fullgöras med goda resultat, hög kvalitet och hög effektivitet. 
Kunskapsmålen ska sättas i fokus.

Klarar målet

Lugn, trygghet och arbetsro ska prägla våra skolor och förskolor. Klarar målet

Elever, föräldrar och personal ska ha ökade möjligheter till insyn, delaktighet och påverkan. Klarar målet

Skolan ska vara öppen mot det omgivande samhället. Klarar målet

Planering, styrning och uppföljning ska förenklas och förbättras. Klarar målet

Lärarna ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt pedagogiskt arbete med eleven 
i fokus. Rektorernas främsta uppgift är att vara pedagogisk ledare. Lärare och rektorers administrativa 
arbete ska begränsas.

Klarar ej målet

Strategi: En god personalpolitik, som främjar trivsel och arbetsprestationer och ökar 
möjligheterna för Lund att vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömning: Kommunen har en varierande grad av måluppfyllelse inom området och arbetar i 
enlighet med strategin.

Utifrån medarbetarpolicyn har kommunstyrelsen varje år antagit en tvåårig handlingsplan för det 
personalstrategiska arbetet. Åtgärderna i handlingsplanen följs upp i den årliga personalstrategiska 
uppföljningen – personalredovisning 2015. I fortsättningen kommer strategiska fokusområden 
inom HR-området ingå i Lunds kommuns kompetensförsörjningsstrategi samt handlingsplan. 
Denna kommer att följas upp inom ramen för ledningsprocessen.

Mål: Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att främja kompetensförsörjningen. 

Resultat:Personalomsättningen bland kommunens tillsvidareanställda var 9,7 procent vilket är en 
ökning jämfört med föregående år (2014: 9,2 procent). Av dessa avgångar utgör 25 procent pensions-
avgångar och 68 procent avslut på egen begäran. Störst andel avslut på egen begäran finns i följande 
yrkesgrupper:

Yrkesgrupp Antal tillsvidareanställda Andel avslut på egen begäran
Sjuksköterska 99 26,30%

Socialsekreterare 178 16,30%

Förskollärare 696 9,50%

Undersköterska, hemvård 620 8,40%

 
Lunds kommun utannonserade under 2015 drygt 1 900 tjänster fördelade på 1 234 platsannonser. 
Detta är en markant ökning från föregående år då kommunen utannonserade 1 466 tjänster fördelade 
på 1 050 platsannonser. 40 av platsannonserna för 2015 utlystes internt.
 
Inom samtliga nämnder finns svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare inom iden-
tifierade bristyrkesgrupper. Detta gäller såväl att attrahera nyexaminerade studenter så som att rekry-
tera och behålla medarbetare med spetskompetens och erfarenhet i yrket. Särskilda utmaningar finns 
vad gäller förskollärare, sjuksköterskor, socionomer samt specialkompetenser inom teknik. Dessa 
utmaningar delar i mångt Lunds kommun med övriga kommuner i Skåne. Att vara och uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning fortsätter att vara en stor 
strategisk utmaning framöver. 
 
Bedömning: Delvis uppnått. 
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Mål: Lunds kommun ska ha medskapande medarbetare och chefer som företräder kommunen, leder 
och utvecklar sig själva, arbetslag och verksamhet med uppdraget och brukaren i fokus.

Resultat: Utifrån den kommungemensamma medarbetarenkäten hösten 2014 har ett aktivt utveck-
lingsarbete bedrivits på alla arbetsplatser i kommunen. Huvudsakligen har arbetsplatserna valt att 
arbeta vidare med områden som visat på tydligt behov av förbättringspotential men det finns även 
exempel på arbetsplatser som arbetat med att identifiera och behålla friskfaktorer och goda exempel. 
Återkommande aktiviteter handlar om att skapa tydlighet och framförhållning, förbättra kommunika-
tion inom och mellan enheter och framförallt utveckla samarbetet tillsammans, stärka teamkänslan 
och minska den upplevda stressen och arbetsbelastningen.

Chefs- och ledarutveckling i fokus
Särskilt fokus har under 2015 ägnats till att utforma en kommungemensam chefs- och ledarutveckling. 
Syftet är att implementera ledningsfilosofin som innebär att utvecklas tillsammans och ta ett ansvar 
som sträcker sig lite längre och att vi styr och leder Lunds kommun ännu smartare och bättre. Ett ett-
årigt utvecklingsprogram i dialogformat har skapats, Jag som chef, som samtliga chefer i kommunen 
ska genomgå. Därtill har åtta chefsmoduler utformats i syfte att stärka chefskapet inom ämnesområ-
dena arbetsrätt, lönebildning, rehabilitering, rekrytering, ledningsprocessen, ständiga förbättringar, 
kommunicera i förändring och medieträning. De första omgångarna av utvecklingsprogrammet och 
chefsmodulerna startade i september 2015. Märkbara effekter så här långt visar på stort engagemang 
att jobba för helheten, agera som en arbetsgivare och ökat samarbete på tvärs inom organisationen.

Bedömning: Delvis uppnått.

Mål: Lunds kommun ska vara en arbetsplats där varje medarbetares, kompetens, erfarenheter och 
olikheter tas tillvara.

Resultat: Inom kommunens verksamheter pågår kontinuerligt arbete för ett mångfaldsfrämjande 
klimat fritt från diskriminering. I syfte att öka medvetenheten och kompetensen inom HBTQ-frågor 
bland kommunens medarbetare har det genomförts särskilda kompetensutvecklings- och informations-
satsningar. Inom flertalet förvaltningar har materialet Tänk Olika - ett häfte och spelfilm använts, och 
det  speglar hur det är att leva ett liv som avviker från normen i synnerhet vid möten med medarbetare 
inom kommunal verksamhet. Varje år genomförs en fördjupad jämställdhetsanalys, JÄMIX, som har 
sin utgångspunkt i nio mätbara nyckeltal som utgör indikatorer på centrala aspekter av jämställdheten 
i organisationen. Jämfört med 2014 har jämställdhetsindexet minskat, från 113 till 110 på en skala upp 
till 180.

Bedömning: Delvis uppnått.

Mål: Arbetsplatserna inom Lunds kommun ska vara attraktiva ur hälsosynpunkt.
Antal Utmärkt hälsofrämjande arbetsplatser: 50 år 2015
Sjukfrånvaron minskat till 6,5 procent år 2015

Resultat: Sedan flera år tillbaka har sjukfrånvarostatistiken redovisats inklusive timavlönad personal. 
Från och med årsanalysen 2015 följer Lunds kommun Sveriges kommuner och landsting riktlinjer 
vilket innebär att sjukfrånvaron ska redovisas exklusive timavlönade.
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2012-2015

Inkluderas timavlönade i beräkningen av sjukfrånvaron ökade den från 6,3 procent till 6,8 procent 
under 2015.

Trots aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bedrivs på olika nivåer i kommunen ökade sjuk-
frånvaron från 6,6 procent till 7,1 procent under 2015. Sjukfrånvaron för kvinnor var 8,0 procent och 
4,5 procent för män. Andelen sjukfrånvaro som utgör långtidssjukskrivningar (60 dagar eller mer) har 
minskat jämfört med föregående år, 41 procent i förhållande till 44,8 procent. Lunds kommun följer 
därmed rikstrenden.

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

2014 2015 Förändring
Kvinnor 46,6 42,2 -4,4

Män 35,4 34,9 -0,5

Totalt 44,8 41 -3,8

Sjukfrånvaro för kvinnor respektive män i procent av ordinarie arbetstid, fördelat på 
åldersgrupper

Kvinnor Män
Ålder 2014 2015 Ålder 2014 2015

- 29 år 7,9 8,4 - 29 år 3,8 4,9

30 - 49 år 7,2 8,0 30 - 49 år 3,9 4,4

50 år - 7,5 8,0 50 år - 4,4 4,7

Totalt 7,4 8,0 Totalt 4,1 4,5

Det kan konstateras att sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper, 29 år eller yngre, 30-49 år och 
50 år eller äldre och såväl för kvinnor som för män. Kvinnor under 29 år har högst sjukfrånvaro (8,4) 
och även bland männen har de yngre än 29 år högst sjukfrånvaro (4,9).

Den största ökningen är bland kvinnor 30-49 år, från 7,2 till 8,0 procent. Det är också den åldersgrup-
pen med störst population.
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Hög sjukfrånvaro inom vissa yrkesgrupper

2014 2015
Yrkesgrupp

 (antal månads-
avlönade)

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Varav 

långtidssjuk-
frånvaro %

Undersköterska,
 hemvård (681) 12,0 5,9 11,3 13,8 8,1 13,1 42,6

Barnskötare i förskola/
barnomsorg (525) 10,3 4,5 9,7 11,3 5,4 10,6 44,0

Undersköterska, 
äldreomsorg (579) 9,8 7,2 9,5 10,5 9,6 10,4 47,3

Förskollärare (716) 9,1 3,4 8,8 9,2 6,2 9,1 40,0

 
Fyra av de största yrkesgrupperna – förskollärare, undersköterska hemvård/hemsjukvård, undersköter-
ska äldreomsorg och barnskötare – är kontaktyrken inom vård, skola och omsorg där man arbetar med 
människor, och de har en sjukfrånvaro som ligger betydligt högre än genomsnittet för kommunen.

Analysen av varför sjukfrånvaron ökar visar på en komplex bild som belysts på många olika sätt i 
forskningen och identifierats inom kommunen. De olika faktorerna, som är såväl arbetsrelaterade som 
privata, ingår ofta i komplexa problembilder.

Tidigare genomfört projekt Fördjupning sjukfrånvaro identifierade fem orsaksområden som framför-
allt pekade på ledarskapet och att chefer inte alltid följer kommunens rehabiliteringsprocess av olika 
anledningar. Anledningen till att korttidssjukfrånvaron ökar är infektioner samt fysiska diagnoser och 
belastningsskador. Företagshälsovården indikerar ökad andel besökare med psykiska och stressrelate-
rade diagnoser. Upplevd hög arbetsbelastning och negativ stress är identifierat inom flera verksamhets-
områden.

Kommungemensamt har det under året utformats och genomförts chefsutbildning i rehabilitering i 
samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovården. Kommunens rehabiliteringsrutiner har 
förbättrats för en effektivare rehabilitering med fokus på tidiga insatser. En kommungemensam om-
ställningsgrupp har inrättats i syfte att skapa struktur och enhetlig hantering av rehabiliteringsärenden 
i Lunds kommun. Inom nämnderna pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete. Alla dessa åtgärder som vidtas 
behöver följas upp och utvärderas. Lunds kommun måste ständigt arbeta aktivt i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen för att vända den negativa trenden i hälsotalen. 
God och attraktiv arbetsmiljö är en strategisk viktig förutsättning för att säkra den långsiktiga kom-
petensförsörjningen.

Totalt har 797 arbetsskador och 296 tillbud rapporterats inom kommunen under 2015. Antalet arbets-
skador har ökat (2014: 743) medan andelen anmälda tillbud minskat avsevärt (2014: 376). Av arbets-
skadorna kategoriserades 81 procent som olycksfall i arbetet. Resterande andel fördelades lika på 
sjukdom eller annan ohälsa i arbetet samt färdolycksfall.

Antalet Utmärkt hälsofrämjande arbetsplatser är totalt 32 arbetsplatser. Totalt har 27 arbetsplatser 
påbörjat processen för att bli Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med utmärkelsen är att ge 
kommunens arbetsplatser kriterier och en målbild för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.

Bedömning: Klarar ej målet.
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Mål: Kommunens anställningsvillkor ska göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med 
rätt kompetens. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera till medskapande, utveckling, 
goda arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna.

Resultat: Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsarbete har fortsatt under 2015. Förbättrad 
planering genom kommungemensam planering för lönebildningsarbetet, gemensamma centrala över-
läggningar med de fackliga organisationerna, dialogmöten med kommunledningen samt ett fördjupat 
samarbete inom kommunens HR-funktion är exempel på åtgärder. Även en chefsutbildning i löne-
bildning har arbetats fram och genomförts under hösten. Arbetet med lönebildning är ett långsiktigt 
strategiskt arbete som måste bedrivas kontinuerligt.

Bedömning: Delvis uppnått.

Personalstatistik
Lunds kommun hade vid 2015 års slut 8 192 tillsvidareanställda och 1 149 visstidsanställda månads-
avlönade medarbetare att jämföra med 7 941 respektive 1 145 år 2014. Antalet månadsavlönade 
medarbetare är därmed totalt 9 294, vilket är en ökning med 2,7 procent jämfört med föregående år.

Kvinnor utgör 76,5 procent av de tillsvidareanställda. Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda 
är 45,4 år. De medarbetare som är 50 år eller äldre utgör drygt 42 procent av samtliga tillsvidarean-
ställda.

Läs mer i kommunens personalredovisning, bilaga till årsredovisningen 2015.

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet

Arbeta för att tekniska förvaltningen ska vara en arbetsplats som är intressant och stimulerande 
och har förutsättning att kunna rekrytera och behålla kompetent och serviceinriktad personal.

Klarar målet

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser med kompetenta 
och engagerade medarbetare som ges möjlighet till karriärsutveckling.

Klarar ej målet

Mål: Alla nämnder och styrelser ska bidra till en ökad ekonomisk och miljömässigt hållbar tillväxt 
bland annat genom att i dialog med företagen skapa goda förhållanden för att utveckla näringslivs-
klimatet i Lund.

Bedömning: Kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med  
strategin.

Arbetslösheten sjunker
Andelen arbetslösa i Lund, av totalbefolkningen i åldern 16-64 år, ligger på en något lägre nivå 2015 
än 2014. I snitt är 2,5 procent arbetslösa 2015 jämfört med 2,6 procent 2014. Det är klart lägre än i 
övriga Skåne och riket. I Skåne ligger andelen arbetslösa på 4,0 procent i snitt per månad 2015 och 
i riket 3,2. Antal nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen i Lund 2015 har ökat med 1 929 platser 
jämfört med 2014, vilket motsvarar en ökning på 15 procent.

Hög kommunal service till företag
Företagen i Lund är överlag nöjda med myndighetsutövningen i Lunds kommun. Under våren har 
Lund för första gången deltagit i Sveriges kommuner och landstings undersökning Insikt, som är en 
kvalitativ undersökning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagen. 
Det är enbart faktorer som kommunen kan påverka som ingår och de företag som deltagit har haft 
myndighetskontakt med kommunen det senaste året. De myndighetsområden som undersökts är brand-
tillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Det sammanvägda 
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resultatet NKI-index är 70. Detta kan jämföras med genomsnittsvärdet för de deltagande kommunerna 
(199 stycken) som är 68. Kommunens mål 2015 var att uppnå minst det genomsnittliga värdet för del-
tagande kommuner 2013, 67. Ett långsiktigt mål som SKL anger är 75.

Lund placerade sig på 72 plats i Svenskt Näringslivs ranking avseende företagsklimatet i Sverige. 
Det är en försämring med 7 placeringar jämfört med 2014. Mest utmärkande är en försämring i tjänste-
mäns och politikers attityd till företagande. Medias attityder till förtagande har förbättrats liksom kom-
munens konkurrens med företag.

Lund International Citizen Hub har etablerats i Ekska huset. En internationell projektkoordinator har 
rekryterats. Kontinuerliga informationsmöten har hållits med externa och interna intressenter. Den 
publika verksamheten kom igång i oktober mot målgrupperna internationella experter och deras 
familjer samt rekryterande företag. Drop-In, specialträffar och nätverksmöten hålls i Ekska huset 
varje vecka.

Kommunen blev under 2015 en aktiv part i Interreg-projektet ESS och MAX IV: Cross Border Science 
and Society, vars målsättning är att maximera nyttan och effekterna av forskningsanläggningarna.

I undersökningen ingår att företagen svarar på vilka serviceområden som de tycker är viktigast för 
helhetsbedömningen. Rättssäkerheten är det område som prioriteras högst av företagen och bör vara 
det område som prioriteras vid kommande förbättringsarbete.

Under 2014 nyregistrerades 6,5 (7 år 2013) företag per 1000 invånare i Lund. För gruppen större 
städer var motsvarande siffra 2014 5,4 och genomsnitt i riket 5,4.

Centrumlyftet - #lovelund
En förvaltningsövergripande projektplan med mål och syfte för utvecklingen av stadskärnan har tagits 
fram. En workshop om målbild för stadskärnans utveckling genomfördes i mars och en preliminär 
målbild skapades. En SWOT-analys av stadskärnans utveckling gjordes och handlingsplanen för stads-
kärnan har delvis uppdaterats i faktadelen. En folder med statistik över stadskärnan togs fram. Möten 
med handelsföreningen, fastighetsägareföreningen, studentkåren, Domkyrkan, Kraftringen, Briggen, 
Svenska stadskärnor har ägt rum. Strategiska utvecklingsprojekt i stadskärnan (Lund C, kongress, 
Galten) har koordinerats inom projektet. Projektet har initierat en lokalförsörjningsplan för kultur-
lokaler. Ett möte med kommunens kommunikatörer arrangerades för att skapa samsyn kring kommu-
nikationen om stadskärnan.

Tekniska nämnden har fått ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att intensifiera och prioritera 
arbetet med att utveckla Lunds centrum. Flera satsningar har gjorts under året i exempelvis införande 
av en centrumpatrull, vars uppdrag är att se till att gator och torg ger ett vårdat intryck, trygghets-
projekt och Medborgarlöftet vid Lund C, ombyggnader i samråd med torghandlarna på Mårtenstorget, 
solplats med nya bänkar på Stortorget, VÅRstad med 400 000 nya lökväxter och ett hundratal körs-
bärsträd samt en ökad satsning på högtider, bland annat påskfirande med blommor och påskpynt samt 
julbelysning, kronhjorten på Clemenstorget och mer marschaller på våra torg i vintermörkret.

Näringsliv, kongress och turism
Regelbundna dialogmöten med företagare och besöksnäringen i Lunds kommun leder till ökad för-
ståelse för näringslivets behov. Godmorgon Lund, Lund Grand Prix och andra nätverksträffar innebär 
årligen kontakt med drygt 2 500 näringslivsrepresentanter. Kommunen har en aktiv dialog med före-
tagsföreningarna i Dalby, Veberöd, Genarp, Södra Sandby och Råbylund i utvecklingsfrågor som är av 
vikt för företagarna i de olika områdena. Kontinuerlig dialog förs med besöksnäringens aktörer genom 
samverkansprojektet Lund Samverkan 2.0. Kommunen har ökat sin närvaro i Stångby och har 
etablerat ett platskontor där näringslivsfrågor kan diskuteras.
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Under 2014 ökade turistomsättningen i Lund med 8,5 procent jämfört med 2013, från 3 207 miljoner 
kronor till 3 481 miljoner kronor enligt HUI Research: Kommunala turisteffekter 2014. De kommers-
iella gästnätterna ökade med 18 procent. Turismen i Lund skapade sysselsättning vilket motsvarar 
cirka 2 800 årsarbetare, och motsvarar 3,7 procent av det totala antalet årsarbetare i kommunen.

ICCA:s (International Congress and Convention Association) årliga rankning av kongress- och mö-
tesstäder placerar Lund på fjärde plats i Sverige, efter Stockholm, Göteborg och Uppsala. En genom-
förandeplan för en framtida kongressanläggning i Lund har tagits fram i samarbete med Case Lab AB.

Future by Lund
Future by Lund underlättar samarbetet mellan kommunen, akademin och näringslivet. Ett flertal 
samarbetsprojekt har initierats genom Future by Lunds arbete. Future by Lund har fått fortsatt 
Vinnovafinansiering 2016-2018. Därtill har Lunds kommun fått en ansökan beviljad för internt inno-
vationsarbete genom Idéslussen. Future by Lund har stärkt sin position inom områdena mobilitet, ljus 
och framtidens energilösningar. Internet of Things har blivit ett fjärde ben i verksamheten. Future by 
Lund har under 2015 deltagit under Almedalsveckan, anordnat en Internet of Things-konferens samt 
konferensen The Future Starts Now.

Strategi: Alla nämnder och styrelser ska bidra till ökad ekonomisk och miljömässigt hållbar 
tillväxt, vilket bland annat innebär att samverkan med olika aktörer vara motorn för tillväxt i 
Skåne och Öresundsregionen för att skapa fler arbetstillfällen.

Bedömning: Kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med  
strategin.

MalmöLundregionen 
Lund har haft ordförandeskapet i MalmöLundregionen där samarbetet har utvecklats väl. En fakta-
broschyr för regionen har tagits fram på svenska och engelska som marknadsför MalmöLundregionen 
gentemot näringslivet i Sverige och utlandet. I samarbetet utarbetas en gemensam strukturplan för 
MalmöLundregionen som ska bilda underlag för framtida gemensamma ställningstaganden.

Öresundssamverkan
Kommunen har blivit medlem av Greater Copenhagen and Skåne Committe, som har ersatt Öresunds-
kommitten. Samarbetet syftar till att öka hållbar tillväxt och sysselsättning genom att skapa en gemen-
sam marknadsföring av Greater Copenhagen och arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion. 
Financial Times har gett Greater Copenhagen priset Foreign Direct Investment i klassen för Europas 
mellanstora regioner för bästa strategi för att attrahera utländska investeringar och som under det se-
naste året uppges ha skapat 900 jobb i trettio olika företag.

Sverigeförhandlingen
Syftet med Sverigeförhandlingen är att knyta de tre storstadsregionerna Malmö, Stockholm och Göte-
borg närmare varandra, bidra till utveckling i mellanliggande regioner och i övriga Sverige. Att bidra 
till mindre koldioxidutsläpp från trafiken samt att bidra till ett ökat bostadsbyggande. Utbyggnaden ska 
maximera den samhällsekonomiska lönsamheten och vara kostnadseffektiv. 

I Sverigeförhandlingen har nyttoanalyser lämnats in för ett höghastighetstågstopp på Lund C samt för 
spårväg Lund C till ESS. Statens förhandlare har meddelat att Lund C är aktuell som station och stopp 
på höghastighetsbanan och att staten är beredd att medfinansiera cykeltrafik och spårväg mellan Lund 
C – ESS. Förhandlingarna beräknas pågå under hela 2016. Kommunen har i samband med Sverige-
förhandlingen tillsammans med Malmö och Helsingborg varit aktiv i arbetet med den så kallade 
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Skånebilden som syftar till att samla Skånes kommuner och region i en gemensam bild av infra-
struktursatsningar i Skåne.

Lunds internationella arbete 
Lunds kommun tog tillsammans med Lunds universitet och MAX IV emot UD:s stora ambassadörs-
besök 2015. Ett 30-tal ambassadörer från hela världen besökte Lund i maj och fick då bland annat 
information om Kunskapsstråket och utvecklingen på Brunnshög och Science village. I programmet 
ingick även besök på Lunds universitets LUX/HumLab och MAX IV. Därutöver har Lunds kommun 
under våren tagit emot enskilda ambassadörsdelegationer från bland annat Nicaragua och Mexiko.

I april arrangerades, som en del av Lunds kommuns vänortssamverkan, ett studiebesök från finska 
Borgå. De deltog i Lunds kommuns stora chefsdag, och fick där många intryck av Lunds metodiska 
och kontinuerliga arbete med kompetensutveckling, kunskapsdelning och teambuilding. Borgå stad 
kommer att genomföra ett uppföljande besök i Lund under hösten 2015.

Under våren och sommaren samverkade Kulturskolan i Lund med en ungdomsorkester i Greifswald 
och Leo Borchard Musikschule i Berlin. Vidare har Lunds kommun under våren sponsrat ett antal 
internationella event och aktiviteter, bland annat European Workshop of Metalorganic Vapour phase 
Epitaxy – EWMOVPE 2015 på Lunds universitet.

Välfärd och folkhälsa 2015
Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen. Det handlar om en god fysisk och social livsmiljö. 
Verksamheter som skola, omsorg, kultur och fritid, boende, god närmiljö, sysselsättning, social och 
ekonomisk trygghet är alla viktiga förutsättningar för ett gott liv.

Folkhälsomyndigheten sätter varje år samman faktablad med statistik från landets alla kommuner.
Utbildning är en viktig faktor för goda förutsättningar i livet och en bra hälsa. Medellivslängd (för-
väntat antal levnadsår vid födelsen) brukar i grova drag vara en fingervisning om hur folkhälsan är. 
Enligt Faktablad från vintern 2015 är behörigheten till gymnasieskolan i Lunds kommun, 96 procent 
för flickor och 90 procent för pojkar. 

Medellivslängden i kommunen 2010-14 är för kvinnor 85 år och män 81,4 år, medan den förväntade 
livslängden i riket är 83,7 för kvinnor och 79,9 för män. 

Genom kommunens medlemskap i WHO:s nationella Healthy Cities nätverk följer Lund också inten-
tionen i WHO:s strategi Hälsa 2020. Ett prioriterat område är att ge alla en god start i livet. Utbildning 
och möjlighet till sysselsättning är viktiga faktorer och förutsättningar för ett bra liv. I jämförelse med 
andra kommuner och riket ligger Lund bland kommunerna med bäst resultat.
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Barnets bästa
Barnkonventionen är ett verktyg för att förbättra barns levnadsvillkor och denna ska gälla i Lunds 
kommun. Med barn avses alla som är mellan noll och arton år.
Det finns flera goda exempel på hur arbetet bedrivits under året: 

• Förutsättningar för inrättande av en social investeringsfond i kommunen har diskuterats.
• Strategiskt arbete har gjorts för att öka dialogen mellan unga och beslutsfattare i bland annat  

ungdomstinget.
• Under 2015 har projektet Alla unga med fokus på barnkonventionens artikel 12 drivits  

inom ramarna för ungdomstinget. Projektet riktar sig till unga på särskolorna i Lund som ska  
inkluderas i inflytandearbetet. Verksamheten fick stöd från Myndigheten för ungdoms- och  
civilsamhällsfrågor för att genomföra projektet och har fått fortsatt stöd för 2016.

• Nyanställda har informerats om att arbetet med barnets bästa är prioriterat.
• Barnrättspiloter har bland annat arbetat med att ta fram handlingsplan och stödstrukturer för  

verksamheterna.
• Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att införa nya bidragsformer för unga. Syftet med bidragen 

är att stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom 
att skapa möjlighet för unga att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar. 
Alla unga som får bidrag kommer att tilldelas en coach och få stöd i sitt arbete med att driva sina 
projekt eller ungdomsföreningar.

• För att höra hur barnen upplever kontakten med socialtjänsten har barn intervjuas. En samlad  
analys har gjorts och en åtgärdsplan arbetats fram.

• Utbildningsinsatser har genomförts både av anställda och politiker om jämställdhets- och  
genusperspektiv om det normkritiska förhållningssättet.

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet

Att verka för en långsiktig fastighetsbildning och tillhandahålla ändamålsenlig geografisk information. Klarar målet

Vara en drivande kraft för att göra Lunds kommun till Öresundsregionens mest attraktiva kommun att bo 
och leva i.

Klarar målet

Strategi: Alla nämnder och styrelser ska bidra till ökad ekonomisk och miljömässigt hållbar 
tillväxt, bland annat genom att möta det globala miljöhotet.

Bedömning: Kommunen har en varierande grad av måluppfyllelse inom området och arbetar  
i enlighet med Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko II).
I LundaEko II finns det totalt 42 delmål. Dessa har bedömts enligt följande: 

• Kommer att klara målet: 13 stycken
• Osäkert: 11 stycken
• Riskerar att ej klara målet: 11 stycken
• Går ej att bedöma: 6 stycken

Lunds kommun har ambitiösa mål i sitt arbete för en bättre miljö och en hållbar utveckling. Inom flera 
områden ligger kommunen mycket långt fram vilket bland annat uppmärksammats genom utmärkelser 
så som årets svenska Fairtrade City, årets skånska friluftskommun och utmärkelse för ekologisk mat 
på Byskolan. Kommunen har också antagit flera utmaningar inom klimatområdet som visar att vi vill 
gå snabbare fram än EU:s och Sveriges målsättningar. Under 2015 skrev kommunen under EU:s 
Borgmästaravtal 2030 och gick med i regeringens upprop Fossilfritt Sverige inför klimatmötet i Paris. 
I det regionala arbetet är Lund en av de skånska kommuner som skrivit under Klimatsamverkan 
Skånes upprop Fossilbränslefritt Skåne 2020.
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LundaEko II
LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-20, är Lunds kommuns 
miljöprogram och berör alla som bor och verkar i kommunen. Programmet bygger på de nationella 
miljömålen, som har brutits ner till åtta prioriterade områden som anpassats och fokuserar på det som 
är viktigast för Lunds utveckling. De åtta prioriterade områdena är:

• Engagera flera
• Hållbar konsumtion
• Minskad kemikaliebelastning
• Minskad klimatpåverkan
• Klimatanpassning
• Hållbar stadsutveckling
• Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster
• Friskt vatten och frisk luft 

Vidare har kommunens samtliga förvaltningar och bolag ett miljöledningssystem vilket är ett viktigt 
verktyg och en stor framgångsfaktor i arbetet med åtgärder för att uppnå mål och delmål i LundaEko 
II.

Engagera flera
Inom området engagera flera pågår ett aktivt arbete med att kommunicera innehållet och genomföran-
det av LundaEko II samt bidra till måluppfyllelsen. Under 2015 har kommunen tagit fram en kom-
munikationsplan för LundaEko II. Planen ska både fungera som strategisk vägledning i Lunds kom-
muns övergripande hållbarhetskommunikation och som stöd i det praktiska kommunikationsarbetet 
inom de prioriterade områdena i LundaEko II. Beteendeförändringar som kan leda till en mer hållbar 
utveckling tar tid att uppnå och kräver kontinuitet och beslutsamhet. Arbetet med att engagera politi-
ker, tjänstemän och kommuninvånare att göra hållbara val behöver intensifieras. Arbete sker på många 
fronter och genom olika kanaler för att nå ut så brett som möjligt med tillgängliga resurser. Skolornas 
roll i arbetet med lärande för hållbar utveckling är särskilt viktigt för att nå barn och ungdomar.

Hållbar konsumtion
Inom hållbar konsumtion så är det generellt en positiv utveckling när det gäller målen om rättvise-
märkta produkter och ekologisk mat. Andelen inköpta ekologiska livsmedel är nu 55 procent. En av 
utmaningarna är att efterfrågan är större än tillgången för vissa produkter. Enligt LundaEko II ska 
den totala mängden hushållsavfall minska med två procent per år från 2013 till 2020.  Varje Lundabo 
slänger över ett halvt ton sopor varje år. Siffran har sjunkit sedan 2011 och bland materialen märks 
returpapper som kraftigt minskat. Arbetet med att minska uppkomsten av avfall måste prioriteras 
ytterligare för att uppnå LundaEko II-målen.

Minskad kemikaliebelastning
Minskad kemikaliebelastning är en av de största utmaningarna inom LundaEko II, då dagens moderna 
välfärdssamhälle genomsyras av förekomsten och användningen av kemikalier. Det pågår flera åtgär-
der för att öka kunskapen om miljö- och hälsofarliga ämnen. Ett exempel är projektet Giftsamverkan 
Skåne, en utbildningssatsning tillsammans med Naturskolan för att höja kunskapen hos kommunens 
pedagoger. Under 2015 tog Lunds kommunfullmäktige ett beslut om att upprätta en kemikalieplan och 
underlagsarbetet inför detta påbörjades under året. Det råder dock osäkerhet om flera av delmålen kan 
nås inom programperioden.
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Minsta möjliga klimatpåverkan
Det ambitiösa klimatmålet i LundaEko II lyder att Lunds kommun ska minska utsläppen av klimatga-
ser med 50 procent till 2020 och att 2050 ska utsläppen vara nära noll. Hittills visar utsläppsstatistik att 
Lund lyckats minska utsläppen med 27 procent sedan 1990. Trots att målen om lokal energiproduktion 
och biogas, inom området minsta möjliga klimatpåverkan, bedöms som svåra att nå så ser det ut som 
om det övergripande klimatmålet kommer att klaras, liksom delmålen om fossilbränslefri organisation 
och minskad energianvändning i kommunens lokaler.

Klimatanpassning
Ett delmål under klimatanpassning är att kommunen ska ta fram en klimatanpassningsplan som hante-
rar förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2016. Många förvaltningar i kommunen 
har idag egna klimatanpassningsåtgärder, men i dagsläget finns ingen kommunövergripande klimat-
anpassningsplan som innefattar hela den kommunala organisationen. Under 2015 genomfördes ett an-
tal projekt som kommer att utgöra underlag till en sådan kommunövergripande klimatanpassningsplan, 
men det bedöms som att delmålet inte kommer att uppnås inom given tidsram.

Hållbar stadsutveckling 
Trenden med växande städer pågår över hela världen och det ställer nya krav på städernas infrastruk-
tur. Lund är inget undantag. Som en expansiv kommun i en växande region står Lunds kommun inför 
en omfattande utveckling av nya verksamheter och ny bebyggelse. Delmålen inom hållbar stadsut-
veckling nås inom de områden som handlar om samverkan och spjutspetsprojekt inom området. 
Flera förvaltningar är engagerade i olika projekt och samarbeten i samverkan med aktörer utanför 
kommunen, såsom näringsliv, forskning och andra offentliga organisationer. Däremot ser det ut som 
om delmålen om exploatering av värdefull åkermark och riktvärden för buller inte kommer att nås. 
För att klara dagens och morgondagens utmaningar är det viktigt att våga satsa på utveckling och inno-
vation. Innovationsplattformen Future by Lund, EU-projektet Cityfied och Den varma och rena staden 
är viktiga satsningar för att skapa samverkan och testa nya idéer för hållbara städer. Under 2015 fick 
Lunds kommun klartecken för statlig medfinansiering av spårvägslinjen samt ett igångsättningsbeslut 
– och därmed har Lund officiellt blivit Sveriges senaste spårvagnsstad.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Lunds kommun arbetar aktivt med bevarande och utveckling av naturmiljö- och parkvärden och det 
pågår ett arbete att ta fram ett nytt Grönprogram. Programmet utgör underlag för planering och för det 
operativa grönstruktur- och naturvårdarbetet i kommunen. Lund har i dagsläget 32 områden som fått 
skydd i form av naturreservat, varav fem förvaltas av kommunen. Under 2015 bildades ett nytt natur-
reservat i kommunen, Ekeberga, beläget öster om Södra Sandby.

Friskt vatten och frisk luft
Vattenrelaterade delmål är till stor del kopplade till det samlade arbete som pågår inom ramen för 
Lunds vatten. Under 2015 påbörjades projektet där kommunen i samarbete med VA SYD, Sydvatten 
samt de vattenråd som Lunds kommun arbetar inom (Höje å och Kävlingeåns vattenråd) tar ett hel-
hetsgrepp kring vattenfrågorna. Inom ramen för Lunds vatten ska kommunen ta fram vattenförsörj-
ningsplan, VA – utbyggnadsplan antagen i KF april, sjö- och vattendrags-plan, dagvattenplan samt 
översvämningsplan. Helhetsgreppet om vattenfrågorna är mycket positivt, men i dagsläget är det oklart 
om de planer som ingår i projektet kommer att leda till att vi hinner nå LundaEko-målen till 2020.

Utmaningar
Trots utmärkelser och ett ambitiöst arbete så finns många stora utmaningar i miljöarbetet framöver. 
Många miljöproblem är globala och för att komma till rätta med dem måste arbetet ske på många olika 
nivåer där klimatfrågan är ett tydligt exempel. En stor utmaning för Lund och många skånska kommu-
ner är en ökad befolkning och det stora behovet av nya bostäder i regionen och därmed risk för ökad 
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exploatering av värdefull åkermark, ökade transporter och ökad resursanvändning. En annan utmaning 
är hur vi sluter kretslopp, återför näringsämnen till natur och åkermark och minskar avfallsmängderna. 
Delandets ekonomi och cirkulär ekonomi är två områden som behöver utvecklas för att nå ett hållbart 
samhälle. Kemikaliefrågorna är också en stor och komplex fråga som måste angripas från flera håll för 
att minska riskerna för människors hälsa och vår miljö.

Läs mer i kommunens miljöredovisning, bilaga till årsredovisningen 2015.

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet

Att verka för att den fysiska miljön används så att från ekologisk, social och ekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning främjas.

Klarar målet

Arbeta aktivt för att miljön i Lunds kommun uppfyller de mål som kommunfullmäktige satt upp. Klarar målet

Skolan och förskolan ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Klarar målet

Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön. Klarar målet

Medverka till att göra Lund hållbart (socialt, ekonomiskt, ekologiskt). Klarar målet

Strategi: Alla nämnder och styrelser ska bidra till ökad ekonomisk och miljömässigt hållbar 
tillväxt bland annat genom att ha en fysisk planering som gynnar miljö, trygghet och med-
borgarnas behov av bostäder.

Bedömning: Kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med 
strategin.

Befolkningen ökade inte som förväntat
Lunds befolkning var per den 31 december preliminärt 116 834 personer. Detta är en ökning från 
föregående år med 866 personer. Anledningen till att befolkningsökningen inte blev större, vilket för-
väntades, är att Skatteverket under 2015 gjorde en genomgång av svenska kommuners folkbokförings-
register. För Lund innebar det att cirka 800 personer avfördes som folkbokförda i Lund.  Detta har lett 
till att utvandringen från Lund 2015 har ökat markant. Det har i sin tur lett till att Lunds migrationsnetto 
(invandring minus utvandring) blev lägre än förväntat.

Spårvägsplaneringen fortsätter
En extern expertgrupp har granskat spårvägsprojektet och kommit fram till att projektet hanterats 
korrekt. Under hösten har upphandlingsunderlag arbetats fram. Detaljplanerna har vunnit laga kraft och 
i december beviljade Trafikverket bidrag för spårvägsinvesteringen om 298 miljoner kronor genom det 
så kallade stadsmiljöavtalet. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige om igångsättning för projektet 
och därmed kunde upphandling påbörjas. Spårväg Lund C – ESS är en av de satsningar i Sverige som 
har valts ut för att ingå inledande Sverigeförhandlingen om ytterligare statlig medfinansiering. 

Fler bostäder byggs i Lund
Bostadsbyggandet ökar i Lund. Under året har 1 127 bostäder börjat byggas, och 798 bostäder har 
färdigställts. Det är en ökning jämfört med 2014, då 780 bostäder påbörjades och det är tio år sedan 
bostadsbyggandet var lika högt i Lund. De flesta av bostäderna har byggts i Lunds tätort, men påbörjade 
byggen finns även i Dalby och i Stångby. 59 procent av bostäderna är hyresrätter, varav LKF (Lunds 
Kommuns Fastighets AB) står för hälften - 300 bostäder. Jämfört med 2014 byggs det färre studentbos-
täder och andelen villor ligger endast på några få procent. Kommunen har godkända detaljplaner för 
tretusen nya bostäder. Kopplat till Sverigeförhandlingen har möte med fastighetsägare och byggherrar 
genomförts tillsammans med Malmö stad och Helsingborg för att sondera intresse för bostadsbyggande 
kopplat till planerade infrastruktursatsningar.
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Fördjupningar av översiktsplanen pågår för Öresundsvägen, Veberöd och Lund sydväst. Lund syd-
västra utgör tävlingsområde i Europan 13, en av världens största arkitekttävlingar. Arbete pågår med 
en utbyggnadsstrategi som blir ett viktigt underlag för arbete med ny översiktsplan. Markanvisnings-
tävlingar har genomförts för området öster om Sparta och på Råbylund. På Råbylund har, för första 
gången, tomter inom den kommunala tomtkön fördelats för radhusbebyggelse. Här har även en tävling 
genomförts för den gröna gestaltningen.

På Brunnshög har anläggningsarbete påbörjats
Nätverkandet inom och utom kommunen har fortsatt för att skapa samarbete för att nå de högt ställda 
hållbarhetsmålen i projektets mål- och visionsdokument. En innovationstävling kring användandet 
av restvärme från ESS och MAX IV har genomförts i samarbete med SLU, Kraftringen, Malmö stad, 
E-On och länsstyrelsen.

En ansökan om medel från Finsam (finansiell samordning) beviljades i mars och en projektledare 
rekryterades för Socialt företagande i Brunnshög – ett brett samarbetsprojekt mellan kommunen och 
arbetsförmedlingen. En förstudie ska undersöka möjligheterna för Lunds kommun att gå in och stötta 
ett icke vinstdrivande företag som kan ge försörjningsmöjligheter till personer långt från ordinarie 
arbetsmarknad.

Bostadsbyggandet närmar sig på Brunnshög i och med att anläggningsarbeten har inletts inom Solbjer. 
Förhandlingar med byggherrar kring markanvisningsavtal pågår. Norr om området, vid det framtida 
Brunnshögs centrum, har även en tävling startats för en tomt för dagligvaruhandel och bostäder.

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet

Att upprätthålla en tillfredsställande planberedskap. Klarar målet

Att verka för en god bebyggd miljö. Klarar målet

Antalet döda och svårt skadade i det kommunala vägnätet ska vara noll. Klarar ej målet

Strategi: Alla nämnder och styrelser ska bidra till ökad ekonomisk och miljömässigt hållbar 
tillväxt bland annat genom att samarbeta med universitet för att gemensamt skapa förutsättningar 
för en bra studiemiljö för studenter samt utökade satsningar på forskning och utveckling.

Bedömning: Kommunen har en god måluppfyllelse inom området och arbetar i enlighet med  
strategin.

Samverkan med studenter
Kommunen har breddat sin välkomstverksamhet som vänder sig till nya studenter. Under året har fo-
kus varit på att prata om cykelsäkerhet med studenterna. Särskilt de internationella studenterna har haft 
ett stort behov av detta. Material har tagits fram och delats ut.

Ett annat fokusområde har varit arbetsmarknadsanknytning. Samtliga förvaltningar har tagit emot 
praktikanter, antalet har varierat från en praktikant till femtio per år. Praktikanterna kommer huvud-
sakligen från Lunds universitet men även från Malmö högskola, Högskolan i Kristianstad och från 
olika gymnasie- och yrkesutbildningar. Alla förvaltningar välkomnar uppsatsskrivare och ex-jobbare. 
Ett pilotprojekt med studentmedarbetare har genomförts under 2014-15, fem studentmedarbetare har 
under några månader arbetat med specifika uppdrag. Den utvärdering som gjorts visar att båda parter 
är mycket nöjda. Studentmedarbetarskap främjar både kommunens kompetensförsörjning och student-
samverkan.

Siste april-firandet genomfördes med god samverkan mellan kommunen, studentorganisationerna, 
polisen och övriga aktörer.
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Kommunfullmäktige har avsatt 250 000 kronor för att stärka samverkan med studenterna. Dessa medel 
kommer att användas för att annonsera i fyra nummer av tidningen Lundagård samt stärka Bopoolen.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna
I budget för 2015 beslutade kommunfullmäktige om ett antal särskilda uppdrag till nämnderna. 
I tabellen nedan redovisas samtliga uppdrag och deras status. Uppdragen kommenteras i respektive 
nämnds verksamhetsredovisning.

Uppdragen är i stor utsträckning pågående, några bedöms som avslutade. Av samtliga uppdrag har 
endast två ej påbörjats på grund av att medel inte avsatts till uppdraget 2016.

Särskilda uppdrag Status
Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Avslutad

Göra en långsiktig översyn av kommunens ekonomi. Avslutad

Teckna ett samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet angående Botaniska 
trädgårdens finansiering samt att Lunds kommun får medinflytande över Botaniska trädgårdens utveckling.

Avslutad

Ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med antidiskriminering och 
inkludering.

Pågående

Utreda förekomsten av omotiverade löneskillnader i Lunds kommun och om så är fallet ta fram en 
handlingsplan för att åtgärda dessa skillnader.

Pågående

Utreda hur Lunds kommun kan öka möjligheterna till finansiering från EU till kommunal verksamhet och 
kommunala projekt.

Avslutad

Utarbeta förslag till ökat bostadsbyggande i hela kommunen. Pågående

Intensifiera och prioritera arbetet med att utveckla Lunds centrum. Pågående

Öka antalet kulturaktiviteter i de östra kommundelarna. Pågående

Utreda införandet av kulturcheck för barn och ungdomar i Lunds kommun. Pågående

Utreda hur det förebyggande arbetet i Lunds kommun kan utvecklas och förbättras. Pågående

Utreda det långsiktiga behovet av platser på särskilda boenden inom kommunen. Avslutad

Kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan. Pågående

Kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grundskolor. Pågående

Utarbeta förslag på hur Lunds kommun kan öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik. Pågående

I samråd med berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. Pågående

Näringslivsråd Avslutad

Jobbkommission Ej påbörjad

Studentstad Lund: Förstärkt studentsamverkan Avslutad

Kunskapskommission Ej påbörjad

 
Intern kontroll
Kommunstyrelsen ska årligen besluta om ett antal kommungemensamma kontrollmål utifrån en 
gemensam riskanalys. Varje nämnd beslutar om egna kontrollmål och upprättar en åtgärdsplan där det 
tydligt framgår hur man avser att åtgärda de brister som framkommer i granskningen och vem som är 
ansvarig. Nämnden ska även göra en samlad bedömning av hur väl det interna kontrollarbetet fung-
erar inom sitt eget ansvarsområde. Årligen presenteras en samlad utvärdering av nämndernas interna 
kontroll för kommunstyrelsen.

Nämndernas utvärdering av den interna kontrollen i kommunen visar att alla nämnder följer anvis-
ningar och mallar. Konstaterade avvikelser och brister åtföljs av tydliga handlingsplaner varför 
bedömningen är att arbetet med den interna kontrollen fungerar i enlighet med kommunens 
reglemente. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om utvärdering under våren 2016.
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De gemensamma kontrollmålen har avsett kvalitet i offentlig statistik, attestordning och nämndernas 
följsamhet mot kommunstyrelsens mål och uppdrag.

Granskningen av arbetet med offentlig statistik beskriver ett område där det finnas brister och som 
kräver ett ständigt utvecklingsarbete och samarbete mellan kommunens olika delar.

Granskningen attestrutinen visar på behovet av enkla och sammanhållna styrdokument och anvisning-
ar samt en fortlöpande kunskapssäkring. Det finns en stor tilltro till att det tekniska systemet säker-
ställer kontroller så att inga fel kan uppstå. De tekniska kontrollerna bör dock alltid kompletteras med 
en systematisk efterkontroll som minskar risker för fel och alla nämnder har inte en systematisk efter-
kontroll.

Följsamheten mot av kommunfullmäktige beslutade mål och uppdrag beskrivs utförligt i förvaltnings-
berättelsen.

Resultat och ekonomisk ställning för kommunen

Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Lunds kommun används en 
finansiell analysmodell, som utgår från följande fyra viktiga finansiella aspekter.

• Resultat: resultatutredning, investeringar
• Kapacitet: finansiell motståndskraft på lång sikt, investeringsbehov
• Risk: finansiell exponering, borgensåtaganden och pensionsskuld
• Kontroll: hur finansiella målsättningar, planer och prognoser följs

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem och där-
igenom kunna klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunal-
lagen. Den utvärdering av den ekonomiska ställningen och dess utveckling, som enligt lagstiftningen 
om god ekonomisk hushållning, ska ske i årsredovisningen framgår av kommande avsnitt.
Baserat på den analys som har gjorts är den sammanfattande bedömningen att kommunen har god 
ekonomisk hushållning.

Finansiellt resultat

Resultat efter balanskravsjusteringar
Resultatet efter balanskravsjusteringar gav ett överskott med 115 miljoner kronor. Årets resultat, som 
var 145 miljoner kronor, har därvid minskats med 30 miljoner kronor för vinster från försäljning av 
anläggningstillgångar och exploateringsmark samt justering för orealiserade förluster i finansiella till-
gångar. Resultat efter balanskravsjusteringar är 140 miljoner kronor högre än 2014.

Balanskravsresultat
Årets balanskravsresultat blev ett överskott med plus 55 miljoner kronor om 60 miljoner kronor dispo-
neras av resultatutjämningsreserven i enlighet med det regelverk som kommunen har fastställt. 
Det ingående resultatet att återställa, minus 20 miljoner kronor, är därmed återställt.
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Avstämning av balanskravet enligt kommunallagen

2011 2012 2013 2014 2015
Årets resultat enligt resultaträkningen -18 118 218 14 145

- realisationsvinster -7 - -122 -19 -5

- vinst exploateringsområden - - -20 -19 -26

- orealiserade förluster i värdepapper 5 - - - 2

- återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper -4 -5 -2 -1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -20 113 71 -25 115

Reservering till resultatutjämningsreserv 0 -66 -21 - -60

Disponering från resultatutjämningsreserv - - - 5 -

Balanskravsresultat -20 47 50 -20 55

Reservering till och disponering från resultatutjämningsreserv beslutas av kommunfullmäktige och bokförs året efter 
räkenskapsåret.

Återställning av balanskravsunderskott
Kvar att återställa från tidigare år 
(ingående värde) 0 -20 0 0 -20

Balanskravsresultat -20 47 50 -20 55

Kvar att återställa (utgående värde) -20 0 0 -20 0

Resultatutjämningsreserv (RUR)
Ingående värde 0 133 133 199 220

Reservering till RUR 0 0 66 21 -

Disponering av RUR - - - - -5

Utgående värde 133 133 199 220 215

 

 
 
 
2011 och 2014 var budgeten underfinansierad, 2012 nåddes målet genom intäkter av engångskaraktär, 
2013 nåddes inte målet trots engångsintäkter. 2015 har målet nåtts främst genom intäkter av en-
gångskaraktär, en gynnsam ränteutveckling och förändrade redovisningsprinciper.
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Resultatet jämfört med budgeten
Resultatet efter balanskravsjusteringar 115 miljoner kronor var 86 miljoner kronor högre än budgeterat 
resultat om 29 miljoner kronor. Avvikelserna mot budget var främst följande:

• Nämndernas nettokostnad var 45 miljoner kronor lägre än budget
• Reserverade medel gav ett överskott på 28 miljoner kronor
• Återbetalning från försäkringspremier (AFA Försäkrings AB) uppgick till 41 miljoner och var  

inte budgeterat
• Pensionskostnaderna var 25 miljoner kronor högre än budget
• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning var 39 miljoner lägre än budget
• Finansiella kostnader och intäkter ger ett överskott på 32 miljoner kronor jämfört med budget

Finansiella målen
Lunds kommun har beslutat om tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Kommunens 
ekonomiska planering ska utgå från de förhållanden som bedöms gälla för Lunds kommun vad gäller 
befolkningsutveckling, investeringsbehov och skuldsättningsgrad, vilket återspeglas i de finansiella 
målen. Lund har haft en växande befolkning under lång tid vilket ställer krav på ökad service vilket i 
sin tur medför stora investeringsbehov. Det kortsiktiga målet är att intäkterna för varje år ska överstiga 
kostnaderna enligt balanskravet. En god ekonomisk utveckling måste dock bedömas över en lite längre 
tidshorisont och de finansiella målen omfattar därför en treårsperiod.

Mål 1: Under den senaste treårsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt 
resultat (jämfört med resultatet efter balanskravsjusteringar) som minst uppgår till två 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Resultat: Årets resultat efter balanskravsjusteringer jämfört med skatteintäkter, generella skattein-
täkter och kommunalekonomisk utjämning var 2,1 procent för 2015. Det ger ett genomsnitt på 1,0 
procent på treårsperioden, alltså en avvikelse på 1,0 procentenheter jämfört med målet.

Bedömning: Klarar inte målet.

Mål 2: Långsiktigt ska kommunens låneskuld per invånare inte överstiga det vägda 
medelvärdet för landets samtliga kommuner (2014: 21 900 kronor/invånare).

Resultat: Nettolåneskulden uppgår vid årsskiftet till 1 883 miljoner kronor, vilket motsvarar 16 115 
kronor/invånare, det vill säga lägre än medelvärdet för landets kommuner.

Bedömning: Klarar målet.

Mål 3: Nettoinvesteringarna får under den senaste treårsperioden uppgå till högst 12 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Resultat: Årets investeringar uppgår till 11 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-
munalekonomisk utjämning. Det ger ett genomsnitt på 13,4 procent, alltså en avvikelse på 1,4 procent-
enheter.

Bedömning: Klarar inte målet.
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Måluppfyllning för de senaste fem åren

2011 2012 2013 2014 2015
Mål 1

Resultat efter balanskravsjustering, mnkr -20 113 71 -25 115

Mål: Resultat efter balanskravsjust, mnkr 90 95 99 102 104

Resultat/skatteintäkter för ett år -0,5 % 2,4 % 1,4 % -0,5 % 2,1 %

Resultat/skatteintäkter för senaste treårsperioden 1,6 % 2,0 % 1,1 % 1,1 % 1,0 %

Mål 2
Låneskuld per invånare 9 600 10 800 11 730 15 800 16 115

Mål - Vägt medelvärde för landets samtliga 
kommuner 12 900 13 600 16 800 19 200 21 900

Mål 3
Investeringsnivå / Mål: högst 12 % av skatteintäkten 
och generella statsbidrag 15 % 10 % 9 % 15 % 13 %

 
Sammanfattningsvis bedöms därmed ett av tre finansiella mål vara uppfyllt. De två mål, resultatmål 
respektive investeringsmål, som inte uppnås beräknas utifrån ett genomsnittligt utfall för de tre senaste 
åren och belastas därmed av att de två föregående åren har visat lägre resultat och högre investerings-
nivåer. Det tredje finansiella målet som relaterar till kommunens låneskuld baseras på utfallet för ett år 
och uppnås med viss marginal.

Övriga nyckeltal

Nettokostnadsandel 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och upprätthålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan kostnader och intäkter är god. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen, som 
innebär att verksamhetens nettokostnader med tillägg för finansnetto relateras till skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en 
positiv balans mellan kostnader och intäkter. För att klara av kommunens finansiella mål och finansiera 
investeringar bör nettokostnadsandelen inte överstiga 98 procent.

 
* I relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 2011 räknades pensionerna om, vilket påverkade resultatet negativt totalt. Jämfö-
relsestörande poster avser sällan förekommande poster av väsentliga belopp.
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Analysen av kommunen nettokostnadsandel för 2015 visar att andelen nettokostnader exklusive jämfö-
relsestörande poster och finansnetto har tagit i anspråk 100 procent att skatteintäkterna, en förbättring 
jämfört med föregående år. Nettokostnadsandelen exklusive jämförelsestörande poster och finansnetto 
har legat på ungefär samma nivå under den senaste femårsperioden och ger vid handen att ökningarna 
av nettokostnaderna (exklusive jämförestörande poster och finansnetto) och ökningen av skattintäk-
terna har följts åt. Den totala nettokostnadsandelen har dock tagit i anspråk en lägre andel av skat-
teintäkterna och visar att det främst är jämförelsestörande poster samt finansnetto som har bidragit till 
positiva resultat de senaste åren.

Finansnettot har varit positivt sedan 2012. Positiva finansnetton förklaras med att aktieutdelningar från 
dotterbolagen har givit ett finansiellt tillskott samt att ränteutvecklingen har varit gynnsam och minskat 
räntekostnaderna. Finansnettot 2015 uppgick till -1,5 procent av skatteintäkterna att jämföra med -1,1 
procent 2014.

Kommunen har under de senaste perioderna även haft jämförelsestörande poster som påverkat resulta-
tet positivt. Jämförelsestörande poster för 2015 utgör -1,1 procent av skatteintäkterna. Även 2014 var 
de jämförelsestörande posterna positiva, men utgjorde endast -0,5 procent av skatteintäkterna. Även 
när det gäller tidigare år har jämförelsestörande poster bidragit till en minskad nettokostnadsandel.

Självfinansiering av investeringar

Självfinansieringsgraden beskriver hur medel från den löpande verksamheten täcker investerings-
verksamheten. 100 procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är 
genomförda under året, vilket i sin tur betyder att kommunen inte behöver låna till investeringar och 
att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. Årets resultat uppgick till 145 miljo-
ner. Efter justering för ej kassaflödespåverkande poster, främst avskrivningar av anläggningstillgångar 
samt förändringar i rörelsekapitalet, har medel från den löpande verksamheten tillfört 527 miljoner för 
investeringar. Investeringarna har föranlett utbetalningar på 567 miljoner kronor. Mellanskillnaden har 
finansierats genom bland annat upplåning. Självfinansieringsgraden uppgick till 93 procent. Detta är 
en ökning jämfört med föregående år och beror både på att nettoinvesteringsnivån var förhållandevis 
låg samtidigt som årets resultat var på en högre nivå.

Diagrammet visar hur stor del av investeringarna som finansieras med medel genererade från den 
löpande verksamheten. 
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Investeringar

Kommunens samlade nettoinvesteringsvolym under 2015 uppgick till 567 miljoner kronor. Bruttoin-
vesteringarna uppgick till 676 miljoner kronor, varav 92 miljoner var investeringar i allmänplatsmark 
från exploatering och 584 miljoner kronor avsåg övriga investeringar. Investeringsvolymen var lägre 
än årets ram om 932 miljoner kronor och även en minskning jämfört med 2014. Minskningen beror 
delvis på att en ny investeringsprocess har implementerats, vilket har medfört att vissa projekt har 
senarelagts. Servicenämnden som ansvarar större delen av investeringar i verksamhetsfastigheter har 
investerat 422 miljoner, vilket är en minskning jämfört med ramen om 713.

Infrastrukturinvesteringar från exploatering uppgick till 92 miljoner. Erhållna gatukostnadsersättningar 
uppgick till 106 miljoner kronor och översteg årets investeringar, då de även avser att täcka vissa 
framtida gatuinvesteringar.

Investeringsvolym/
förvaltning 2015 2014

Inkomst Utgift Netto Ram Avvik Netto
KS/ Politisk ledning -1 -1 -20 19 0

KS/ Kommunkontor -6 -6 -8 2 -11

Servicenämnd 1 -423 -422 -713 290 -557

Byggnadsnämnd -1 -1 0 -1 0

Teknisk nämnd 3 -60 -58 -86 28 -109

Miljönämnd 0 0 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd -31 -31 -35 4 -36

Socialnämnd -2 -2 -4 2 -4

Vård- och omsorgsnämnd -7 -7 -7 0 -5

Utbildningsnämnd -5 -5 -8 3 -5

Barn- och skolnämnd Lunds 
stad -11 -11 -12 1 -12

Barn- och skolnämnd Lund 
Öster -5 -5 -3 -2 -3

Renhållningsstyrelse 0 -30 -30 -38 8 -15

Finansförvaltning (aktier) -1 -1 0 -1 -56

Summa 3 -584 -581 -932 333 -813

Investeringar från exploatering* 106 -92 14 -3 -65

Totala investeringar 109 -676 -567 -935 333 -878
* finansieras med investeringsbidrag, ramen inkluderar även mark och markberedning
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Det är även intressant att få en bild över hur investeringarna fördelar sig mellan kommunens olika 
verksamhetsomården. Av investeringar 2015 avsåg 58 procent pedagogisk verksamhet. 

Investeringsredovisning per huvudverksamhet
Verksamhetsområde 2015 2014

2 Infrastruktur, skydd mm -44 -172

3 Fritid och kultur -49 -104

4 Pedagogisk verksamhet -332 -462

5 Vård och omsorg -11 -10

7 Affärsverksamhet -34 -13

8 Gemensamma lokaler o övr verks -94 -61

9 Finansiellt (aktier) -1 -56

Totalt -567 -878

 

Nämndernas och finansförvaltningens resultat
 

Nämnder Anslag 2015 Nettokostnad 
2015

Budgetavvikelse Nettokostnad 
2014

KS/ Politisk ledning -46 -44 2 -47

KS/ Kommunkontor -186 -184 2 -160

Servicenämnd 23 96 73 18

Byggnadsnämnd -23 -21 2 -21

Teknisk nämnd -212 -214 -3 -204

Miljönämnd -12 -11 1 -11

Kultur- och Fritidsnämnd -329 -328 1 -318

Socialnämnd -493 -523 -30 -496

Vård- och Omsorgsnämnd -1 595 -1 574 21 -1 507

Utbildningsnämnd -424, -445 -21 -428

Barn- o Skolnämnd Lunds stad -1 640 -1 642 -2 -1 573

Barn- o Skolnämnd Lund Öster -647 -649 -3 -621

Renhållningsstyrelse 0 0 0 3

Summa nämnderna -5 584 -5 539 45 -5 364
Summa Finansförvaltning 110 188 78 132

Verksamhetens nettokostnad -5 474 -5 350 123 -5 232
Summa skattintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning samt 
finansnetto

5 503 5 496 -7 5 246

Årets resultat 29 145 116 14,2
 
Kommentar till nämndernas resultat
Nämnderna redovisar ett resultat jämfört med budget på plus 45 miljoner kronor. Nämndernas sam-
manlagda budgetföljsamhet är mycket god. Avvikelsen, ställd i relation till nämndernas budget på 
drygt 5,5 miljarder kronor, uppgår till 0,8 procent. De flesta nämnder redovisar ett positivt resultat 
jämfört med budget, men några nämnder har en negativ avvikelse. Nedan kommenteras några av de 
nämnderna med störst avvikelse i kronor.
 
Servicenämnden redovisar ett resultat på 73 miljoner kronor högre än budget. Det positiva resultatet 
beror främst på införande av komponentavskrivning som har medfört att kostnader, som tidigare har 
bokförts i driftsredovisningen nu hanteras som investering samt senareläggning av vissa investerings-
projekt som har inneburit lägre avskrivnings- och kapitalkostnader.
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Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat som är 21,2 miljoner kronor högre än budget. Det är 
främst LSS-verksamheten som redovisar ett överskott till följd av lägre volymökning än budgeterat.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat som är 21 miljoner kronor lägre än budget. Underskottet 
beror bland annat på redovisat underskott i verksamhet som utbildningsnämnden bedriver i egen regi, 
minus 5,7 miljoner kronor, och förändring av antal Lundaelever i förhållande till budget samt föränd-
ring i fördelningen mellan olika program, minus 9 miljoner kronor.

Socialnämnden redovisar ett resultat som är 30 miljoner kronor lägre än budget. Underskottet beror i 
huvudsak på icke påverkbara kostnader för lagstadgat försörjningsstöd och köpt vård. För att förstärka 
verksamheten samt anpassa budgeten till de ökade kostnaderna inom försörjningsstöd har nämnden 
fått en ramökning med 20 miljoner kronor för 2016.

Volymavräkning som regleras i samband med bokslutsberedningen

Direkt skolpeng
Resurserna till förskola, grundskola och skolbarnomsorg fördelas till de två barn- och skolnämnderna 
genom en så kallad direkt skolpeng per barn/elev. Kommunfullmäktige fastställer för respektive års 
skolpengsbeloppen och hur många barn och elever från Lund som beräknas finnas i verksamheterna, 
både kommunal och i enskild regi. Enligt regelverket för direkt skolpeng ska de två barn- och skol-
nämnderna kompenseras för faktiskt antal placerade barn och elever jämfört med vad som anges  i 
nämndernas budgetram. Skillnaden kommer att regleras mot respektive barn- och skolnämnds totala 
budgetavvikelse i samband med bokslutsberedningen.

Totalt antal inskrivna barn och elever från Lund jämfört med budget framgår av tabellen:
BSN Lunds stad BSN Lund Öster Totalt

Antal barn/
elever Budget Utfall Differens Budget Utfall Differens Budget Utfall Differens

Förskola 4 438 4 415 -23 1 647 1 641 -6 6 085 6 056 -29

Pedagogisk 
omsorg 53 55 2 49 55 6 102 110 8

Grundskola 8 611 8 641 30 3 686 3 638 -48 12 297 12 279 -18

Skolbarnomsorg 4 953 5 053 100 1 744 1 741 -3 6 697 6 794 97

Totalt 18 055 18 164 109 7 126 7 075 -51 25 181 25 239 58

Den sammanlagda volymavvikelsen jämfört med budget är plus 58 barn/elever. Det innebär att de två 
nämnderna har fått 1 miljon kr för lite i sina budgetramar. Avvikelsen uppgår till 0,1 procent av den 
direkta skolpengen som är budgeterad till totalt 1 718 miljoner kronor.

År 2014 var den sammanlagda volymavvikelsen minus 57 barn/elever vilket innebär att det var 5 
miljoner kronor för mycket avsatt i budgeten, en avvikelse med minus 0,3 procent av den direkta skol-
pengen.

LSS-verksamheten
Vård- och omsorgsnämndens budgetram för LSS-verksamheten (lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade) baseras på antalet brukare enligt den planering som är redovisad i budgeten. 
I samband med bokslutsberedningen jämförs planerat antal insatser med faktiskt inrapporterade och 
en kompensation respektive avdrag beräknas.
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Tabellen nedan visar utfallet på antal brukare jämfört med budget:
Verksamhet Budget Utfall Differens

Boende 304 302 -2

Daglig verksamhet 393 381 -12

Personlig assistans 199 216 17

Övriga LSS-insatser 644 496 -148

Totalt 1 540 1 395 -145

Den faktiska volymen är lägre än den budgeterade. Avvikelsen motsvarar 12 miljoner kronor. Skill-
naden regleras mot vård- och omsorgsnämndens totala budgetavvikelse i samband med boksluts-
beredningen.

Riktade statsbidrag till nämnderna 
De riktade statsbidragen avser att finansiera ett specifikt ändamål eller uppdrag och måste användas till 
det. Kommunen ansöker själv om de riktade statsbidragen, till skillnad från de generella statsbidragen 
som delas ut till kommunen med automatik.

Utfallet uppgår till drygt 46 miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor högre än vad som rapportera-
des i prognosen per den siste augusti. Skillnaden är främst vård- och omsorgsnämnden som redovisar 
erhållet bidrag för en ökad bemanning inom äldrevården.

Skolnämnderna har under hösten fått besked om hur mycket kommunen har fått för bidragen, bidrag 
för mindre barngrupper i förskolan (10,5 miljoner kronor för läsår 2015-16) och lågstadiesatsningen 
(21,4 miljoner kronor för läsår 2015-16). Av dessa bidrag har enbart en mindre del använts under höst-
terminen 2015. Huvuddelen kommer att användas under vårterminen 2016 och redovisas under 2016.

Nämndernas merkostnader för flyktingar
Med den uppkomna flyktingsituationen i kommunen följer även ökade kostnader. För att täcka kom-
munernas merkostnad har regeringen betalt ut ett tillfälligt statsbidrag på 9,8 miljarder kronor till 
kommuner och landsting. Bidraget gäller för åren 2015 och 2016. För Lunds del motsvarar det 23,9 
miljoner kronor, varav 1,9 miljoner kronor användes 2015. Det är socialnämnden som har samord-
ningsansvaret för kommunens ekonomiska redovisning för flyktingsituationen. För att få en bild över 
vilka merkostnader som uppstår har nämnderna tillfrågats om uppgifter specifikt om flyktingverksam-
heten. Nämnderna har redovisat direkta merkostnader på 4 miljoner kronor till följd av ökade flykting-
strömmen, som inte förväntas täckas av statsbidrag.

Tabellen visar fördelning av merkostnaderna:
Nämnd Typ av kostnad, miljoner kronor Utfall 2015

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsaktiviteter för flyktingar 0,2

BSN Lunds stad Nyanlända med speciella problem 0,8

Utbildningsnämnden Språkintroduktion - gymnasieskola 2,1

Utbildningsnämnden SFI - vuxenutbildning 0,9

Totalt 4,0
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Finansförvaltningen / Gemensamma verksamhetskostnader
Finansförvaltningen hade en positiv budgetavvikelse som uppgick till 177 miljoner kronor.

AFA Försäkring betalade tillbaka erlagda premier för avtalsgruppförsäkring samt avgiftsbefrielseför-
säkring för år 2004 vilket innebar att Lunds kommun erhöll ett engångsbelopp på 41 miljoner kronor.

Överskott av reserverade medel uppgick till 28 miljoner kronor. Merparten, 24 miljoner kronor, beror 
på att nya eller ombyggda förskole- och skollokaler inte har blivit färdiga i den takt som planerats och 
berörda förvaltningar har därför inte äskat medel för detta.

Vinst från exploateringsområden uppgick 26 miljoner till. Vinsten avräknas i balanskravsutredningen 
och budgeteras inte.

Pensionskostnaderna överskred budgeten med 25 miljoner kronor. Det är främst den avgiftsbestämda 
pensionen som blev 13 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har en negativ budgetavvikelse som uppgick till 
39 miljoner kronor.

Skattesatsen har varit oförändrad under 2015, 21,24 kronor. Skatteintäkterna uppgick till 5 066 
miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor läge än budgeterat. Ökningen jämfört med 2014 var 
4,6 procent.

De generella statsbidragen och utjämningen uppgick till 347 miljoner kronor inklusive 11 miljoner 
kronor i kompensation för höjda arbetsgivaravgifter för unga (9 miljoner kronor) och tillfälligt stats-
bidrag för ökat flyktingmottagande (2 miljoner kronor), en avvikelse med minus 16 miljoner kronor 
jämför med budget. Ökningen jämfört med 2014 är 5 miljoner kronor eller 1,5 procent.

Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att alla kommu-
ner i landet ska kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas 
inkomster och andra strukturella förhållanden. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska 
spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på strukturella skillnader.

Det kommunala utjämningssystemet består av fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag- eller avgift. Därutöver finns ett utjämnings-
system för LSS-kostnader (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Den kommunala 
fastighetsavgiften tillfaller också kommunerna. Alla bidragen beräknas med ett belopp per invånare 
baserat på invånarantalet den 1 november föregående år.

I inkomstutjämningssystemet sker en utjämning av skatteintäkter mellan kommunerna baserad på 
kommunens skattekraft (beskattningsbar inkomst per invånare). Varje kommun garanteras 115 procent 
av den genomsnittliga skattekraften i riket. Lunds skattekraft uppgick till 102 procent av medel-
skattekraften i riket och kommunen får därmed ett bidrag i inkomstutjämningen. Det är den stora 
andelen studenter i befolkningen som gör att kommunen har en ganska låg medelskattekraft.

I kostnadsutjämningssystemet utjämnas kostnader som kommunen själv inte kan påverka exempelvis 
till följd av åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi samt geografi.

Strukturbidrag och införandebidrag utgår till vissa kommuner som kompensation för större föränd-
ringar i utjämningssystemen genom åren.
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Regleringsposten reglerar att statens utgifter för kommunalekonomisk utjämning hamnar på den nivå 
som riksdagen beslutar om.

Inom LSS-utjämningen sker en utjämning av kostnaderna för LSS-verksamheten mellan kommunerna. 
Utjämningssystemet baseras på antalet verkställda beslut och strukturella skillnader.

Intäkterna av den kommunala fastighetsavgiften fördelades lika mellan kommunerna med 1 314 kro-
nor per invånare. Avgiften indexuppräknas utifrån taxeringsvärdena löpande varje år och den faktiska 
förändringen av ökningen i respektive kommun läggs till beloppet från 2008.

Generella statsbidrag och utjämning
Miljoner kronor 2015 2014

Inkomstutjämningsbidrag 645 589

Kostnadsutjämningsavgift -570 -578

Regleringsbidrag 0 27

Regleringsavgift -5 0

Strukturbidrag 12 12

Införandebidrag 89 136

Utjämningsavgift LSS -5 -10

Kommunal fastighetsavgift 170 167

Summa 336 342
Kronor per invånare

Inkomstutjämningsbidrag 5 565 5 149

Kostnadsutjämningsavgift -4 918 -5 052

Regleringsbidrag 0 232

Regleringsavgift -39 0

Strukturbidrag 104 104

Införandebidrag 767 1 189

Utjämningsavgift LSS -47 -87

Kommunal fastighetsavgift 1 470 1 461

Summa 2 902 2 996
 
Från och med 2014 införs de av riksdagen beslutade förändringarna i systemet för kommunalekono-
misk utjämning. Förändringarna slår hårt mot Lund som är den kommun som förlorar mest räknat i 
kronor per invånare. De största förändringarna sker inom kostnadsutjämningen och är en effekt av 
förändrade beräkningsfaktorer inom förskoleverksamheten och individ- och familjeomsorgen. 

För att mildra effekterna för de kommuner som får ett stort negativt utfall fasas förändringarna in 
under 2014-2017 för att få fullt genomslag 2018. Detta hanteras genom ett så kallat införandebidrag, 
som för Lunds del innebär följande:

År 2014 2015 2016 2017 2018
Införandebidrag, miljoner kronor 136 89 53 23 0

Förändring jmf 2014, miljoner kronor -47 -83 -113 -136
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Finansnetto
Finansnettot visar ett överskott på 32 miljoner kronor jämfört med budget.

Nettolåneskulden för kommunen uppgick till 1 883 miljoner kronor vid årets slut vilket var lägre än 
budgeterat. Räntenivåerna har även varit betydligt lägre under året än vad som bedömdes i samband 
med budgetarbetet. Detta medför att de finansiella kostnaderna blev 17 miljoner kronor lägre än vad 
som budgeterats.

Utdelningen från de kommunala bolagen blev under 2015 högre än förväntat vilket innebar ett över-
skott med 9 miljoner kronor. Ränteintäkter för vidareutlåning till bland annat LKF innebar även en 
ökad intäkt i form av marginalränta. Detta innebär att de finansiella intäkterna totalt gav ett överskott 
på 15 miljoner kronor.
 

Finansiell kapacitet

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

Det bedöms vara viktigare att se på soliditetens utveckling för en kommun än att se på nivån ett enskilt 
år eller att jämföra med andra kommuner. Soliditeten exklusive lån för annans räkning (främst Lunds 
kommuns Fastighets AB och VA Syd) uppgick till 49 procent, vilket är en minskning med tre procent-
enheter jämfört med 2014.

Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden hade räknats med hade soliditeten uppgått till 21 
procent, vilket är på samma nivå som 2014.

Diagrammet visar soliditetens utveckling 2011-15. Värdena är exklusive upplåning för annans 
räkning. 

Rating 
Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s genomför årligen en så kallad rating av Lunds kommun. 
Kommunen har det högsta möjliga kreditbetyget (AAA) vilket innebär en hög kreditvärdighet. Med 
denna goda rating som underlag får kommunen bättre möjligheter vid upplåning på kapitalmarknaden 
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genom bland annat lägre räntor och att kommunen når fler investerare. Kommunen har ett certifikat-
program med en upplåningsram på två miljarder kronor och ett MTN-program (Medium Term Note,  
se ord- och begreppsförklaringar på sidan 131) med en upplåningsram på fem miljarder kronor.  
Certifikat är en kort-fristig upplåningsform där upplåningen vanligtvis görs med en löptid på tre till 
fyra månader. Upplån-ingen via MTN-program har en löptid mellan ett och tio år. Emissionerna av 
certifikat och obligationen i Lunds kommuns namn genomförs även för vidareutlåning till Lunds  
Kommuns Fastighets AB.

 
Balansräkningens tillgångssida
Av balansräkningens tillgångar på 11,9 miljarder kronor var 5,6 miljarder kronor bundna i materiella 
anläggningstillgångar, 2,0 miljarder kronor i aktier i kommunala bolag och 1,7 miljarder kronor i lång-
fristiga fordringar. Av kortfristiga fordringar avsåg 0,6 miljarder kronor fordringar på koncernföretag.

Balansräkningens skuldsida
Skulderna uppgick till 7,0 miljarder kronor varav 3,0 miljarder kronor var utlånade till koncernföretag. 
Kommunens egna lån uppgick till 1,9 miljarder kronor, vilket är en ökning 50 miljoner kronor under 
2015. Avsättningar för pensioner har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 426 miljoner 
kronor.

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick till 4,3 miljarder kronor. Resultatutjämningsreserven har tagits i anspråk 
med 5,4 miljoner kronor avseende resultatet 2014. Resultatutjämningsreserven uppgick därefter till 
215 miljoner kronor vid utgången av 2015.

Investeringsbehov
Den kraftiga befolkningstillväxten leder till ett ökat behov av kommunal service. Stora investeringar 
behöver därför göras inom främst skola, förskola och kultur- och fritidsverksamhet. Även inom vård- 
och omsorgsverksamheten finns behov av nya lokaler som Lunds Kommuns Fastighets AB uppför 
och äger. Det är också viktigt att olika åtgärder för idrotts- och fritidsanläggningar, parker och grön-
ytor, gator och andra miljöer ständigt utvecklas och förbättras i syfte att höja kommunens trivsel, 
trygghet, tillgänglighet och attraktivitet. Samtidigt måste åtgärder vidtas för att säkra finansieringen 
av investeringarna inom ramen för ett resultat som är förenligt med god ekonomisk hushållning. 
I syfte att stärka upp kontrollen kring investeringar och för att bidra till en effektivare användning 
av kommunens lokaler har en ny investeringsprocess arbetats fram och implementerats under 2015.

Finansiell risk

Betalningsförmåga
Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet och minimera låneskulden. För hantera den 
finansiella beredskapen på kort sikt används checkräkningskredit, möjligheten till kortfristiga lån via 
certifikatprogrammet och omfattande kreditlöften.

Upplåning
Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn uppgick vid utgången av 2015 till 4 899 miljoner 
kronor. Av dessa lån var 3 016 miljoner kronor vidareutlånade till främst bolag inom kommunkoncer-
nen samt kommunalförbund (se Utlåning på sidan 50). Nettolåneskulden för kommunen uppgick till 
1 883 miljoner kronor, vilket är en ökning med 49 miljoner kronor jämför med 2014. Det bör dock 
påpekas att Trafikverkets utbetalning av spårvägsfinansieringen på 149 miljoner kronor är inkluderat 
och på-verkar denna beräkning. Utbetalningen skedde i slutet av december.
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Kapitalbindning
Kommunens kapitalbindningsstrategi är fastställd i finanspolicyn samt de finansiella riktlinjerna. 
Syftet är att minimera finansieringsrisken genom att till exempel fördela upplåningen mellan olika 
långivare samt sprida låneförfallen i möjligaste mån mellan och inom åren. Kommunens genomsnitt-
liga kapitalbindningstid var vid årsskiftet 2,41 år.

Räntebindning 
Även kommunens räntebindningsstrategi är fastställd i finanspolicyn samt de finansiella riktlinjerna. 
Där beskrivs bland annat den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala 
skuldvolymen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens nettoskuld var vid årsskiftet 
1,99 år. För att hantera räntebindningen använder sig kommunen av räntederivat. Vid årsskiftet hade 
kommunen ränteswapavtal motsvarande 1 100 miljoner kronor.

Leasing
Det finns framtida leasing- och hyresåtaganden på 1,0 miljarder kronor som främst vård- och omsorgs-
nämnden och servicenämnden har tecknat. Ungefär hälften av summan förfaller inom fem år och res-
ten senare. Det avser främst äldreboende som hyrs av det helägda kommunala fastighetsbolaget LKF.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsslutet av 2015 till 1,3 miljarder kronor varav 83 procent 
avser LKF, 13 procent avser Sydvatten AB och fyra procent avser diverse föreningar och stiftelser. 
Kommunens avtal om kommunal borgen med LKF omfattar ett totalt rambelopp på fem miljarder 
kronor och gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tolv månader. Borgensramen in-
kluderar tillika vidareutlåning och bolagets utnyttjande av kredit på koncernkontot.

Utlåning
Kommunen har möjlighet att vidareförmedla lån inom de ramar och riktlinjer som sätts upp av kom-
munfullmäktige. Det är framförallt till LKF som kommunen har vidareförmedlat lån, både genom 
certifikat- och MTN-programmet. Vid årsskiftet var 650 miljoner vidareutlånat till LKF via certifikat-
programmet och 1 800 miljoner kronor vidareutlånat via MTN-programmet.

Kommunen har även en utlåning till VA Syd på 512 miljoner kronor, till Fastighets AB Lund Arena 
på 39 miljoner kronor och till SVS AB på 15 miljoner kronor. Kommunen har även sedan längre tid 
tillbaks lånat ut pengar till olika föreningar. Denna fordran var vid årsskiftet 14 miljoner kronor.
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Försäkringar
Fastigheter och anläggningar är försäkrade med en självrisk på fem basbelopp. Under året har inga 
större skador inträffat.

Pensionskostnader 
Av årets redovisade kostnader utgörs 333 miljoner kronor av pensionskostnader. Av dessa avser 
196 miljoner kronor pensionsrättigheter som personalen tjänat in under året och sju miljoner kronor 
finansiella kostnader för värdesäkring av pensionsåtagande som tjänats in från och med 1998. Det har 
utbetalats totalt 129 miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt.

Pensionskostnader, miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt 2015 2014
Avgiftsbestämd pension 175 157

Avsatt till pensioner 13 35

Utbetalda pensioner 129 126

Pensionsförsäkringar 8 4

Finansiell kostnad 7 5

Avgifter 1 1

Totalt 333 329
 
Avsättning till pensioner
Avsättningen för pensioner uppgår till 426 miljoner kronor, vilket är en ökning med 20 miljoner 
kronor sedan föregående år. Kommunens totala pensionsförpliktelse uppgår dock till 2 815 miljoner 
kronor. Av dessa redovisas den del som intjänats före 1998 som ansvarsförbindelse, vilken uppgår till 
2 389 miljoner kronor.

Förvaltningen av pensionsmedlen
Förvaltade pensionsmedel har placerats i aktiefonder, strukturerade produkter och på depåkonton. 
De finansiella placeringarna har gjorts för att delvis matcha pensionsavsättningar som har gjorts från 
och med 1998.

Placeringarna avseende pensionsmedel hade vid årsskiftet ett bokfört värde på 117,5 miljoner kronor 
(2014: 124,9 miljoner kronor). Marknadsvärdet uppgick till 165 miljoner kronor (2014: 164 miljoner 
kronor) kronor vilket motsvarar en ökning med 0,5 procent under året. Skillnaden mellan marknads-
värdet och bokfört värde förklaras av orealiserade värdeökningar för såväl aktiefonder som strukture-
rade produkter. Förändringen i det bokförda värdet beror på att placeringar för 19,2 miljoner kronor 
har avyttrats samtidigt som enbart 13,3 miljoner har nyinvesterats. Det som inte har nyinvesterat har 
för närvarande placerats på depåkonto. Nedskrivningar av värde på placeringar har gjorts med 1,4 
miljoner kronor under året. Aktieutdelningar, ränteintäkter samt realisationsvinster uppgick till 4,2 
miljoner kronor.

Finansiell kontroll

Budgetdisciplin
Hur budget och utfall överensstämmer är ett mått på den kontroll kommunen har över den egna ekono-
miska utvecklingen.

I utfallsprognosen per den siste mars beräknades årets resultat enligt balanskravet till minus två miljo-
ner kronor, varav nämndernas prognos uppgick till minus 64 miljoner kronor.
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I delårsbokslutet per den siste augusti hade den ekonomiska situationen förbättrats och årets resultat 
beräknades då till plus 12 miljoner kronor, varav nämndernas prognos uppgick till minus 55 miljoner 
kronor. I bokslutsprognosen per den siste november beräknades årets resultat enligt balanskravet till 
plus 55 miljoner kronor, varav nämndernas prognos uppgick till minus 18 miljoner kronor.

Det slutliga utfallet hamnade på plus 112 miljoner kronor, varav nämndernas utfall hamnade på plus 
45 miljoner kronor.

Det kan skönjas en viss försiktighet i nämndernas prognosinlämnande under året. För 2015 uppgick 
nämndernas prognos till minus 64 miljoner kronor per siste mars. Det slutliga utfallet hamnade på plus 
45 miljoner kronor, en förbättring med 109 miljoner kronor. Denna försiktighet fanns även 2014 och 
2013 då prognoserna förbättrades med 44 respektive 33 miljoner kronor från prognosen per siste mars 
till årsbokslutet.

Konsekvenser för 2016 och framöver

Förväntad utveckling
I Ekonomirapporten - oktober 2015 gör Sveriges kommuner och landsting (SKL) följande bedömning 
av den ekonomiska utvecklingen både nationellt och inom kommun- och landstingssektorn.

Sveriges ekonomi
Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk 
efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med drygt tre procent. 
Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen ökar och arbetslösheten gradvis pressas 
tillbaka. 

I slutet av 2016 beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans, ett tillstånd då varken hög- 
eller lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten har då nått ner mot 6,5 procent och inflationstalen, 
enligt KPI, ligger nära två procent.

År 2015 och 2016 växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt. Inte minst investeringarna och 
den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis höga tillväxttal. När den konjunkturella återhämt-
ningen är över och konjunkturell balans har nåtts antas tillväxten i investeringarna bli mer normal. 
Däremot fortsätter den offentliga konsumtionen, inte minst den kommunala konsumtionen, att växa i 
snabb takt. Bakgrunden är en fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan åren 2014 och 2019 
ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre gånger så snabbt som 
genomsnittet för de senaste tre decennierna. Den främsta förklaringen till denna skillnad är en fortsatt 
mycket omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att kommunala 
verksamheter i form av skola, vård och omsorg behöver öka i omfattning snabbt.

Kommunernas ekonomi
Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli sju miljarder kronor år 2015. Men då ingår 
en engångsintäkt på 3,5 miljarder från AFA Försäkring. Justerat för engångsintäkten innebär det en 
försämring av resultatet med 6,5 miljarder jämfört med 2014. Bland de stora verksamheterna har 
kostnaderna för förskolan, grundskolan och hemtjänsten ökat kraftigt under 2015. Bedömningen är att 
flyktingmottagandet kommer att öka kraftigt både i år och för de kommande åren. Under 2016 ser SKL 
också en markant ökning av riktade statsbidrag. Dessa motsvaras dock av ungefär lika stora kostna-
der. År 2019 motsvarar gapet mellan kostnader och intäkter över en krona i skattehöjningar. Därtill 
kommer de demografiska förändringarna de kommande åren att innebära fortsatt ökat tryck på många 
verksamheter och ett tryck på omprioritering mellan verksamheter.
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Lunds ekonomi
Lunds kommun står inför en situation där åldersstrukturen i befolkningen successivt förändras under 
en lång tid framöver. Antalet barn och ungdomar ökar mer än den vuxna och yrkesverksamma befolk-
ningen, men mest ökar åldergruppen 65 år och äldre. Detta innebär att en relativt sett mindre andel 
av befolkningen ska finansiera en ökad efterfrågan inom förskola, skola och äldreomsorg. Med den 
ökande efterfrågan på kommunens tjänster följer ett stort behov av investeringar i verksamhetslokaler 
och infrastruktur, vilket i sin tur medför ökad upplåning och ökade kapitalkostnader. Befolknings-
förändringen leder också till att den disponibla arbetskraften sjunker relativt sett och därmed ökar 
konkurrensen om arbetskraft till kommunens verksamheter.

Under vintern och våren 2015 genomfördes av konsultföretaget PwC en fördjupad och långsiktig 
finansiell analys för att belysa de långsiktiga effekterna på kommunens ekonomi. Resultatet från 
analysen visar att kostnaderna kommer att öka mer än intäkterna under givna förutsättningar. Om inget 
görs kommer kostnaderna att öka med cirka 130 procent fram till år 2028, medan intäkterna under 
samma tid endast kommer att öka med 100 procent, vilket motsvarar ett underskott år 2028 på cirka 
13 procent av skatter och statsbidrag, vilket i dagens penningvärde motsvarar ett underskott på cirka 
800 miljoner kronor. För att nå en ekonomi i balans och ett resultat enligt de finansiella målen krävs 
det antingen ökade intäkter motsvarande en skattehöjning på sammanlagt 3,43 kr eller sänkta kostna-
der motsvarande en årlig effektivisering på 0,91 procent.

Vid sidan om behovet av att finansiera kommande kostnadsökningar finns det även ett behov av att 
förbättra det ekonomiska resultatet. Under de tio senaste åren har den det årliga resultatet långsamt 
försämrats och det finansiella målet på två procent (cirka 115 miljoner kronor) har blivit allt svårare 
att nå. Vid några tillfällen har resultatet förbättrats genom tillfälliga medel, exempelvis återbetalningar 
från AFA Försäkringar eller resultatförbättring till följd av införande av komponentavskrivning. 
Detta har medfört att kostnader som tidigare har bokförts i driftsredovisningen har hanterats som 
investeringar och därmed periodiseras över flera år eftersom nyttan av konsumtionen periodiseras 
flera år framåt i tiden. I ekonomi- och verksamhetsplanen 2016-18 med budget för 2016 (EVP) 
ligger resultatnivån på minus 1 miljon kronor för 2016, minus 37 miljoner kronor 2017 och minus 
82 miljoner kronor 2018. I tider av höga investeringsnivåer och stor osäkerhet kring intäkter och 
kostnader behövs ett stabilt överskott för att låneskulden inte ska blir för stor och för att undvika en 
ryckighet i verksamheter och processer.

Som en följd av den ökade efterfrågan på kommunala tjänster ökar även behovet av investeringar 
bland annat i lokaler och infrastruktur. Redan idag är investeringsnivån nästan dubbelt så hög som 
den var för några år sedan. Under de senaste åren, och under några år framöver, sker det dessutom 
väsentliga reinvesteringar för att åtgärda inomhusmiljön i förskolor och skolor och investeringsnivån 
bedöms därefter gå ner till årliga nivåer om cirka 500-600 miljoner kronor. Kommunens investeringar 
kan finansieras med egna medel (avskrivningar och överskott från verksamheten) eller genom extern 
upplåning. Med de avskrivningsnivåer och den resultatutveckling som förväntas framöver måste en 
stor andel av investeringarna finansieras via extern upplåning, vilket innebär en ökad finansiell risk 
och tillkommande räntekostnader och att dagens investeringar riskerar att belasta framtida generatio-
ner. Nettolåneskulden bedöms öka från dagens nivå på cirka 2 000 miljoner kronor till det dubbla 
inom några år.

Planeringsprocessen för EVP 2017-19 kommer ha ett större fokus än vanligt på att få en ekonomi i 
balans. Arbetet med att ta fram underlag för EVP 2017-19 är ett gemensamt arbete som kommer att 
ske i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnder och kommunens ledningsgrupp.
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Resultat och ekonomisk ställning för kommunens 
samlade verksamhet
Med kommunens samlade verksamhet menas den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncer-
nen och i uppdragsföretag. Kommunkoncernen omfattar den kommunala förvaltningsorganisationen 
och kommunens koncernföretag. För kommunkoncernen upprättas sammanställda räkenskaper i 
årsredovisningen. Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av 
kommunallagen överlämnat hanteringen av en kommunal angelägenhet men där överlämnandet skett 
utan att ett betydande inflytande erhållits. Uppdragsföretag är dels företag där kommunens röstandelar 
understiger 20 procent (benämns som andra samägda företag), dels företag som helt ägs av andra juri-
diska personer och till vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet.

Ingående bolag 
De bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda redovisningen framgår av nedan-
stående tabell.

Omsättning, miljoner kr, kommunens andel (ej justerat för koncernintern omsättning) Ägarandel i procent
Kraftringen-koncernen 82,4

Lunds Kommuns Fastighets AB 100

Lunds Kommuns Parkerings AB 100

Räddningstjänsten Syd (kommunalförbund) 22,3

VA Syd (Kommunalförbund) 19,7

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 396 miljoner kronor, vilket är en 
ökning jämfört med föregående år, då resultatet var 270 miljoner kronor. Ökningen beror främst på 
kommunens resultat, vilket förklaras i tidigare avsnitt. Bolagens resultat var totalt marginellt högre än 
föregående år och förklaras närmare i kommande avsnitt. 

Utveckling i kommunens koncernföretag

Kraftringen AB
Kraftringen AB ägs tillsammans med Eslövs, Lomma och Hörby kommuner. Lunds kommun har ett 
avgörande inflytande med 82,4 procent av aktierna. Det helägda dotterbolaget Kraftringen Energi AB 
(publik) (organisationsnummer:556100-9852), med dotterbolag erbjuder varor och tjänster inom el, 
elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, entreprenad samt IT-kommunikation. Koncernen bedriver framförallt 
rörelse i Skåne, men är även etablerade i Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på 
Västgötaslätten med totalt 300 000 kunder.

Koncernens eldistribution når 116 500 kunder. Elhandelsverksamheten säljer årligen 1 400 GWh till 
140 000 kunder. Fjärrvärmeverksamheten omfattar försäljning av 900 GWh för 8 500 kunder. Kon-
cernen äger egen elproduktionskapacitet motsvarande 200 GWh och uttagsrätter i norsk vattenkraft 
motsvarande 100 GWh. Fjärrvärmeproduktionen uppgår årligen till 1 000 GWh.

Kraftringen publicerar årligen en bolagstyrningsrapport enligt svensk kod för bolagstyrning och en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative).

Årets händelser 
Kraftringens omställning från fossilberoende mot en effektivare el- och fjärrvärmeproduktion via 
förnyelsebara energikällor har fortsatt under året. I ett omfattande projekt tillsammans med Öresunds-
kraft och Landskrona Energi färdigställdes en fjärrvärmeledning som kopplat ihop energibolagens 
fjärrvärmenät. Under året påbörjades också anslutningen av forskningsanläggningen ESS i Lund till 
Kraftringens el- och fjärrvärmenät. Samarbetet med ESS ska bland annat möjliggöra en energieffektiv 
anläggning med låg energiförbrukning och en stor andel återvinning av restvärme.

89



55

Under 2015 drabbades koncernens el- och fjärrvärmedistribution av ett flertal större avbrott. 
Analyser och utredningar har genomförts för att belysa avbrottens påverkan på miljö, ekonomi, kunder 
och samhället i stort samt koncernens reinvesteringstakt.

För fjärde året i rad arrangerades Spänningssökarna, en tävling för elever i årskurs 9 i Lund, Eslöv, 
Hörby och Lomma, med syftet att öka elevernas kunskaper kring energi och miljö.

Under året har även det som kallas Prisdialogen och Kraftdialogen som grund för ett förtroendefullt 
samarbete med kunder fortsatt. Dialogen har bland annat handlat om kundernas ökade intresse för en-
ergieffektivisering och Kraftringens ambitioner för att öka fjärrvärmens konkurrenskraft genom bland 
annat prisstabilisering och fossilfri produktion.

Mål och måluppfyllelse 
Kraftringens långsiktiga vision är att skapa energi för framtida generationer. Målsättningen är att de 
kommande åren skapa en hållbar ekonomisk tillväxt, få energibranschens nöjdaste kunder och mest 
motiverade medarbetare. Fokusområden under året har varit följande: 

• Uppförandekod har implementerats
• Ökat fokus på riskhantering och intern kontroll
• Utökat arbetsmiljöarbete
• Arbete med att etablera ett kunddrivet arbetssätt
• Synliggöra leveranssäkerhet/kvalitet ur kundens perspektiv
• Fortsatt hög soliditet och kreditvärdighet

Resultatanalys 
Verksamhetens intäkter, 2 604 miljoner kronor, ligger i nivå med föregående år. Kundernas förbruk-
ning av el, gas och fjärrvärme har varit lägre än ett normalår till följd av mild väderlek. Resultat före 
finansiella poster uppgick till 248 miljoner kronor, marginellt lägre än föregående år.

Årets nyinvesteringar omfattar bland annat färdigställandet av fjärrvärmeledningen som kopplar 
samman fjärrvärmenäten Lund-Lomma-Eslöv med fjärrvärmenätet i Helsingborg-Landskrona. Stora 
investeringar på Brunnshögsområdet har genomförts, dels för att ansluta ESS och dels för att förbereda 
inför kommande utbyggnad av stadsdelen. För att öka kapaciteten, säkerställa och öka leveranssäker-
heten genomfördes under året reinvesteringar i el- och fjärrvärmenäten. Efterfrågan på fiberanslutning-
ar har ökat dramatiskt vilket har fått en positiv påverkar årets och kommande års investeringstakt.

Framtida utveckling 
Verksamheten kommer fortsätta att utvecklas för att möta kundernas behov inom bland annat förnybar 
energiförsörjning och energieffektivisering. Inom energidistribution fortsätter utvecklingen av energi-
leveranser och energitjänster med fokus på leveranssäkerhet och hög servicenivå. Kraftringen är sedan 
tidigare involverad i energileveranser till och tillvaratagande av restvärme från forskningsanläggning-
arna MAX IV och ESS. Detta, tillsammans med att utveckla hela Brunnshögsområdet, är exempel på 
hur Kraftringen vill ha en ledande position i hållbar stadsutveckling.

Lunds Kommuns Fastighets AB 
Lund Kommuns Fastighets AB:s (LKF) verksamhet är att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastig-
heter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Koncernen erbjuder 
bostäder och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö till rimlig hyra samt bidrar till att pla-
nering och byggande anpassas till efterfrågan. LKF samverkar med Lunds kommun för att tillgodose 
bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter 
till kommunens förtursbehov. LKF hade vid utgången av år 2015 9 100 bostäder i Lunds kommun. 
Beståndet motsvarande 40 procent av hyresrätterna i kommunen och gör bolaget till den största 
aktören på hyresrättsmarknaden.
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Årets händelser 
Under 2015 har två nyproduktionsprojekt färdigställts. Totalt har drygt hundra nya bostäder färdig-
ställts i bland annat kvarteret Häradsrätten, Dalby, Linero och Östra Torn. Under året har även fast-
igheterna Fossilen, Sofieberg och Mineralen i Veberöd förvärvats till en sammalagd köpeskilling om 
48 miljoner kronor. Vidare har bolagen GTB-fastigheter AB och LICA Fastigheter AB förvärvats med 
syfte att exploatera fastigheterna som ägs av respektive bolag.

Nybyggnation pågår i sju olika projekt runtom Lund. Dessutom pågår ombyggnad av lokaler på Linero 
torg samt nybyggnad av bostäder i anslutning till torget. Vidare har LKF tagit fram en femton-årsplan 
för renovering av 1960- och 70-talsområden. 

Mål och måluppfyllelse 
Under året har LKF färdigställt 103 bostäder, vilket är färre än det uppsatta målet att färdigställa i ge-
nomsnitt 250-300 lägenheter/år under perioden 2013-16. Dock har 345 bostäder påbörjats under 2015. 
Projektering pågår för totalt 293 bostäder som planeras för byggstart under 2016. Projektport-följen 
med planerade projekt innehåller nu 1 150 bostäder.

Resultatanalys 
Omsättningen ökade med 2 procent till 890 miljoner kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt 106 miljoner kronor, vilket är marginellt bättre än föregående år (104 miljoner kronor).

LKF arbetar med ett antal ekonomimål kopplade till resultat, balansräkning och kassaflöde. Tre av fyra 
mål uppnås enligt följande: 

• Direktavkastningen på totalt kapital uppgick till 6,9 procent att jämföra med målet på 6 procent
• Den synliga soliditeten uppgick till 25,4 procent att jämföra med målet 18 procent.
• Räntetäckningsgrad uppgick till 4,1 att jämföra med målet 2 gånger
• Driftnetto/kvm uppgick till 443 kronor att jämföra med målet 445 kronor. Anledning till att målet 

inte nås är att den underhållsvolymen är relativt hög och belastar driftnettot.

LKF genomför årligen en intern marknadsvärdering av fastighetsbeståndet, vilken kvalitetssäkras ex-
ternt av NAI Svefa. Värderingen visar på ett marknadsvärde om 9 900 miljoner kronor vilket är 
en ökning med 500 miljoner kronor och beror på sänkta direktavkastningskrav och förbättrade drift-
netton. Övervärde i förhållande till bokfört värde för färdigställda fastigheter uppgår till 5 500 miljoner 
kronor.

Framtid och utveckling 
Omsättningen förväntas öka till 895 miljoner. LKF:s målsättning med en direktavkastning på minst 
sex procent på totalt kapital bedöms kunna infrias även under kommande år. Bolagets expansion inne-
bär en investeringsvolym på 500 miljoner kronor under 2016. 400 miljoner kronor kommer upplånas 
och resterande del finansieras via eget kassaflöde från den egna verksamheten.

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

Årets händelser 
Under 2015 har Räddningstjänsten Syd avslutat handlingsprogramsperioden för åren 2012-15. Inga 
större bränder eller olyckor som inneburit att Räddningstjänsten Syds förmåga inte räckt till har inträf-
fat under året. I januari påbörjade 18 brandmän sin anställning hos Räddningstjänsten Syd, förbundets 
dittills största rekrytering. Till delar täckte denna rekrytering pensionsavgångar under 2014 och 2015, 
men även antal anställda har ökat.
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Arbetet med att skapa en jämställd och mångfaldig räddningstjänst har pågått under hela året. Projektet 
Brandstation för alla som har delfinansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har 
avslutats och en lärandekonferens genomförs i mars 2016.

Regionalt har samarbetet fortsatt utvecklats. Gemensam ledningsstruktur och bemanning av vissa 
ledningsfunktioner har etablerats på räddningscentralen på Hyllie brandstation. Samtliga kommuner i 
område Syd deltar nu i dessa funktioner.

Mål och måluppfyllelse 
Uppföljningen av effektmålen pekar på bättre resultat inom olycksutvecklingen och enskildas för-
måga att förebygga och agera vid bränder och olyckor. Bland annat har bostadsbränderna minskat med 
25 procent under handlingsprogramsperioden och antalet omkomna vid olyckor är på en fortsatt låg 
nivå. Under året har de ökade flyktingströmmarna inneburit omfördelning av resurser för att kunna 
bistå kommunerna med frågor om brandsäkerhet i boenden.

Utvecklingsuppdragen har till stora delar slutförts under handlingsprogramperioden. Vad gäller brän-
der i bostäder kan en minskning noteras, men samtidigt har bränder i eller i anslutning till skolor ökat.

Resultatanalys 
Omsättningen uppgick till 293 miljoner kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var 
106 miljoner kronor, vilket är marginellt bättre än föregående år (104 miljoner kronor).

Ekonomiskt summerar år 2015 till ett överskott på 2 miljoner kronor. Bidragande orsaker till över-
skottet är något högre intäkter operativa insatser i andra kommuner och för bistånd till sjukvårds-
huvudmannen inom ramen för ”i väntan på ambulans”. På kostnadssidan är det lägre kostnader för 
den särskilda avtalspensionen samt lägre övriga driftskostnader för förbundets fordonspark och lägre 
kostnader för uppvärmning och snöröjning som främst bidrager till det positiva resultatet.

Årets investeringar uppgår till 8 650 tusen kronor vilket är något högre än tidigare år men inom plan. 
Det är framförallt investeringar i samband med ombyggnad av hyrda lokaler. Ombyggnationer har 
gjorts 
för yteffektivisering och förbättrad arbetsmiljö och jämställdhetsanpassning.

Framtid och utveckling 
För 2016 och framåt står förbundet inför flera utmaningar inom bland annat finansieringsområdet. 
Fordonsanskaffningar, lokalkostnader och investeringar tar en stor del av förbundets budget. Dessa 
påverkas av utbytesbehov, nyanskaffningar och ökade hyreskostnader som till viss del står utanför 
förbundets möjlighet att påverka. Samtidigt har direktionen antagit ett nytt handlingsprogram, för 
perioden 2016-19, som medför nya uppdrag för oss.

VA SYD
VA Syd är ett kommunalförbund, där medlemskommunerna är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. 
Lunds kommuns andel är 19,8 procent (Malmö stad 70 procent). Kommunalförbundet ingår i Lunds 
kommuns kommunkoncern. VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne och 
som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö.

Årets händelser 
Tillsammans med medlemskommunerna har VA SYD arbetat med utmaningen i att minska konse-
kvenserna av extrema regn. Arbetet ser olika ut och har kommit olika långt i medlemskommunerna. 
Gemensamt är dock att det är ett långsiktigt arbete som kräver förvaltningsövergripande engagemang 
och resurser, där VA SYD är en av flera nödvändiga parter. I Lund har arbetet startat med att ta fram 
en plan som kallas Lunds Vatten. Som en del i arbetet ingår det att ta fram en översvämningsplan för 
Lunds stad samt kringliggande större tätorter. Arbetet kommer att fortgå under hela 2016.
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Den 14 januari invigdes VA SYD:s pedagogiska verksamhet som består av Kretseum - kretslopp och 
kunskapscentrum, Hyllie Vattenpark och studiebesök på något av våra avloppsreningsverk.

Örtofta ARV (avloppsreningsverk) lades ner under 2015 och avloppsvattnet pumpas numera till 
Ellinge ARV i Eslöv. Även Veberöds ARV ska läggas ner men efter externa parters inverkan på upp-
handlingen av pumpstationer mellan Veberöd och Genarp kommer genomförandet av nedläggningen 
av Veberöds ARV inte vara slutfört förrän i början av 2017.

VA-utbyggnadsplanerna för Lund och Eslöv antogs under 2015. Planering och projektering av utbygg-
naden i Vombs by fortgick under året, och arbetet med Eslövs första utbyggnadsområde, Aspakull, 
påbörjades.

VA SYD deltar tillsammans med flera stora aktörer i södra Sverige i ett projekt (RESVAV) som fått 
medel från Havs- och vattenmyndigheten, i vilket tekniker för rening av läkemedelsrester och andra 
svårnedbrytbara mikroföroreningar ska utvärderas. Projektet genomfördes under 2015 och innefattade 
ett antal pilottester med ozonering av avloppsvatten och behandling i biosteg på Klagshamns ARV. 
Resultat och rapport kommer under början av 2016.

VA SYD arbetar vidare för att skapa en enhetlig taxekonstruktion för medlemskommunerna. Med en 
enhetlig taxekonstruktion underlättas kommunikationen med våra kunder samtidigt som den interna 
hanteringen förenklas. Ny taxekonstruktion för anläggningsavgifter har införts för VA Lund under 
2014 och 2015. I Lund införs vidare ny taxekonstruktion för brukningsavgifter 2018.

VA SYD har fortsatt stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Sedan flera år tillbaka, har vi på 
olika sätt arbetat med att ytterligare förbättra VA SYD:s position som en attraktiv arbetsgivare.

Resultat
Omsättningen ökade med cirka fem procent till 156 miljoner kronor under 2015. Förbundet särredo-
visar Lunds kommuns andel av resultaträkningen. Lunds andel i förbundet är 19,8 procent. Resultatet 
bokförs som en långfristig skuld till VA-kollektivet. Därmed uppfylls det lagstadgade kravet på eko-
nomi i balans.

Framtid och utveckling 
Lunds kommun har visat intresse för att i en framtid exploatera området runt Källby avloppsrenings-
verk. Under året genomfördes en utredning tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Lund. Utred-
ningen är en del i det underlag som behövs för ett beslut om var den framtida avloppsvattenreningen 
för Lund ska ske. Fortsatta utredningar kommer att ske under 2016 för att komplettera beslutsunder-
laget.

Lunds Kommuns Parkerings AB
Lunds Kommuns Parkerings AB äger och förvaltar sju parkeringshus, 3 000 parkeringsplatser och 
2 900 hyrda eller arrenderade parkeringsplatser.

Årets händelser 
Satsningen på energibesparande åtgärder har fortsatt under året. Under våren har bolaget projekterat 
en solcellsanläggning tänkt att sitta på taket till parkeringshuset Dammgården. Solcellsanläggningen 
beräknas producera 85-90 procent av parkeringshusets totala förbrukning och blev klar under decem-
ber. Fastigheten Kung Oskar 3 har avyttrats vilket påverkar bolagets skattemässiga resultat för 2015. 
Tillträde sker 2016 därför påverkas kassaflödet från denna händelse 2016. Under året har bolaget även 
tecknat ett avtal om köp av en mindre parkeringsfastighet vid Dag Hammarskjölds väg.
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Mål och måluppfyllelse
Under 2015 är bolagets viktigaste mål: 

• Att nå budgeterat resultat.
• Att genomföra en belysningsentreprenad i Lund C.
• Att genomföra ett solcellsprojekt på Dammgården.
• Att erhålla godkänt resultat vid intern miljörevision.

Måluppfyllelsen för 2015 är 100 procent.

Resultatanalys 
Omsättningen ökade med 4 procent till 42 miljoner kronor. Ökningen beror främst på bättre belägg-
ning i nyare parkeringsanläggningar samt ytterligare innehav av några mindre anläggningar. Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till 8,6 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Under 2015 övergick bolaget till att redovisa i enlighet med K3-regelverket. För bolaget innebär 
förändringen främst att byggnader delas upp i komponenter som erhåller olika avskrivningsperioder 
beroende på ekonomisk och teknisk livslängd. De totala planenliga avskrivningarna har minskat med 
2,3 miljoner kronor, jämfört med 2014.

Den ökade omsättningen och minskade avskrivningarna medför att resultat efter finansiella poster har 
ökat med 45 procent till 8,6 miljoner kronor.

Framtid och utveckling 
Lunds Kommuns Parkerings AB har utfört en analys baserad på det planeringsarbete som pågår i 
Lunds kommun. Analysen innehåller önskemål från dels Lunds kommun men även bolagsinterna mål 
och önskemål.

Analysen visar till största del på omfattande nyproduktion av parkeringshus. För att möta de krav på 
investeringar som finns framför oss så måste bolaget bli större och starkare. Dels rent ekonomiskt och 
dels organisatoriskt. Sammanfattningen är att lönsamheten framåt bör vara god.

Fastighets AB Lund Arena
Fastighets AB Lund Arena är helägt av Lunds kommun sedan 2014. Bolaget ingår inte i de samman-
ställda räkenskaperna på grund av att dess andel av omsättning och omslutning var mindre än två 
procent av den kommunala förvaltningens omsättning respektive omslutning.

Bolagets verksamhet omfattar fastighetsförvaltning av den ägda fastigheten Klostergården 1:245 i 
Lund. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Stiftelsen Arenan enligt ett tioårigt hyresavtal. Lunds 
kommun (Serviceförvaltningen) anlitas för den tekniska förvaltningen av fastigheten, då vissa 
tekniska delar är sammankopplade med anslutande byggnad.

Omsättningen har ökat med 25 procent till 3,5 miljoner kronor. Resultat uppgick till 1,4 miljoner 
kronor, vilket är en förbättring jämfört med föregående år och främst beror på högre hyresintäkter.

Science Village Scandinavia AB
Science Village Scandinavia AB är ett joint venture som ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och 
Region Skåne. Bolaget konsolideras inte i kommunkoncernen.

Resultatet för 2015 blev -5,7 mkr. Dessutom ökades anläggningstillgångar i pågående nyanläggningar
med 6,5 mkr. Bolaget har i princip inte haft några intäkter och de största utgiftsposterna består av per-
sonal respektive konsultkostnader. Ökningen i anläggningstillgångarna består framför allt av kostnad 
för nedgrävning av en starkströmsledning.
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Händelser under och efter räkenskapsåret
En tävling för första byggrätterna har hållits och avgjorts. Wihlborgs Fastigheter AB har vunnit och
erbjudits att förvärva byggrätterna och uppföra det vinnande förslaget Space med Fojab Arkitekter som 
arkitekt.

Ett beslut om att skicka ut detaljplanen på samråd togs i Byggnadsnämnden den 4 juni. Under
samrådstiden inkom Länsstyrelsen med synpunkter om strålningsrisk från ESS, och därefter har ett 
stort arbete gjorts för att komma till klarhet i frågan.
Bolaget har gått in som medfinansiärer i tre EU-finansierade utvecklingsprojekt:

• ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society
• Materials Business Center
• Utvecklingslaboratorier runt ESS och MAX IV 

I det helägda dotterbolaget Lund Östra Odarslöv 13:4 AB har entreprenaden för renovering av
Möllegården slutförts och entreprenaden för renovering av möllan har påbörjats.

Kommunala uppdragsföretag 

Andra samägda företag 
Kommunens har ägarandelar i några andra bolag (procentuell ägarandel): 
 
• SYSAV, Sydskånes avfallsbolag 15 procent 
• Sydvatten AB 1 2,87 procent 
• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 7,78 procent

Sydvatten producerar och levererar dricksvatten till 16 kommuner i västra Skåne. Malmö Stad är 
största ägare med 34 procent av aktierna. Sydvatten tar vatten från Vombsjön i Skåne och Bolmen i 
Småland. Vattnet behandlas i vattenverken Ringsjöverket och Vombverket. Därefter distribueras det 
till bolagets delägarkommuner som ansvarar för ledningsnätet inom respektive kommun. Vid behov 
används Ringsjön som reservvattentäkt. Kommunen är representerad i styrelsen och i ett ekonomiskt 
samråd till styrelsen. Sydvatten ekonomi är god.

SYSAV ägs av 14 sydskånska kommuner. Bolaget tar hand om avfallet som samlas in och behandlar 
varje avfallsslag på bästa möjliga miljöriktiga sätt. Så mycket som möjligt återvinns. Sysav står för 
60 procent av fjärrvärmeleveranserna till Malmö och Burlövs nät. I moderbolaget hanteras det avfall 
som delägarkommunerna har det lagstadgade ansvaret för medan Sysav Industri hanterar industriavfall 
samt hushållsavfall från andra kommunerna. Därutöver finns ett antal intressebolag. Företagets eko-
nomi var fortsatt god.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget 
ägs idag av 46 kommuner i södra Sverige. Bakgrunden till att bolaget bildades är att kommunerna ville 
vara säkra på att få offerter för sitt försäkringsskydd, skärpa konkurrensen på marknaden samt stimu-
lera delägarna i deras skadeförebyggande arbete. Endast delägande kommuner kan få försäkringsskydd 
av bolaget genom att direktplacera sin försäkring i bolaget alternativt om de väljer att upphandla enligt 
Lagen om offentlig upphandling (LOU). De får också lämna offert till hel- och delägda kommunala 
bolag. De ekonomiska resultaten har varit positiva.

Köp av huvudverksamhet
Med kommunala uppdragsföretag menas entreprenader som riktar sig till medborgarna och att kom-
munen har ett huvudansvar för att tjänster erbjuds kommuninvånarna. Verksamheten skulle annars ha 
utförts i egen regi. Kommunens köp av huvudverksamhet uppgick till 1 060 miljoner kronor vilket 
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motsvarar 15 procent av de totala kostnaderna, vilket är samma nivå som föregående år. Den största 
kostnaden är köpta platser för pedagogiskt verksamhet, som utgör 46 procent av köpta tjänster. Största 
ökningen står köpta vårdplatser inom Socialnämndens verksamhetsområde för. Eftersom socialnämn-
dens verksamhet till övervägande del är lagstyrd leder ökade till motsvarande ökade kostnader som 
inte går att påverka på kort sikt.

Köpta tjänster, miljoner kronor 2014 2015
Räddningstjänstentreprenad 58 59

Färdtjänstentreprenader 19 20

Kollektivtrafik 3 6

Transportentreprenader, ej persontransport 6 11

Park-/natur-/trädgårdsentreprenader 15 13

Vårdplatser 288 330

Vård i enskilda hem eller familjehem 16 18

Öppen vård 63 67

Personlig assistans 19 26

Plats i pedagogisk verksamhet 463 491

Övrigt 18 20

Summa 968 1 060

 

Finansiellt resultat och kapacitet

Finansiellt resultat och kapacitet 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var 396 miljoner kronor (270 miljoner kronor föregå-
ende år). Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt var 318 miljoner kronor (204).

Resultat för de ingående företagen framgår av ovanstående text om respektive bolag.
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Bedömning av ekonomiskt resultat och ställning  
Samtliga bolag och kommunalförbund har goda resultat och en god ekonomisk ställning.

Investeringar
Utgifterna för kommunen och de största helägda bolagen var följande: 

• Lunds kommun 676 miljoner kronor
• Kraftringen AB 448 miljoner kronor
• Lunds Kommuns Fastighets AB 516 miljoner kronor

Investeringar i de ingående företagen framgår i avsnitten om respektive företag.

Finansiell risk och kontroll
Soliditeten är 32 procent (33). De ingående enheterna har en tillfredsställande soliditet. Kommunens 
styrning av bolagen sker genom långsiktiga beslut avseende:

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

Kommunstyrelsen prövar från och med 2014 om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregå-
ende kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
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för de kommunala befogenheterna (6 kap. 1a § KL). Om styrelsen finner att så inte ä fallet, lämnar  
den förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

I sådana bolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige: 

1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten. 
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram  
    för verksamheten anges i bolagsordningen. 
3. Utse samtliga styrelseledamöter. 
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i  
    verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

I de bolag som är helägda av kommunen har revideringar gjorts i bolagsordningar varigenom de kom-
munala ändamålen och befogenheterna framgår. För delägda bolag görs en bedömning av vilka ända-
mål och befogenheter som gäller för bolaget utifrån ägardirektiv och övriga relevanta handlingar.

Finansiella nyckeltal, sammanställda räkenskaper
Resultat före skatt, miljoner kronor
Kommunens koncernföretag 2011 2012 2013 2014 2015
Koncernen -147 399 395 270 395

Lunds kommun -231 113 218 14 145

Kraftringen Energi AB 8 240 210 251 248

Lunds kommun Fastighets AB 97 100 85 104 106

Lunds kommun Parkerings AB -16 3 3 4 8

Räddningstjänst Syd -4 2 3 2 2

VA SYD 0 0 0 0 0

Soliditet
Kommunens koncernföretag 2011 2012 2013 2014 2015
Koncernen 33 % 34 % 32 % 33 % 32 %

Kommunen exklusive utlåning för annans 
räkning 57 % 54 % 57 % 52 % 49 %

Kraftringen Energi AB 42 % 43 % 38 % 39 % 40 %

Lunds kommun Fastighets AB 22 % 24 % 24 % 25 % 23 %

Lunds kommun Parkerings AB 31 % 34 % 37 % 41 % 44 %

Räddningstjänst Syd 5 % 6 % 8 % 9 % 10 %

VA SYD 0 0 0 % 0 % 0 %

Intäkter och omslutning, koncernen
Kommunens koncernföretag 2011 2012 2013 2014  2015
Intäkter, miljoner kr 9 328 9 608 9 720 9 454 9 840

Balansomslutning, miljoner kr 14 012 14 965 16 006 16 961 18 079

Anställda Intäkter Resultat Invest Soliditet
Koncernen 10 367 9 840 270 1 677 32 %

Kommunen 8 904 7 191 145 678 52 %

Kraftringen Energi AB 440 2 604 251 428 39 %

Lunds kommun Fastighets AB 205 890 104 516 25 %

Lunds kommun Parkerings AB 13 42 4 2 41 %

Räddningstjänst Syd 456 294 2 9 9 %

VA SYD 349 1 238 0 387 0 %

Resultatet för VA SYD bokförs som långfristig skuld till abonnenterna
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VERKSAMHETSREDOVISNING

Politisk ledning

Årsanalysen som redovisas till kommunstyrelsen för politisk ledning omfattar Valnämnden, Över-
förmyndarnämnden och Habostyrelsen. Revisionens årsanalys presenteras i en bilaga till revisions-
berättelsen, dock ingår revisionens, såväl som kommunstyrelsens och fullmäktiges resultat i den 
ekonomiska redovisningen.

Samtliga nämnder visar en god måluppfyllelse. Samtliga bedöms uppfylla det kommungemensamma 
fullmäktigemålet. För uppföljning av indikatorer och nämndsmål för de olika nämnderna, se respek-
tive nämnd.

Det sammanlagda resultatet för politisk ledning uppgår till  miljoner kronor.

Miljoner kronor 2013 2014 2015
Intäkter 4,3 11,3 10,6

Kostnader -45,1 -58,0 -54,0

Avskrivningar -0,4 -0,4 -0,5

Verksamhetens nettokostnader -41,3 -47,2 -43,8

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat e finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Kommunbidrag (ram) 38,2 45,1 45,8

Resultat -3,1 -2,1 2,0

Resultat specificerat per nämnd/styrelse

Nämnd, miljoner kronor Budget Bokslut Resultat
Kommunfullmäktige -10,9 -10,2 0,7

Kommunstyrelse -20,0 -16,6 3,4

Revisionsnämnd -4,2 -4,1 0,1

Valnämnd -0,6 -0,6 0,0

Överförmyndarnämnd -6,7 -8,7 -2,0

Habostyrelsen -3,4 -3,7 -0,3

Summa -45,8 -43,9 2,0

Kommunstyrelsen överskott hänförs i största delen till särskilda uppdrag som tilldelades politisk led-
ning i samband med beslut om EVP i november 2014 samt överbudgeterade kostnader för arvodena.
Nedan redovisas varje nämnd separat.

Valnämnden
Ordförande: Gunnar Håkansson (MP)

Årets händelser av väsentlig betydelse
År 2015 har för valnämnden varit ett mellanår då inga allmänna val äger rum. Valnämnden har under 
våren genomfört förtidsröstning på ett röstmottagningsställe inför omvalet till kommunfullmäktige 
i Båstads kommun. Vidare har fullmäktiges utredningsuppdrag avseende indelning av kommunen i 
valkretsar genomförts.
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Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Lundabon ska uppleva att kom-
munens verksamhet svarar mot 
behoven hos den enskilde, har 
god kvalitet, är effektiv och 
bidrar till attraktivitet och hållbar 
utveckling.

 Klarar målet   

 

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Gunnar Håkansson (MP)

Årets händelser av väsentlig betydelse
Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning i kraft som påverkar överförmyndarnämndens verksam-
het. Lagstiftningen innebär att tingsrätten har fått möjlighet att förelägga överförmyndarnämnden att 
inhämta utredning i god man/förvaltarskapsärenden vilket inneburit en ökning av arbete för verksam-
heten.

Den nya lagstiftningen ger vidare överförmyndarnämnden en skyldighet att ge gode män och förvalta-
re den utbildning som uppdraget kräver. Överförmyndarenheten har därför under året fortsatt att arbeta 
med att höja kvaliteten genom kompetenshöjande insatser för gode män samt utbildningsinsatser för 
att höja kvaliteten på inlämnade årsräkningar.

Överförmyndarenheten har i april 2015 flyttat till nya lokaler utifrån de behov som verksamheten har 
ur ett risk- och säkerhetsperspektiv.

Under året har antalet aktiva godmanskap för ensamkommande barn ökat från 35 barn till 260 barn. 
Detta har medfört en hård belastning på Överförmyndarenhetens handläggare.

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Lundabon ska uppleva 
att kommunens verksam-
het svarar mot behoven 
hos den enskilde, har 
god kvalitet, är effektiv 
och bidrar till attraktivitet 
och hållbar utveckling.

Klarar ej målet Andel granskade årsräkningar 97,5 % 95 %

Andel vitesföreläggande avse-
ende ingivande av årsräkningar 
för föregående verksamhetsår 
som tas upp senast på nämn-
dens sammanträde i maj.

100 % 100 %

Antal dagar från ansökan /
anmälan om och byte av 
ställ-företrädare till att ett 
förslag föreligger.

* 16 50

Indikatorn andel granskade årsräkningar har uppnåtts.

Indikatorn ”Antal dagar från ansökan/anmälan om och byte av ställföreträdare till att ett förslag före-
ligger” uppfylls då snittiden för förmedling är 24,4 dagar. Det är dock endast 76 procent av ärendena 
som förmedlas inom 50 dagar. 24 procent av ärendena tar således längre än 50 dagar att förmedla. 
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De ärenden som inte klarar målet är i många fall svårförmedlade på grund av uppdragens karaktär 
och huvudmannens problematik, vilket visas av medianvärdet för förmedling som är 11 dagar. Flera 
av dessa uppdrag tar lång tid att förmedla. Personalbrist på Överförmyndarenheten bedöms vara en 
bidragande orsak till att tidsmålet inte alltid uppnås. Vidare finns det brist på kvalificerade ställföre-
trädare som kan ta dessa komplicerade uppdrag.

Ekonomi
Överförmyndarnämndens redovisar ett underskott på 2 miljoner kronor. Underskottet beror bland 
annat på högre kostnader för arvode, extra personal och övertid än budgeterat samt ökade hyreskost-
nader på grund av flytt till nya lokaler.

Framtid och utveckling
Överförmyndarnämnden kommer under 2016 att arbeta vidare med att förbättra och förtydliga rutiner 
och arbetsbeskrivningar. Nya rutiner för granskning av årsräkningar kommer att införas i syfte att höja 
kvaliteten på granskningen och skapa ett mer enhetligt och effektivt sätt att genomföra granskningar.

Habostyrelsen
Ordförande: Claes-Göran Jönsson (S)

Årets händelser av väsentlig betydelse
Habo Gård bedriver en bred och av besökarna mycket uppskattad verksamhet. Under 2015 har det 
totala besöksantalet blivit 29 000 varav ca 17 500 var badgäster. Varmvattensbassängen har haft full 
beläggning och hyrdes ut till både simklubbar och verksamhetens målgrupper.
Ett antal projekt har under året genomförts:

• Inköp av begagnade moduler till personalutrymme och verkstad/förråd
• Anläggning av stallparken inklusive utescen.
• Inköp och renovering av begagnade moduler till Barn och ungdomsverksamhet.
• Inköp av hörslinga till våra konferens-/mötesrum

I samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerades för första gången sommardagkollo 
på Habo Gård under 4 veckors tid. Projektet bedömdes som lyckat och kommer att fortsättas och 
utvecklas även nästa sommar.

Sommarverksamheten arrangerades i vanlig ordning på gården av föreningen Sommarhemmet 
Lundagården.

De arrangemang som har anordnats bland annat i samband med årets högtider har varit väl besökta. 
Gården hade öppet julafton även i år för seniorer och personer med funktionshinder.

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Lundabon ska uppleva att 
kommunens verksamhet 
svarar mot behoven hos den 
enskilde, har god kvalitet, är 
effektiv och bidrar till attrakti-
vitet och hållbar utveckling.

Klarar målet Antal besökare 29 000 25 000
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Habo Gård bedriver en bred och av besökarna mycket uppskattad verksamhet. Verksamheten ut-
vecklas kontinuerligt för att möta målgruppernas önskemål och behov. Under året har gården haft 
totalt cirka 29 000 besökare varav cirka 17 500 utgör badgäster.

Ekonomi
Habostyrelsen redovisar ett underskott på cirka 0,3 miljoner kronor som beror på ökade personal-
kostnader.

Framtid och utveckling
För Habostyrelsen och Habo Gård ligger fortsatt fokus på målgruppsverksamheten, varmvattenba-
det och konferens-/lokaluthyrningen.

Det är viktigt att samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter. Dels genom nära 
kontaktvägar med äldreomsorgen och Träffpunkterna och dels genom kontaktvägar med olika 
LSS-verksamheter i Lunds kommun. Ett gott exempel på det senare är den dagliga verksamheten 
Sesams filial på Habo Gård vars närvaro är av stor betydelse.

Att samarbetet med Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården fortsätter är av stor betydelse 
och det finns goda utsikter för ytterligare utveckling. Till exempel kommer denna seniorverksamhet 
under 2016 att var en del av ett forskningsprojekt som leds av forskare vid den medicinska fakulte-
ten, CASE – Det hälsosamma åldrandet, Lunds universitet. Tanken med medverkan är att detta kan 
leda 
till nya idéer och ökad kunskap, bland annat genom att ett kontaktnätverk med liknande verksamhe-
ter runt om i Sverige kommer att skapas under en tvådagarskonferens som anordnas av projektled-
ningen på Habo Gård i april.

Habo Gårds utemiljöer och djurgård är viktiga och efterfrågade. Balansträningsbanor och träd-
gårds-odling är exempel på aktiviteter som kommer att startas upp under 2016 och förhoppningsvis 
etableras som stående inslag för våra gäster framöver.

Dagkolloverksamhet i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen har efter ett antal testtillfäl-
len under sommaren 2015, goda utsikter att bli ett återkommande och uppskattat inslag då Habo 
Gård 
an erbjuda många aktiviteter som även passar barn och ungdomar.

På något längre sikt finns tankar om att nå nya grupper, till exempel med olika projekt för personer 
med psykisk ohälsa i gårdens gröna och lantliga miljöer.

Den övergripande målsättningen för framtiden är att renodla det innehåll och utbud på Habo Gård 
som gör mest nytta och är till största möjliga glädje för lundaborna.
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Kommunfullmäktiges internationella verksamhet

Samverkan med Lunds universitet
Den internationella verksamheten under 2015 har starkt präglats av det under föregående år ingång-
na samverkansavtalet mellan Lunds kommun och Lunds universitet. Avtalet har för kommunens 
internationella arbete inneburit att universitetets internationella event och konferenser prioriterats 
även av Lunds kommun. Så har kommunen under året bidragit som värd, partner och/eller sponsor 
vid bland annat Utrikesdepartements stora ambassadörsbesök i maj, Nonometerkonsortiets konfe-
renser EWMOVPE 2015” och ”Myfab/Norfab” i juni, EU-konferensen ”Lund revisited” samt det 
officiella besöket av en Kazakisk universitetsdelegation i december.

Det förstnämnda arrangemanget samlade ambassadörer eller andra ledande beskickningsföreträdare 
från ett 30-tal länder under en vårdag i Lund, där de fick resa utefter kunskapsstråket till Brunnshög/
Lund NE. Även MaxIV besöktes som en del av detta program.

Lunds kommun har också i samverkan med Lund University Commissioned Education tagit emot 
en grupp unga offentliga tjänstemän från Östeuropa (Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland 
och Litauen) inom ramen för utbildningsprogrammet Transparent Public Administration and 
Management.

Internationella arrangemang och studiebesök
Antalet studiebesök, gästande delegationer och technical visits fortsätter att öka. Under 2015 har 
Kommunkontoret, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen tagit emot besökare från bland annat 
Armenien, Danmark, Finland, Frankrike, Kina, Mexiko, Nicaragua, Polen, Spanien, Tyskland, 
Uruguay och USA.

I april arrangerades som en del av Lunds kommuns vänortssamverkan ett studiebesök för Borgå stads 
(Finland) ledningsgrupp. Ledningsgruppen deltog i Lunds kommuns stora chefsdag, och fick där 
många intryck av Lunds metodiska och kontinuerliga arbete med kompetensutveckling, kunskaps-
delning och teambuilding. Borgå stad genomförde ett uppföljande besök med biträdande kommun-
direktörens ledningsgrupp i oktober.

Under hösten var Lunds kommun värd för det nordiska mellanårsmötet. Under mötet drogs riktlinjerna 
upp för 2016 års stora nordiska möte i Lund. Temat för mötet kommer att vara ”En nordisk modell 
för helhetsutveckling” och fokusera främst på ungdomars villkor och delaktighet i de processer som 
förändrar samhället.

I oktober högtidlighölls det 25-åriga jubiléet av vänortsavtalet mellan Lund och Greifswald, 
Tyskland. Lunds kommun sände som uppföljning på ett miljödelegationsbesök från Kina i maj 2015 
en delegation till eventet ”Cleantech showcase – Global Cleantech summit” i Shanghai, Kina den 
16-19 november. Eventet delarrangerades av Cleantech Scandinavia I Lund. Från svensk sida deltog 
även företrädare för Invest in Sweden Agency (ISA), Invest in Skåne och Vinnova. Syftet var att bistå 
Science Village Scandinavia och Cleantech Scancinavia i ambitionen att etablera ett internationellt 
cleantechcentrum i Lund – på det nya SVS-området nära ESS/MaxIV.

I led med kommunens engagemang inom miljöområdet sändes också en mindre delegation till det 
stora klimattoppmötet i Paris - COP21 - i december.
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Ungdomarna i fokus
Kommunfullmäktige lägger särskild vikt vid att främja internationella utbyten och projekt som invol-
verar våra unga medborgare. Under året har bl.a. följande aktiviteter genomförts i samverkan 
med Kommunfullmäktige:

• Under ett besök i vänorten Zabrze, Polen för arrangemanget ”Days of Zabrze” i september  
etablerades kontakt mellan Vipeholmskolan och skola nr 13 i Zabrze som väntas leda till gemen-
samma projekt och medelansökningar från EU (Erasmus+ och/eller Comenius) under 2016.

• Under 2015 har Polhemskolan tagit emot en grupp lärare och elever från Xue Jun High School i 
Hangzhou, Kina för ett veckolångt studiebesök inkl. deltagande i den ordinarie undervisningen. 
Polhemskolan har under året även arrangerat skolutbyten med vänorterna Nevers, Frankrike och 
Greifswald, Tyskland.

• Kulturskolan(ungdomsorkestern) i Lund har genomfört ett större samverkansprojekt med Greifs-
walds musikskola där ett 60-tal elever från båda städerna tillsammans övat in orkesterstycken och 
genomfört konserter. Kulturskolan har även mottagit internationella besök – bland annat från  
Leo Borchard Musikschule i Berlin och genom sin gymnasieblåsorkester deltagit i en stor musik-
festival i Belgien.

Kommunstyrelsen
Ordförande: Anders Almgren (S)
Kommundirektör: Anette Henriksson

Årets händelser av väsentlig betydelse
Kommunkontoret leder och samordnar kommunens arbete på uppdrag av kommunstyrelsen. För kom-
munstyrelsen viktiga händelser kan framhållas: 

• Byggstart har skett i Södra Brunnshög
• Medborgarlöften har genomförts med gott resultat
• Igångsättningstillstånd beviljades för spårväg Lund C- ESS
• Staten har beviljat 298 mnkr till spårväg Lund C-ESS
• Ett markant ökat flyktingmottagande från och med september har satt bland annat krisledningsor-

ganisationen på prov
• Lund har blivit utsedd till årets Fairtrade City
• Lund har anslutit sig till EU:s klimatsatsning för städer, Borgmästareavtalet 2030 samt regeringens 

upprop ”Fossilfritt Sverige”
• Lund International Citizen Hub har etablerats
• Future by Lund har fått fortsatt Vinnovafinansiering 2016-2018.
• Medborgarkontoren och Kristallens servicecenter ingår i Kommunkontoret
• Utveckling av ledningsprocess med ny målstruktur
• Långsiktigt fördjupad finansiell analys har genomförts
• Nytt chefs- och ledarskapsprogram för alla chefer i Lunds kommun har utformats
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Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Lundabon ska uppleva att 
kommunens verksamhet 
svarar mot behoven hos den 
enskilde, har god kvalitet, är 
effektiv och bidrar till attrakti-
vitet och hållbar utveckling.

Klarar målet Andel som får svar på e-post 
inom två dagar.
(SKL:s servicemätning)

* 97 % 81 %

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon och 
som får ett direkt svar på en 
enkel fråga. 
(SKL:s servicemätning)

* 39 % 51 %

Andel som upplever ett gott 
bemötande vid telefonkon-
takt med kommunen. 
(SKL:s servicemätning)

* 100 % 92 %

Årlig befolkningstillväxt * 0,7% 1,1%

Nöjd medborgarindex, hur 
kommunens verksamheter 
bedöms. 
(SCB:s medborgar-
undersökning)

** 61 % 62

Sammanfattande omdöme 
om kommunens service till 
företagen. 
(Insikt mäts av SKL)

70 68

Nöjd-Region-Index (NRI), 
med frågor om kommunen 
som en plats att bo och leva 
på. (SCB)

** 69 69

Antal e-tjänster 106 55

Kommunens inköp av 
energi inklusive verksam-
hetsel  normalårskorrigerad 
kWh/kvm Atemp

*** 121

SCB medborgarundersökning genomfördes inte under 2015, varför resultaten av NMI och NRI härrör 
från undersökning 2014. Måtten är i nivå med 2011 års resultat.

Undersökningen INSIKT av kommunens service till företagen genomfördes för första gången 2015 
varför jämförelsetal saknas.

Befolkningen var 116 834 personer vid årets slut, vilket är en ökning med 866 eller 0,7 procent jämfört 
med 2014. Målet för årlig befolkningstillväxt uppnås inte. Anledningen till att målet inte nås beror 
på att Skatteverket under 2015 gjorde en genomgång av svenska kommuners folkbokföringsregister. 
För Lund innebar det att cirka 800 personer avfördes som folkbokförda i Lund. Det medförde en lägre 
befolkningstillväxt för året än prognosticerat
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag Status
Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Avslutad

Göra en långsiktig översyn av kommunens ekonomi. Avslutad

Teckna ett samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet angående Botaniska träd-
gårdens finansiering samt att Lunds kommun får medinflytande över Botaniska trädgårdens utveckling.

Avslutad

Ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med antidiskriminering och 
inkludering.

Pågående

Utreda förekomsten av omotiverade löneskillnader i Lunds kommun och om så är fallet ta fram en 
handlingsplan för att åtgärda dessa skillnader.

Pågående

Utreda hur Lunds kommun kan öka möjligheterna till finansiering från EU till kommunal verksamhet 
och kommunala projekt.

Avslutad

I samråd med berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. Pågående

Näringslivsråd Avslutad

Studentstad Lund: Förstärkt studentsamverkan Avslutad

Jobbkommission Ej påbörjad

Kommentarer kring särskilda uppdrag

Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati
En kartläggning av det nuvarande arbetet med medborgardialog är genomförd. Målet är ett mer syste-
matiserat, strategiskt, tydligare och samordnat arbete med demokratiutveckling/medborgardialog.
En nulägesanalys har gjorts och ett förslag till kommunövergripande processer för medborgardialog, 
utbildning och fortsatt lärande har tagits fram.

Göra en långsiktig översyn av kommunens ekonomi
En fördjupad finansiell analys har genomförts och rapporterats till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Resultatet av analysen har gett en ökad förståelse för den långsiktiga finansiella utvecklingen och vilka 
utmaningar som kommunen står inför. Två nya finansiella mål och fokusområdet ”ekonomisk hållbar-
het” i EVP 2016-2018 har beslutats av kommunfullmäktig. Ett långsiktigt arbete för att hitta nya sätt 
att leverera välfärdstjänster för att uppnå goda resultat i kombination med hög kostnadseffektivitet har 
också beslutats.

Teckna ett samarbetsavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet,  
Botaniska trädgården
Lunds kommun bidrar med 2 miljoner kronor per år för finansieringen av Botaniska trädgården. 
Bidraget ska inledningsvis främst användas för att trädgården ska kunna utveckla sin barnverksamhet, 
evenemang för seniorer samt skötsel och säkerhet. Ett samarbetsavtal mellan kommunen och univer-
sitetet har tagits fram. Kommunen har sedan många år en styrelsepost i Botaniska trädgården styrelse. 
Från och med hösten 2015 är kommundirektören med i styrelsen för LUKOM, Lunds universitets kul-
tur- och museiverksamheter, där Botaniska trädgården ingår. Kommunens möjlighet att få inflytande i 
verksamheternas utveckling har därmed ökat.

Ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med 
antidiskriminering och inkludering 
Arbetet med att ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med antidiskri-
minering och inkludering har inletts under hösten. Nuvarande riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete 
och likabehandling kommer att uppdateras och den kommunövergripande handlingsplanen för arbetet 
med antidiskriminering och inkludering kommer utgå från ett samhälls-, verksamhets- och arbetsgivar-
perspektiv.
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Omotiverade löneskillnader
En projektplan har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Planen innehål-
ler ett antal aktiviteter däribland kvalitetssäkringar och uppdateringar i ett lönekartläggningsverktyg. 
Samtliga månadsavlönade medarbetare har inplacerats i rätt yrkesgrupp och information har givits till 
kommunens ledningsgrupp samt de fackliga organisationerna. Utifrån kartläggningen har workshops 
genomförts med berörda politiker i arbetsgivarutskottet. En sammanställning har gjorts av lönebilden 
per yrkesgrupp och könsfördelning. Lunds kommun har regelbundet genomfört lönekartläggningar 
enligt Diskrimineringslagens krav. Lönekartläggningarna har inte visat på förekomst av osakliga löne-
skillnader.

Ökad möjlighet till EU-finansiering
Uppdraget omfattar att utreda hur Lunds kommun kan öka möjligheterna till finansiering från EU till 
kommunal verksamhet och kommunala projekt. I enlighet med detta uppdrag har ett erbjudande från 
Kommunförbundet Skåne (KFSK) att låta Lunds kommun som helhet genomgå en så kallad Europeisk 
projektanalys (EPA) antagits. Under våren har KFSK genomfört en grovanalys av bland annat Ekono-
mi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget för 2015, Omvärlds- och trendanalys samt Nuläges-
analys för 2015. KFSK konstaterar att Lunds kommun utifrån sina egna strategiska ställningstaganden 
och målsättningar har goda möjligheter till EU-finansiering av utvecklingsverksamheter från såväl 
strukturfonder och Interreg som kommissionens sektorsprogram.

Näringslivsråd
Näringslivsrådet ska vara ett politiskt lett forum för dialog kring viktiga utvecklingsfrågor. en orga-
nisation för näringslivsråd har godkänts av Kommunstyrelsens ordförande och det första mötet med 
näringslivsföreträdare ska hållas under 2016.

Studentstad
Kommunala medel har använts för att annonsera i fyra nummer av tidningen Lundagård och 
bidrag har lämnats till Bopoolen för att utveckla deras hemsida samt för ökad information 
om samverkan kring flyktingsituationen. Studentrådet har haft sex möten varav ett var ett 
temamöte med fokus på att kraftsamla för ökat flyktingmottagande. Många studenter är intres-
serade av att engagera sig och de 300 studenterna fick under temakvällen möjlighet att träffa 
elva olika organisationer som arbetar med flyktingmottagande på olika sätt. Arbete kommer 
att fortsätta under 2016.
Jobbkommission
Ej genomfört, medel saknas för 2016.

Ekonomi

Resultat

 miljoner kronor 2013 2014 2015
Intäkter 145,8 150,4 153,9

Kostnader -287,2 -307,6 -332,5

Avskrivningar -2,2 -2,3 -4,6

Verksamhetens nettokostnader -143,6 -159,5 -183,1
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,3 -0,6 -0,6

Resultat exklusive finansiella poster -0,3 -0,6 -0,6
Kommunbidrag (ram) 157,2 170,0 185,9

Resultat 13,2 9,8 2,2
 
Kommunkontoret redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor.
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Investeringsredovisning

 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse
Investeringar -5,8 -7,9 2,1

Totalt -5,8 -7,9 2,1

 
Årets investeringar uppgår till 5,8 miljoner kronor och avser främst investeringar i övergripande IT-
ledningsstöd och inköp av ny lagringsinfrastruktur.

Framtid och utveckling
• Kommunfullmäktiges sex nya fokusområden är utgångpunkt för kommunstyrelsens  

prioriteringar 2016
• Fortsatt fokus på effektiviseringar för att säkra en budget i balans för att möta de ekonomiska 

utmaningar som Lunds kommun står inför
• Utveckla arbetet kring uppföljning och analys
• Utveckla framtidens välfärdstjänster, där goda resultat och kvalitet kombineras med hög  

effektivitet
• Skapa en effektivare ärendeprocess i syfte att ge snabbare och bättre service till medborgare och 

förtroendevalda
• Införa en kommungemensam medborgarservice och utveckla en servicekultur. Utveckla en  

servicewebb som utgår från medborgarnas behov
• Utveckla organisationen så att verksamheten ska bli effektivare och skapa värde för  

kommunens medborgare
• Utveckla den interna kommunikationen syfte att stötta måluppfyllelse och verksamhetens  

processer
• Stärka platsvarumärket för Lund som stad för ökad attraktivitet
• Samarbetet med övriga aktörer i stadskärnan ska fortsätta och stärkas och fler medborgar- 

dialogaktiviteter ska genomföras
• De strategiskt viktiga stadsbyggnadsprojekten i stadskärnan ska koordineras så att en samsyn  

kring utvecklingen skapas inom Lunds kommun och projektens medverkan till uppfyllelse av 
målbild säkerställs

• Brunnshögsprojektet kommer att visas på fastighetsmässorna Mipim i Cannes och  
Business Arena i Stockholm

• Detaljplaneringen av Science Village Scandinavia och Kunskapsparken fortsätter samtidigt  
som detaljplanering för handelskvarteret inleds

• Genomföra Sverigeförhandlingen med gott resultat, för att säkra infrastruktursatsningar för  
stadens utveckling

Servicenämnden
Ordförande: Johan Lambréus Mattsson (MP)
Servicedirektör: Pål Svensson

Årets händelser av väsentlig betydelse
Inom servicenämnden pågår ett övergripande arbete med att uppdatera och bygga ut verksamhets-
systemet för fastighetsförvaltning för att kunna kvalitetssäkra, effektivisera och kontinuerligt förbättra 
rutiner och processer. Syftet är att skapa kunskap, transparens och tydlighet, ett arbete som är viktigt 
med utgångspunkt i fastigheternas underhållsbehov, införande av komponentavskrivningar och den 
höga investeringsvolymen kommande år. Under våren har även en projektprocess utifrån Lunds kom-
muns övergripande investeringsprocess tagits fram.
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Under året har följande projekt genomförts; Påskagängets förskola, Blåtunga förskola, Gunnesbo Övre 
F-3, fotbollsplan och byggnad på Klostergården, Vegaskolan, Hagalundskolan, Hagens förskola, Re-
veljen förskola, Kristallen, Östra torn 4 kombiskola, Munspelet skola, Tvillingskolan, Lerbäcksskolan, 
Österskolan, Revinge skola ombyggnad, Svenshögskolan lokalanpassning samt Stångby Västra skola.

Marksanering av förorenad mark har lämnats i deponi från Klostervallen samt Gunnesbo gård. Större 
anläggningsarbeten har bland annat skett på Östra Vallgatan, Dalby bussgata, Adelgatan, Byggmästare-
gatan och Nöbbelövs torg. Reningsdammarna på Sankt Hans backar har under året blivit färdigställda.
I Stadsparken har ett stort ombyggnadsprojekt påbörjats, med dels stålkanter på alla gångar för att på 
sikt minska skötselbehov, dels Solens och Skuggans trädgård, en stor satsning för att förnya parken 
som påbörjades i samband med Stadsparkens 100-årsjubileum, där ritningar har tagits fram tillsam-
mans med en av Sveriges mest internationellt kända landskapsarkitekter, Ulf Nordfjell. Större delen 
av förnyelseprojektet i Stadsparken beräknas vara färdigt under 2016 med bland annat en stor mängd 
nyplanterade ytor och stora perenna planteringar.

Tio nya kök har startat upp.
 

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommun-
fullmäktigemål

Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Kostnadseffektiva och 
kvalitativa tjänster.

Klarar målet Uthyrningsgrad för lokaler * 98 %

Antal entreprenader erhållna 
i konkurrens.

33 % 25 %

Antal tillagningskök skola 17 18

Vara kommunens 
”självklara val” och 
ge kunden mervärde 
och service.

Klarar målet Nöjda kunder enligt kundenkät. 76 % 70 %

Antal forum med brukare som kommuni-
cerar förvaltningens tjänster och utbud.

3 3

Bistå med kunskap och delaktighet i 
tidiga större skeden gällande kommun-
övergripande frågor.

8 7

Felanmälan återkopplas inom 48 timmar. * 80 %

Medverka till att göra 
Lund hållbart (socialt, 
ekonomiskt, ekolo-
giskt).

Klarar målet Öka antalet mötesplatser med 
Lundaborna för dialog.

4 3

Minska utsläppen av koldioxid från skol- 
och förskolebyggnader. (kg CO2/år/kvm) ** 12,6 11

Minska utsläppen av koldioxid från samt-
liga övriga byggnader. (kg CO2/år/kvm) ***
Minska utsläppen av koldioxid från trans-
porter. (kg CO2/år/ omsättning i tkr) *** 2,15 2,3

Minska måltidernas klimatpåverkan. 
(kg CO”/år och portion) * 1,07 1,13

Minska mängden matsvinn av total 
mängd mat.

19 % 18 %

Andel ekologiska livsmedel skola/
förskola. * 51,5 % 55 %

Andel ekologiska livsmedel till vård- 
och omsorg. ** 32,9 % 30 %

Andel miljöfordon av ägda/ leasade 
fordon. ** 57 % 70 %

Kundenkäten för 2015 avsåg enbart markentreprenads verksamhet 
*) går ej att följa upp 
**) värdet är för alla byggnader samt det är beräknat med 2014 års CO2 för fjärrvärme 
***) ingår i värdet ovan
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Samtliga kommunfullmäktigemål bedöms uppnås. Några markanta avvikelser i förhållandet mellan 
mål och utfall noteras inte. Vad gäller måluppfyllelsen av det tredje målet (hållbarhet) noterar service-
förvaltningen att eftersom LundaEko II är ett idag etablerat och väl inarbetat styrdokument beaktas de 
miljömässiga hållbarhetsaspekterna på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten, vilket underlättar 
måluppfyllelsen.

Ekonomi

Resultat
 miljoner kronor 2013 2014 2015

Intäkter 1 365,1 1 316,6 1 363,1

Kostnader -931,6 -1 004,0 -905,0

Avskrivningar -166,9 -180,5 -246,3

Verksamhetens nettokostnader 266,6 132,1 211,7

Finansiella intäkter 2,7 3,3 0,0

Finansiella kostnader -114,1 -117,5 -115,9

Resultat exklusive finansiella poster -111,4 -114,2 -115,9

Resultat 155,2 18,0 95,8
 
Nämnden redovisar ett överskott på 95,8 miljoner kronor. Det är 73 miljoner kronor högre än det 
budgeterade resultatkravet. Överskottet beror på implementering av komponentavskrivning vilket har 
medfört att kostnader som tidigare har bokförts i driftsredovisningen har hanterats som investeringar 
och ska därmed periodiseras över flera år eftersom nyttan av konsumtionen kan periodiseras flera år 
framåt i tiden.

Investeringsredovisning

 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse
Investering -422 -713 290

Totalt -422 -713 290

 
Nämnden investeringsram uppgår till 713 miljoner kronor och 422 miljoner kronor har för-
brukats. De främsta orsakerna till avvikelse förseningar och uteblivna beställningar.

Framtid och utveckling
Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare som får möjligheter att utvecklas 
genom en aktiv kompetensförsörjning. Detta ska uppnås exempelvis genom bra introduktioner, möjlig-
heter till kvalitativ kompetensutveckling och möjligheter att utvecklas inom verksamhetsområdena.

Arbetet i  förvaltningsledning kommer under 2016 att, förutom fortsättning på förbättringsarbetet, fo-
kusera på förvaltningens miljö- och hållbarhetsarbete samt den interna och externa kommunikationen 
i alla dess delar.

Investeringstakten i Lunds kommun är hög och kommer att fortsätta vara det de kommande åren. 
Behovet av nya förskolor, skolor och idrottshallar är stort och för att hantera behovet måste nämnden 
bland annat rekrytera mer personal; exempelvis projektledare och specialister. Vidare har ett sammar-
bete påbörjats med övriga nämnder för att ta fram kommunövergripande standardiserade lokalprogram 
för förskola, skola och idrottshall.
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Den ökade flyktingströmmen medför ett ökat tryck på att ordna fram lämpliga lokaler för boende och 
kräver mycket resurser.
Under 2015 påbörjades en översyn av fastighetsbeståndet i avsikt att säkerställa att beståndet består av 
fastigheter som de kommunala verksamheterna har behov av. Arbetet med översynen och eventuella 
åtgärder utifrån den kommer att intensifieras under 2016.

Utvecklingsarbetet med fastighetssystemet X-pand kommer att fortsätta. Fokus kommer att vara att 
arbeta med det planerade underhållet i X-pand för att kunna säkerställa kontrollen på fastigheternas 
status och utifrån det ta fram beräknade kostnader för underhållet.

Miljöarbetet utifrån bland annat LundaEko II, är en fortsatt en stor och viktig del i  utvecklingsarbetet 
2016. Arbetet med miljöklassade byggnader, minskad energianvändning, gröna hyresavtal, källsorte-
ring och klimatanpassning kommer att prioriteras.

Uppdraget att säkerställa tillgänglighetsanpassning över gator för gång- och cykelvägar och över-
gångsställen fortsätter under året 2016. Centrumpatrullen som startats under 2015 har blivit en succé 
och fortsätter 2016. Centrumpatrullen har som uppdrag att ha översyn och omedelbart åtgärda mindre 
fel i Lunds stadscentrum.

Avtalet med VA-Syd om nya vatten- och avloppsarbeten gäller tillsvidare. Lunds innerstad och mindre 
tätorter är i behov av ny infrastruktur avseende VA då delar ännu inte har separerat dagvatten, vilket 
ger ökad belastning på avloppsnät och reningsverk.

Inköp och utbyte av fordonsparken till miljövänliga bilar fortsätter i hög takt.

På grund av stora pensionsavgångar de närmaste åren så kommer ersättningsrekryteringar av främst 
lärlingar inom Markentreprenad för kompetensöverföring att påbörjas under året.
Under 2016 fortsätter antalet tillagningskök att öka. Prästängsskolans och Spykens kök öppnar under 
året. Under 2017 öppnar ytterligare cirka fem tillagningskök.

I strävan efter att uppnå LundaEko II-målen om 100 % ekologisk mat 2020 startar under 2016 utveck-
lingsprojekt i två skolkök. Syftet är att utveckla och förändra recept, matsedlar med rejält höjd andel 
ekologiska livsmedel, utan att öka kostnaderna men samtidigt bibehålla nöjda matgäster.

Samarbete  kring kommunens HVB-enheter och måltidsleveranser fortsätter under 2016. Måltidsser-
vice anpassar verksamheten och tillgodoser med måltider så långt det är möjligt.

Måltidskonceptet med produktion och leverans från Vikingaköket av kylda måltidskomponenter till 
äldreomsorgen fortgår.

Arbetet med tema/tvärgrupper med medarbetare från olika kök som tillsammans arbetar med och 
utvecklar olika frågor fortsätter. Aktuella frågor är till exempel matsedlar och rutiner för specialkoster, 
sallad, friskvård, miljö samt kvalité och utveckling av maträtter och recept.
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Byggnadsnämnden
Ordförande: Björn Abelson (S)
Stadsbyggnadsdirektör: Inga Hallén

Årets händelser av väsentlig betydelse
Under 2015 påbörjades 1 127 bostäder i Lund och det färdigställdes 798 bostäder. Andelen hyresrätter 
uppgick till 59 procent, bostadsrätter 38 procent och 3 procent var äganderätter. Under 2015 har det 
producerats planer som rymmer byggrätter för 1 250 bostäder.

Byggloven har ökat med 17 procent sedan 2014 och med över 50 procent sedan 2012.

Flera fördjupningar och nu också kommuntäckande översiktsplanarbete tillsammans med många andra 
övergripande både lokala och regionala arbetsuppgifter gör att trycket på strukturavdelningen är stort. 
Bland regionala övergripande uppgifterna kan nämnas Strukturplan för MalmöLundregionen, 4 spårig 
järnväg söderifrån till Högevall, Sverigeförhandlingarna och arbetet i nätverket Nordic City Network
Flera mycket stora plan- och programarbeten är igång. Det har fattats beslut om inriktning för kom-
mande planarbete både för Lund C och Kvarteret Galten. Bland detaljplanerna har spårvagnsplanerna 
vunnit laga kraft. Kulturmiljöprogrammet har färdigdigitaliserats under året. GIS-arbetet har intensifie-
rats och ett projekt om öppna data har genomförts med kommunikationsavdelningen. Stadsbyggnads-
kontoret har också bytt kartproduktionsverktyg under året.

Samtliga detaljplaner följs upp med en enkät och kundnöjdheten är fortfarande stor. Kundnöjdhets-
mätningen på bygglov pågår och är klar i april.  Det har också genomförts en kundnöjdhetsenkät på 
lantmäterimyndigheten som likaledes gav ett mycket gott resultat.
 

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Att verka för en långsiktig 
fastighetsbildning och till-
handahålla ändamålsenlig 
geografisk information.

 Klarar målet

Att verka för att den fysiska 
miljön används så att från 
ekologisk, social och 
ekonomisk synpunkt lång-
siktigt god hushållning 
främjas.

 Klarar målet

Att upprätthålla en tillfreds-
ställande planberedskap.

 Klarar målet Att årligen, under förutsättning av 
planuppdrag, bidra till bostads-
försörjningen genom att upprätta 
detaljplaner som skapar möjlighet 
att bygga minst 900 nya bostäder.

* 1 250 900

Att i 90 % av alla bygglovs-
ärenden ska fatta beslut inom åtta 
veckor från ansökningsdagen.

90 % 90 %

Att verka för en god 
bebyggd miljö.

Klarar målet

Kontoret bedömer att målen är uppfyllda. För målen med indikator gäller att planer färdigställts för 
1 250 bostäder under 2015 vilket skall jämföras med kravet i översiktsplanen på 900 per år. Handlägg-
ningstiderna för bygglov har klarats trots extrabelastning på grund av flyktingsituationen.

Sammanfattningsvis har målen för byggnadsnämndens verksamhet, på alla nivåer, bäring på god miljö 
och hållbar utveckling. Både det löpande ärendearbetet och utvecklingsarbetet syftar till god miljö och 
hållbar utveckling.
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Målet om god planberedskap uppfylls bland annat genom en god översiktsplan och ett kvalificerat 
förberedande planarbete så att detaljplanarbetet kan bli effektivt när intressenterna är utsedda. God 
planberedskapen uppnås också genom att det i antagna och lagakraftvunna planer finns utrymme att 
bygga det antal bostäder som utbyggnadsprogrammen och översiktsplanen anger. För närvarande finns 
outnyttjade byggrätter i lagakraftvunna planer som medger drygt 3 200 bostäder.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag Status
Utarbeta förslag till ökat bostadsbyggande i hela kommunen. Pågående

Kommentarer kring särskilda uppdrag
Förtätningsanalysen är påbörjad som en del i översiktsplanarbetet. Stadsbyggnadskontoret har under 
2015 tagit fram detaljplaner som rymmer 1250 byggrätter för bostäder. Därtill kan läggas att det i 
redan sedan tidigare finns färdiga planer som rymmer outnyttjade byggrätter för 3200 bostäder. 2015 
påbörjades 1127 och färdigställdes 798 bostäder i Lund. Här till kan läggas att stadsbyggnadskontoret 
har en aktiv dialog med flera byggherrar.

Ekonomi
Resultat

 miljoner kronor 2013 2014 2015
Intäkter 37 37 38

Kostnader -59 -58 -59

Avskrivningar 0 0 0

Verksamhetens nettokostnader -22 -21 -21

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat exklusive finansiella poster 0 0 0

Kommunbidrag (ram) 23 23 23

Resultat 0,5 1,6 2
 
Nämnden redovisar ett resultat på plus 2 miljoner kronor. Merparten av överskottet förklaras av lägre 
personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser.
 

Framtid och utveckling
Stadsbyggnadskontoret har en central roll i stadsutvecklingen och därmed en viktig roll för Lunds 
utveckling. Den positiva utveckling som nu kommit igång i konjunkturen avspeglar sig i ett ökat byg-
gande som kan förväntas öka ytterligare framöver. Det medför stora förväntningar och stora utma-
ningar för byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret. För att klara detta behöver samverkan och 
processer fortsatt ytterligare effektiviseras och struktureras så att tillgängliga resurser utnyttjas rätt.

Byggnadsnämnden antog i slutet på år 2015 nya må för 2016l. Dessa medför att speciellt fokus skall 
ligga på ökat bostadsbyggande, hållbart byggande samt att dialogen med medborgare och byggher-
rar skall utvecklas. Stadsbyggnadskontoret har konkretiserat detta till att under 2016 speciellt arbeta 
med tillgänglighet, dialog och kommunikation samt skall samarbetet inom och mellan förvaltningarna 
utvecklas och våra processer effektiviseras. Stadsbyggnadskontoret skall också arbeta med kompetens 
utveckling och kompetensförsörjning.
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Tekniska nämnden
Ordförande: Emma Berginger (MP)
Teknisk direktör Håkan Lockby

Årets händelser av väsentlig betydelse
En viktig framgångsfaktor för kommunen är att öka bostadsbyggandet. Nämnden har under flera år 
arbetat intensivt med frågan och analysen för 2015 visar att över 1 100 bostäder påbörjades, vilket är 
mycket glädjande.

Brunnshög är kommunens största tillväxtområde. Detaljplanerna för Södra Brunnshög, MAX IV, 
Odarslövsvägen och för en skoltomt vann under året laga kraft och markarbetena är i full gång. En 
markanvisningstävling för handelskvarter vid det framtida Brunnshögs centrum genomfördes. För-
handlingar kring markförsäljningar på Södra Brunnshög pågår.

Markreservationen med syfte att uppföra en ny tingsrättsbyggnad inom fastigheten Kristallen slutför-
des genom en försäljning till Specialfastigheter. En markanvisningstävling har genomförts för tomten 
öster om Sparta. Medicon Village AB utsågs till vinnare. Detaljplan för bostadsändamål med inslag av 
kontor och lokaler har sökts samtidigt som markanvisning gavs.

Ett förslag till Utbyggnads- och boendestrategi har tagits fram, strategin ska bidra till att effektivisera 
och ytterligare kraftsamla kommunens resurser till prioriterade utbyggnadsområden.

Arbetet med spårväg har varit intensivt under året. En expertgranskning och en förprojektering har fär-
digställts. I december beviljade Trafikverket bidrag för spårvägsinvesteringen om 298 miljoner kronor 
genom det så kallade stadsmiljöavtalet. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige om igångsättning för 
projektet.

Lund utsågs till Sveriges tredje främsta cykelstad. På de kommunala gatorna ökade motorfordonstrafi-
ken vilket var ett trendbrott efter några år av minskningar. Motorfordonstrafiken per invånare har dock 
minskat med 5 procent jämfört med LundaMaTs IIIs basår 2011. Kollektivtrafikresandet fortsätter att 
utvecklas positivt, totalt en ökning med 7 procent varav stadsbusstrafiken stod för en ökning på hela 13 
procent jämfört med 2014. En bidragande orsak är införandet av gratis resor för alla äldre än 75 år.

Färdtjänsten har tyvärr fortsatt kännetecknats av stora brister i utförandet, vilket också bidragit till att 
resandet minskade med 7 procent jämfört med 2014. Trots åtgärder av taxiföretaget samt utkrävande 
av viten har inte godtagbar kvalitet uppnåtts. Positivt för färdtjänstlegitimerade var att avgiftsfria resor 
med bussar och tåg i Skåne infördes och att egenavgiften för färdtjänstresor sänktes.

Tekniska nämnden har fått ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att Intensifiera och prioritera 
arbetet med att utveckla Lunds centrum. Under året har bland annat centrum-patrullen införts, vars 
uppdrag är att se till att gator och torg ger ett vårdat intryck. Stortorget fick nya mycket uppskattade 
solbänkar. Stadsparkens dag arrangerades och skördefesten som genomfördes i september slog nytt 
publikrekord. Inför julen utökades marschallprogrammet på våra torg och på Clemenstorget lyste en 
kronhjort upp i vintermörkret. Satsningen på VÅRstad var uppskattad och utvecklades med plantering 
av körsbärsträd och lökar inför våren 2016.

Stadsparkens förnyelse fortsatte med ny belysning i centralpartiet och på vita scenen. På utegymmet 
erbjöds motionspass med instruktör och under hösten påbörjades anläggandet av solens och skuggans 
trädgård.

Årets första sommardag invigdes plaskdammen på Klostergården. De offentliga toaletterna i Dalby 
och Veberöd färdigställdes i slutet av året.
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Lund utsågs till Skånes bästa friluftskommun. I Skrylle invigdes viltgömslet ”Gyltan”. Under året fick 
Kävlinge vattenråd priset Sjöstjärnan.

Socialt utsatta EU-medborgare har bosatt sig på otillåtna platser. Nämnden arbetar för att ta fram mark 
för tillfälliga och permanenta boenden.

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Använda de ekonomiska 
ramar som är uppsatta på 
ett för kommuninvånarna så 
effektivt sätt som möjligt.

Klarar målet Antal tusen m2 belagd körbaneyta/år 51 50

Skötselkostnader parker och grönområden kr/m2 6,02 5,46

Skötselkostnader natur, skogs- och strövområden kr/m2 0,6 0,6

Försäljning mark för verksamheter, ha. 2,4 3,2

Varav Lund exkl Brunnshög 1 2

Varav Brunnshög 0 0,2

Varav övriga orter 1,4 1

Lägenhets- och anläggnings-arrenden, antal 89 91

Lägenhets- och anläggningsarrenden, ha 64 66

Jordbruksarrenden, antal 81 84

Jordbruksarrenden, ha 956 960

Kostnadstäckning i färd-tjänsten % (egenavgift) 19 % 16 %

Sörja för att den service som 
tekniska förvaltningen till-
handahåller ska hålla högsta 
möjliga kvalitet med fokus 
på individen.

 Klarar målet Antalet dödade och svårt skadade på det statliga och det 
kommunala vägnätet.

20 15

Antal resor, tusental med färdtjänst 124 146

Koloni och odlingslotter, antal 1 566 1 561

Parkmark och grön gatumark, ha. 774 792

Det ska vara attraktivt att 
färdas med kollektivtrafik 
inom kommunen.

Klarar målet Totalt antal påstigande på stadsbuss och regionbuss och tåg/
år, miljoner påstigande (Kollvisionens mål om + 5,4% per år)

32 32,1

Arbeta för att tekniska för-
valtningen ska vara en
arbetsplats som är intres-
sant,stimulerande, med 
förutsättning att kunna rekry-
tera och behålla kompetent 
och serviceinriktad personal.

 Klarar målet Frisknärvaro ska vara minst lika hög som föregående år. 95,7 % 97,4 %

Medelvärdet i förvaltningens medarbetarenkät som genomförs 
vartannat år, ska öka

Vara en drivande kraft för 
att göra Lunds kommun till 
Öresundsregionens mest 
attraktiva kommun att bo 
och leva i.

Klarar målet Antal påbörjade lägenheter. 1 127 1 155

Beslut om att pröva lämpligheten i förtätningsprojekt på 
kommunal mark.

2 2

Arbeta aktivt för att miljön i 
Lunds kommun uppfyller de 
mål som kommunfullmäktige 
satt upp.

Klarar målet Antalet bullerstörda i definition i bullersaneringsplanen. 8 857 8 100

Summerade motortrafikflöden i utvalda snitt (de punkter som 
räknas varje år) på det kommunala vägnätet (tusen fordon/
dygn).

** 391 370

Antalet tusen cyklister i 60 fasta  räknepunkter/år 182 211

Skyddad natur, % av kommunens totala yta 8,8 8,8

Skogs- och naturmark (kommunalt förvaltad), ha. 916 930

Exploaterad mark (BTA) på icke högvärdig (<klass 8) 
jordbruksmark/totalt exploaterad mark (BTA).

74 % 60 %

Andel utarrenderad jordbruksmark som omfattas av 
Greppa Näringen

65% 64%

Andel utarrenderad jordbruksmark som omfattas av 
växtodlingsplan

35 % 36 %

Antalet döda och svårt 
skadade i det kommunala 
vägnätet ska vara noll.

Klarar ej 
målet

Antal polisrapporterade svårt skadade och dödade per år. 10 9
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Måluppfyllelsen bedöms som god trots att inte alla indikatorers mätetal uppnås. Den totala motorfor-
donstrafiken har ökat, men LundaMaTs-målet om en minskning av motorfordonstrafiken per invånare 
och år med 1 procent (jämförelseår 2011) klaras. Minskningen är 5 procent sedan 2011. Som tidigare 
anmälts är det mycket bekymmersamt att färdtjänstentreprenaden inte fungerar tillfredsställande. 
Dock konstateras ett högt resande av färdtjänstlegitimerade i den allmänna kollektivtrafiken inom 
Skåne. Särskilt glädjande är att antalet påbörjade bostäder uppgår till över 1100.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag Status
Intensifiera och prioritera arbetet med att utveckla Lunds centrum. Pågående

Kommentarer kring särskilda uppdrag
Tekniska nämnden har fått ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att Intensifiera och prioritera 
arbetet med att utveckla Lunds centrum. Frekventa samverkansmöten med berörda förvaltningar har 
skapat en kunskap och förståelse mellan kommunens verksamheter. Förvaltningen har under året akti-
verat flera satsningar på stadskärnan och arbetet fortsätter:

• Införande av en centrumpatrull, vars uppdrag är att se till att gator och torg ger ett vårdat intryck
• Rent i city, kvällsstädning
• Utredning för införande av foodtruck
• Trygghetsprojekt och Medborgarlöftet vid Lund C, C-triangeln
• Mårtenstorget, ombyggnader i samråd med torghandlarna som skapat fler platser för  

korttidsparkering
• Stortorget, en solplats med nya bänkar har rustats upp
• VÅRstad startade med utvidgad satsning på blomsterprogrammet med 400.000 nya lökväxter och 

100-tal körsbärsträd
• Ökad satsning på högtider, bland annat påskfirande med blommor och påskpynt samt julbelysning, 

kronhjorten på Clemenstorget och mer marschaller på våra torg i vintermörket
• Genomförande av Stadsparkens dag samt skördefest med nytt publikrekord, 10000 besökande
• Stadsparkens utvecklingsplan fortsätter med ny belysning samt anläggning av solens och skuggans 

trädgård
• Lund Comedy Festival, samverkan kring Stortorget med Anagram under festivalen
• Beslut om nordsydligt cykelstråk genom stadskärnan
• Belysningskonceptet för Kattesund, för att lyfta gaturummet, färdigställdes
• Kapellgången söder om Botaniska trädgården har rustats upp med ljus, beläggning och bänkar
• Förslag till gestaltningsprogram för utveckling av Bantorget är under framtagande

Ekonomi

Resultat

 miljoner kronor 2013 2014 2015
Intäkter 98,5 75,3 97,4
Kostnader -280,9 -248,8 -268,5
Avskrivningar -31,6 -33,9 -42,3
Verksamhetens nettokostnader -214,0 -207,4 -213,4
Finansiella intäkter 3,3 4,7 0,0
Finansiella kostnader -1,8 -1,4 -0,8
Resultat exklusive finansiella poster 1,5 3,4 -0,8
Kommunbidrag (ram) 210,8 214,0 211,7
Resultat -1,7 10 -2,5

Definitionerna har förändrats och räntenivån har sänkts varför jämförelser mellan åren inte kan göras. 
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Nämnden redovisar ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Efter regleringar avräkning för Brunnshög 
redovisas ett överskott om 3,3 miljoner kronor. Tekniska nämnden har under året omfördelat över-
skott från kollektivtrafikverksamheten till asfaltering av de viktigaste cykelvägarna i parkområdena på 
Linero, i Dalby och Veberöd, hantering av massor vid Höjeå, planteringar längs Ringvägen, rensning 
av dagvattenbrunnar, förebyggande åtgärder för att minska ogräs i refuger och för underhåll av fastig-
heter.

Investeringsredovisning
 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse

Investering -57,6 -85,5 27,9

Exploatering 23,9 -2,5 26,4

Totalt -33,7 -88,1 54,4
 
Nämndens investeringar uppgår till 54,4 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor lägre än bud-
geterat. Främsta anledningarna är tidsförskjutningar i infrastrukturprojekten Utveckling av centrum, 
Pinnmöllevägen samt Esarpsvägen, färre genomförda strategiska markförvärv än budgeterat samt 
tidsförskjutningar och förändringar i exploateringsprojekten.

Framtid och utveckling
Malmö-Lund regionen är landets andra största arbetsmarknad och Skåne växer, men bostadsproduk-
tionen släpar efter. Fram till 2025 förväntas vi bli 100 000 fler skåningar. Att bygga ut kollektivtrafiken 
och knyta fler orter till det regionala tågnätet möjliggör fler nya bostäder. Planberedskapen är god men 
planerna behöver kopplas till kapacitetsstark kollektivtrafik för att få näringslivet att investera. Spårvä-
gen och utvecklingen av Lund C blir viktiga pusselbitar i bygget av det så viktiga spårsystem som är 
en förutsättning för god regional tillväxt. Fortsatt arbete med LundaMaTs III ska bidra till att kommu-
nens miljömål uppfylls. Utvecklingen av Lunds stadskärna är av särskild betydelse för attraktiviten. 
En attraktiv kommun behöver dessutom park- och gatumiljöer som ständigt förnyas och underhålls på 
ett bra sätt.

Tekniska nämnden har beslutat om satsning på följande områden under 2016, så kallade 
utvecklingsmål.
 
Tekniska nämnden ska:

• Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl bebyggda miljöer som i naturen
• Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra miljöer i en tät stadskärna
• Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet
• Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i Lunds kommun
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Miljönämnden
Ordförande: Petter Forkstam (MP)
Miljödirektör: Björn Berséus

Årets händelser av väsentlig betydelse
Tillsynsarbetet har haft sina utgångspunkter i de miljömål som miljönämnden valt att fokusera på, 
nämligen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, 
Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö. Härutöver har livsmedelskontroll genomförts.
Nämnden har under 2015 varit delaktig i de flesta kommunala och regionala åtgärder och projekt 
som syftar till att övervaka och förbättra miljön. Som exempel kan nämnas Lunds kommuns miljöö-
vervakningsprogram, LundaEko II, förstudie inför eventuellt beslut om att inrätta en kemikalieplan, 
anläggandet av ESS, samt implementeringen av vattendirektivet i det kommunala arbetet bland annat 
genom framtagande av planer i Lunds vatten.

Miljönämnden har medverkat i Miljösamverkan Skånes projekt, ett samarbete mellan Skånes 33 kom-
muner, Kommunförbundet Skåne, länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. Ak-
tuella projekt har bland annat varit inom områdena ledningsnät, dricksvattenanläggningar samt inom 
området livsmedel med inriktning kosttillskott. Utöver det har projekt avseende redlighet, allergener 
och renlighet genomförts. Alla klagomål och anmälningar har följts upp. Inom området hälsoskydd har 
den aktuella flyktingsituationen, ensamkommande barn och EU-medborgare medfört ett ökat engage-
mang. Tillsyn på äldreboenden, skolor och förskolor samt idrottslokaler har utförts och alla klagomål 
har följts upp. Förtätning av staden medför att arbetet med förorenad mark tar stora resurser i anspråk. 
Vidare kommer tillsyn på läkemedels- och laboratorieverksamheter ha ett fortsatt stort fokus liksom 
energitillsynen som syftar till energieffektivisering genom tillsyn och rådgivning.

Tillsynen enligt miljöbalken har samma omfattning som tidigare men omfattar nu även Källby av-
loppsreningsverk.

Den nationella undersökningen Insikt, om hur företagare uppfattar kommunens myndighetsutövning, 
har genomförts. Miljönämnden utgjorde 59 % av undersökningen och resultatet visar ett högt nöjd-
kund-index (NKI).

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

God hälsa och god miljö 
i Lunds kommun

Klarar målet Antal livsmedelsinspektioner med av-
vikelse under året %.

20 % 34 %

Antal skolor/förskolor med konstaterade 
brister i inomhusmiljön.

2 10

Partikelhalt PM10 i gatunivå i Lunds tätort 
(årsmedelvärde mikrogram/kubikmeter).

17 15

Avseende indikatorn antal livsmedelsinspektioner med avvikelse under året har resultatet förbättrats 
från 24 procent under 2014 till 20 procent 2015.

Vad gäller indikatorn skolor/förskolor med konstaterade brister i inomhusmiljön har resultatet förbätt-
rats från 6 skolor/förskolor med brister 2014 till enbart 2 skolor/förskolor med brister under 2015.
Avslutningsvis, för indikatorn PM10 i gatunivå i Lunds tätort (årsmedelvärde mikrogram/kubikmeter) 
varierar årsmedelvärdeshalterna från år till år, men håller sig kring målvärdet.  I jämförelse med andra 
kommuner i Skåne kan konstateras att värdena i Lund är under miljökvalitetsnormen medan andra 
stora kommuner inte klarat normen.
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Ekonomi

Resultat
 miljoner kronor 2013 2014 2015

Intäkter 5,5 7,6 7,9

Kostnader -17,1 -18,3 -19,0

Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1

Verksamhetens nettokostnader -11,7 -10,7 -11,2

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat finansiella poster 0 0 0

Kommunbidrag (ram) 11,8 11,9 12,0

Resultat 0,1 1,2 0,8

Miljönämnden redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Överskottet förklaras med lägre 
personalkostnader än budgeterat, främst på grund av att vakanser.
 

Framtid och utveckling

Nämnden är delaktig i de flesta kommunala och regionala åtgärder som syftar till att övervaka och 
förbättra miljön. Som exempel kan nämnas Lunds kommuns miljöövervakningsprogram, LundaMaTs, 
framtagande av dokumenten i Lunds vatten, anläggandet av ESS samt implementeringen av vattendi-
rektivet i det kommunala arbetet. Nämnden har ett särskilt fokus avseende kemikalier och framtagan-
det av kemikaliplan för Lunds kommun och det fortsatta arbetet i enlighet med planen kommer att bli 
vägledande för nämndens tillsyn inom många områden de kommande åren.  Vidare kommer miljö-
nämnden att medverka i Miljösamverkan Skånes projekt Dagvatten, Utemiljö förskolor/skolor, Inom-
husklimat, Vattenförvaltning, Dricksvattenanläggningar samt Giftfritt Skåne som rör det av nämnden 
utpekade fokusområdet kemikalier. Omfattningen av arbetet med förorenad mark kommer att öka 
väsentligt i takt med att samhällena förtätas och att man ofta bygger på mark där det tidigare bedrivits 
verksamheter. Inom området hälsoskydd kommer tillsynen av bland annat äldreboenden att fortsätta.

Behovet av rådgivning och information för de kemikalieintensiva verksamheterna på Ideon och Medi-
con Village kommer att vara fortsatt stort några år framöver. Lag- och regelförändringar gör att fler 
verksamheter som tills nu inte prövats, kommer att tillståndsprövas samtidigt som länsstyrelsen kom-
mer att ställa krav på verksamheter, som Tetra Pak med flera, att befintliga tillstånd skall omprövas.

Administrativt kommer nämnden att utbilda samtlig personal i projektledning och i ”klarspråk”. Alla 
beslutsmallar och handläggningsrutiner kommer att ses över såväl juridiskt som språkligt så att nämn-
dens myndighetsutövning blir så effektiv, tydlig och korrekt som möjligt.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Joakim Friberg (S)
Förvaltningsdirektör: Urban Olsson

Årets händelser av väsentlig betydelse

• Stor mediauppmärksamhet kring det tillfälliga biblioteket i Rydes undergång på Lund C samtidigt 
som Lund hade två nationella konferenser, Biblioteksdagarna, med drygt 600 konferensdeltagare, 
och Nationella skolbibliotekskonferensen.

• Biblioteksbussen och flera av stadsbiblioteken har besökt boenden för ensamkommande flykting-
barn för att förmedla medier och välkomna de nyanlända till biblioteket. Biblioteket har satsat 
extra på att köpa in böcker på berörda språk och på lättläst svenska.

• Invigning av tjejinspirerad spontanidrottsyta vid Linero idrottsplats
• Lund utsedd till Skånes bästa friluftslivskommun, 7:e plats i Sverige
• Insatser för ensamkommande och flyktingar. Fältgruppen, fritidsledarna och ungdomspolitiken har 

börjat rikta verksamheter för unga på flykt.
• Alla Unga-projektet. Ett projekt som vänder sig till särskolorna i syfte att öka deras inflytande och 

delaktighet i samhället samt att integreras i det befintliga ungdomstinget.
• Måns Zelmerlöw firades på Stortorget i Lund efter vinsten i Eurovision. Förvaltningen koordi-

nerade evenemanget som direktsändes i SVT och lockade tusentals besökare. Detta ledde till ny 
samverkan mellan kommunens krisberedskapsgrupp och förvaltningens arrangemangsavdelning.

• Konsthallen och Biblioteket skapade ett konstbibliotek i Konsthallen och höll öppna familjework-
shopar för att ta fram idéer till mobil, kreativ utrustning.

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning av målet Indikatorer Not
Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

För att ge alla Lundabor/ 
kommuninvånare goda 
förutsättningar att utveckla 
ett innehållsrikt liv ska kultur 
och fritidsnämnden skapa 
vägar till bildning folkhälsa, 
demokrati och upplevelser.

Klarar målet Andel aktiva låntagare av 
kommuninvånarna, samtliga 
bibliotek.

34 % 35 %

Antal besök på program-
verksamheten, samtliga 
bibliotek.

41 461 35 000

Andel elever i procent av 
åldersgruppen på kultur-
skolan.

12 % 12 %

Index för inflytande, delaktig-
het och ansvarstagande för 
den öppna fritidsverksam-
heten enligt KEKS enkät.

* 59 % 70 %

Antal deltagartillfällen per 
invånare i åldersgruppen 
7-20 år i idrottsföreningar 
enligt RF:s databas före-
gående år, flickor.

32 32

Antal deltagartillfällen per 
invånare i åldersgruppen 
7-20 år i idrottsföreningar 
enligt RF:s databas före-
gående år, pojkar.

42 39

Kultur- och fritidsnämnden bedömer måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål för nämnden 
utifrån i hur hög grad nämnden har klarat sina indikatorer samt de verksamhetsmål som utgår ifrån 
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nämndsmålen och därigenom i förlängningen från fullmäktigemålen. För år 2015 klarar nämnden fyra 
av sex indikatorer, samt sex av de nio verksamhetsmålen. Utifrån detta har bedömningen gjorts att 
kultur- och fritidsnämnden klarar fullmäktiges mål för nämnden.

Ekonomi

Resultat
 miljoner kronor 2013 2014 2015

Intäkter 100,1 106,5 107,3

Kostnader -395,8 -409,1 -416,1

Avskrivningar -11,4 -14,4 -18,7

Verksamhetens nettokostnader -307,1 -317,1 -327,5

Finansiella kostnader -0,1 -0,4 -0,3

Resultat e finansiella poster -0,1 -0,4 -0,3

Kommunbidrag (ram) 316,4 323,9 329,0

Resultat 9,2 6,4 1,2
 
Nämnden redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor.
 

Investeringsredovisning

 miljoner kronor Utfall Ram Avvik.
Investering -31,3 -35,2 3,9

Totalt -31,3 -35,2 3,9

Nämndens investeringar uppgår till 31,3 miljoner kronor vilket motsvarar ett överskott på 3,9 miljoner 
kronor jämfört med budget. Avvikelsen hänförs till pågående arbete med skateanläggningen i stadspar-
ken.
 

Framtid och utveckling

Verksamhet Bibliotek
Linero bibliotek öppnar i nya lokaler i februari.

Under våren får startar en ny responsiv webb, det vill säga en biblioteksportal som är anpassad så den 
med lätthet går att läsa i smartphones.

Förstudien om att eventuellt bli ett LIBRIS-bibliotek fortsätter och beslut kan troligtvis tas till som-
maren.

Projektmedel har erhållits från Kulturrådet till lässatsningen Lund läser och från Region Skåne till en 
förstudie om en gemensam bibliotekskatalog för kommunerna i sydvästra Skåne.

Arbetet inför en framtida HBT-certifiering inleds med utbildning för delar av personalen.
I syfte att effektivisera och utveckla verksamheten ses rutinerna kring mediehanteringen över.

Den uppsökande verksamheten ska utredas utifrån bibliotekslagens prioriterade grupper och efter 
sommaren sätter arbetet med en ny biblioteksplan igång.
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På det nationella planet inleds arbetet med att göra en Nationell biblioteksstrategi. Regeringen har gett 
Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att föreslå långsiktiga mål och strategier utifrån bibliotekslagens 
bestämmelser. Detta för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksvä-
sendet. Arbetet skall vara klart 2018 och regeringen har avsatt över 20 miljoner för översynen.

Verksamhet Idrott
Det kommande verksamhetsåret handlar till stor del om att implementera de nya bidragsreglerna och 
bidragsformerna. Idrottsföreningars förutsättningar för att genomföra önskvärda verksamhetssatsning-
ar förbättras i och med att det nu införs ett antal nya bidragsformer som stöd till föreningsarrangemang 
och publika arrangemang samt till lovverksamhet.

Det är viktigt att utveckla och fördjupa samarbetet och samverkan med Stadsbyggnadskontoret och 
Tekniska förvaltningens park- och naturkontor för att tillgodose medborgarnas och idrottsförening-
arnas behov av idrottsanläggningar och miljöer för fysisk aktivitet. Detta avser både vid tillkomsten 
av nya spontanidrottsplatser och vid pågående stadsutvecklingsprojekt som i Lund sydväst och på 
Brunnshög.

Behovet av nya fullstora idrottshallar för träning och tävling är fortsatt stort. Närmast på tur att byggas 
är Östervånghallen samt förhoppningsvis Lerbäckshallen. Andra större idrottsanläggningar som är på 
gång och/eller utreds är det nya ridhuset på Ladugårdsmarken och Bollhuset.

Under 2016 kommer den pågående HBT-certifieringen av Högevall att bli färdig.

Verksamhet Fritid
Nämnden är mitt inne i översynen av den öppna fritidsverksamhetens uppdrag vilket kan leda till ett 
förändrat verksamhetsfokus till målgruppen 12-25 år. Parallellt med denna översyn pågår en fritids-
hemsutredning som kommer att påverka den öppna fritidsverksamhet då personal slutar och skolan tar 
över verksamheten. Människor på flykt som tas emot blir en viktig uppgift för fritidsledare. Fritids-
verksamhet betyder mycket för nyanlända i syfte att komma in i svenska samhället.

Verksamhet Kultur
Under hösten genomfördes en omorganisation med sikte på ökat internationellt utbud på Konsthallen, 
Stadshallen och Stadsteatern. I december beslutade nämnden att Konsthallens verksamhet ska utredas, 
med syfte att modernisera den. Utredningarna om Konsthallen och kulturcheckar försvårar igångsät-
tandet av den nya organisationens syfte: ökad samverkan och kostnadseffektivitet. Därutöver innebär 
serviceförvaltningens besked i november om en tänkt renovering av Stadshallen i januari 2017, där 
Kulturskolan bedriver kontinuerlig undervisning, samt en försenad utredning om behov vad gäller 
kulturlokaler, stora osäkerhetsfaktorer. Lunds kommuns ekonomiska situation, i kombination med 
dessa osäkerhetsfaktorer, innebär svårigheter att planera för framtiden. Krympande ekonomi, möjliga 
stora interna organisatoriska förändringar, bristen på kulturlokaler både akut till exempel för Teater 
Sagohuset och på längre sikt för kommunala kulturverksamheter, skapar samlat en allvarlig hotbild 
för Lunds kulturliv.
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Socialnämnden
Ordförande: Peter Fransson (S)
Socialdirektör: Annika Pettersson

Årets händelser av väsentlig betydelse
Året som gått har varit händelserikt för socialnämnden. En kraftsamling gjordes under hösten för att ta 
emot ensamkommande barn samtidigt som efterfrågan på socialförvaltningens övriga tjänster fortsatte 
öka under året.

På kort tid under hösten förändrades mottagandet av ensamkommande barn från några få barn per 
vecka till drygt 20 per vecka. Totalt kom 292 ensamkommande barn och 230 övriga flyktingar. Situa-
tionen satte press på verksamheten både vad gäller arbetet att hitta boenden till nyanlända men också 
kring rekrytering av medarbetare och chefer för boendena. Ett fortsatt utvecklingsarbete för en mer 
långsiktig planering utifrån ett brett kommunalt perspektiv har påbörjats. Till följd av den nya situa-
tionen ändrades organisationen inom förvaltningen i november. Ett nytt verksamhetsområde, Flykting, 
bildades för att bättre kunna möta utmaningarna.

Trenden sedan några år tillbaka med ett ökat antal aktualiseringar som rör barn och unga har fortsatt 
och möts med ett brett spektrum av beprövade insatser på hemmaplan. Kostnaderna för vård som köps 
av externa vårdgivare för målgruppen 12-17 år har minskat samtidigt som nationella jämförelsetal 
visar att andelen barn och unga som återkommer efter insatser är låg i Lund. Att satsa på tidiga insatser 
av god kvalitet ger alltså både bättre resultat och ekonomi.

Fler personer än året innan har behövt vård till följd av missbruk. Det har gällt både vård i frivilliga 
former och vård enligt lagen om missbrukare i vissa fall (LVM). Det har till stor del rört sig om per-
soner som inte tidigare haft kontakt med socialförvaltningen och det har handlat om vuxna i alla åldrar.

Fler Lundahushåll behövde försörjningsstöd under året. Huvudorsaken är arbetslöshet, ofta under 
längre tider. Dock är ökningstakten lägre jämfört med tidigare år.

Arbetet med hemlöshet är ett fortsatt angeläget område och under året gjordes en halvtidsuppföljning 
av den plan som socialnämnden antagit för att motverka hemlöshet, dessvärre visade årets kartlägg-
ningar att en ökning har skett. En nyhet inom området är att modellen Bostad först, som tagits fram av 
forskare inom Lunds universitet, ska införas.

Socialnämnden har uppdrag från kommunfullmäktige att via ideell sektor skapa natthärbärgeslösningar 
för utsatta EU-medborgare. Genom en konstruktiv samverkan med Crossroads Lund, Hjälp tiggare i 
Lund och Lunds pastorat har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) upprättats kring natthärbärgen 
för utsatta EU-medborgare.

En lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism har utarbetats inom ramen för arbetet med unga 
lagöverträdare. Arbetet har fått positiv uppmärksamhet nationellt.

Tillståndsenheten, ANDT-funktionen, polis och krögare har arbetat vidare med en lokal förankring 
av det nationella arbetet Krogar mot Knark. Ambitionen är att bredda det förebyggande arbetet mot 
narkotika och att sätta en lundaprofil på åtgärderna.

Två medarbetare fick utmärkelsen årets miljöbragd.

Personalförsörjningen har under året seglat upp som en viktig strategisk fråga. Inflödet av ärenden till 
samtliga utredningsenheter har fortsatt öka och det har blivit svårt att  rekrytera nya medarbetare och 
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chefer. Det är framför allt brist på socionomer, särskilt erfarna, detta innebär en sårbarhet för verksam-
heten. Ett ambitiöst projekt har startats under året ”En hållbar socialförvaltning för medborgare och 
medarbetare”. Målet är att förvaltningen ska ta fram en modell för att över tid följa och genomföra åt-
gärder som stödjer en rimlig och hållbar arbetsbelastning samt att säkra kvalitet över tid för brukarna.

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning av målet Indikatorer Not
Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Nå barn och unga som riske-
rar att utvecklas ogynnsamt.

Klarar målet Andel ungdomar 13-20 år 
som inte återaktualiseras 
inom ett år efter avslutad 
utredning eller insats.

84 % 80 %

Ge enskilda och grupper 
förutsättningar till bättre 
levnadsvillkor.

Klarar målet Antal beslut som har rättats 
i högre instans utifrån det 
totala antalet inkomna 
domar.

4,5 % 10 %

Andelen hemlösa som 
utifrån hemlöshetsräkningen 
fått en boendelösning.

76 % 50 %

Väntetid i antal dagar från 
första kontakttillfället vid 
nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd (medel-
värde dagar).

31 25

Tidigt initiera samverkan 
utifrån en helhetssyn på den 
enskildes behov.

Klarar målet

Målen bedöms uppnådda. Indikatorn för väntetid från första kontakt till beslut inom försörjnings-
stöd har inte uppnåtts. Lund har med sina 31 dagar fortfarande längre väntetid än vad 75 procent av 
våra jämförelsekommuner har. Socialförvaltningen fortsätter därför arbetet med att korta tiden genom 
åtgärder på flera områden som ökad tillgänglighet via telefon och e-tjänster och benchmarking med 
andra kommuner.  Väntetiden i antalet dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut om 
försörjningsstöd påverkas av hur lång väntetiden till besök är, hur snabb själva handläggningen är, men 
även av hur snabbt den sökande lämnat in ett fullständigt beslutsunderlag. Andra interna mätningar 
visar en handläggningstid på i snitt sju dagar från inlämnad fullständig ansökan till beslut, vilket pekar 
på en acceptabel handläggningstid.

Indikatorn om återaktualisering gällande ungdomar visar på att Lunds socialtjänst ligger väl till. Det är 
relativt få unga som återaktualiseras vilket stärker sambandet som vi bedömer finns mellan att arbeta 
med kvalificerad öppenvård på hemmaplan och lägre kostnader för institutionsvård.

Andel beslut som har rättats i högre instans ligger fortsatt lågt. Målet är att göra biståndsbedömningar 
med god kvalitet och att ligga så nära praxis och riktlinjer som möjligt. Lunds 4,5 procent bedöms som 
ett mycket bra värde.

Hemlöshetsräkning görs i april och oktober. Utfallet 76 procent är bättre än målet. I praktiken betyder 
det dock inte att alla fått en egen bostad. Tre av fyra hemlösa förekommer inte i två hemlöshetsräk-
ningar i följd. Anledningen till detta kan vara att de fått en permanent boendelösning, men också att de 
flyttat eller avstår från att söka hjälp med boende.
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag Status
Utreda hur det förebyggande arbetet i Lunds kommun kan utvecklas och förbättras. Pågående

Kommentarer kring särskilda uppdrag
Uppdraget att utveckla det förebyggande arbetet sker genom att två medarbetare inom socialför-
valtningen påbörjat en utbildning i samarbete mellan folkhälsomyndigheten och Örebro universitet. 
Utbildningen kommer utmynna i ett förslag till lokal strategi för föräldrastöd vilket kommer vara en 
bra grund för fortsatt utveckling och anpassning av föräldrastödet i Lunds kommun. I strategin om 
föräldrastöd kommer det familjecentrerade arbetssättet på en familjecentral beröras men även andra 
behov av föräldrastöd i Lund vilka ska utvecklas i samarbete med övriga förvaltningar och hälso- och 
sjukvården. Arbetet med förebyggande arbetssätt har rapporterats i Socialnämndens verksamhetsplan 
med internbudget för år 2016. Utredningen kommer vara färdig i februari 2016 och en lokal strategi 
för föräldrastöd att tas fram.

Ekonomi

Resultat
 miljoner kronor 2013 2014 2015

Intäkter 116,0 130,8 215,7

Kostnader -577,9 -624,8 -736,7

Avskrivningar -1,7 -1,7 -2,2

Verksamhetens nettokostnader -463,6 -495,6 -523,2

Finansiella kostnader 0,0 -0,1 -0,1

Resultat exklusive finansiella poster 0,0 -0,1 -0,1

Kommunbidrag (ram) 451,0 462,9 493,3

Resultat -12,6 -32,8 -30,0
 
Socialnämnden uppvisar för verksamhetsåret 2015 ett underskott med en budgetavvikelse på minus 30 
miljoner kronor.

Nämndbidraget uppgick 2015 till 493 mnkr en ökning från 2014 med cirka 30 mnkr (6,6 procent). 
Denna ökning har varit nödvändig på grund av ökande volymer under 2015 främst vad gäller försörj-
ningsstöd och placeringar utanför det egna hemmet och insatser utförda av externa vårdgivare (köpt 
vård). Eftersom förvaltningens verksamhet till cirka 85 procent är av lagstyrd karaktär leder dessa 
ökande volymer ofrånkomligt till motsvarande ökande kostnader som inte går att påverka på kort sikt.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat totalt sett, men kostnaden per hushåll har minskat. Kostna-
derna för köpt vård har totalt sett ökat, men när det gäller barn och unga under 18 år har vårddagar och 
kostnader minskat.

I samband med den ekonomiska konsekvensutredningen som gjordes i oktober 2015, konstaterades att 
det föreligger en kostnadsminskningspotential huvudsakligen inom den icke-lagstyrda verksamheten, 
dock med befarade negativa konsekvenser. Inom de helt dominerande lagstyrda och stödjande verk-
samheterna finns också en viss potential, men för att dessa skall kunna realiseras krävs ett långsiktigt 
arbete genom analys och utveckling av arbetsprocesserna som tillämpas inom förvaltningen.

Förvaltningen har under året haft stor medvetenhet om det ekonomiska läget och återhållsamhet med 
bland annat vakanshållande av tjänster.
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Investeringsredovisning

 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse
Investering -2,028 -3,500 1,472

Totalt -2,028 -3,500 1,472

Utfallet blev lägre än budget vilket indikerades i prognosen från 31 augusti som lades på -2,5 mnkr. 
Investeringarna 2015 har huvudsakligen gått till dessa tre grupper.

Projekt, miljoner kronor Utfall
520200 IT-utrustning IFO gemensamt -1,101

520201 Investering möbler 10 år -0,524

520202 Investering Möbler 5 år -0,159

Framtid och utveckling
Under perioden 2016-2018 kommer tidigare beslutad strategi och åtgärdsplan vara vägledande för 
utvecklingsarbetet vilket innebär en verksamhet där:
• tidiga insatser som följs upp
• det finns ett brett spektrum av lösningar som har sin utgångspunkt i evidens och beprövade  

metoder
• det finns kvalificerat och individuellt anpassat stöd till personer med social problematik
• det ges kvalificerat stöd till arbete utifrån individens behov och förutsättningar
• det finns strukturerad samverkan i överenskommelse med berörda samverkanspartners

Socialnämndens tre beslutade mål för 2016 handlar om utveckling av uppdragen som rör missbruk, 
försörjningsstöd och flyktingmottagning. Även fortsättningsvis kommer barn- och ungdomsvården att 
vara ett prioriterat område för nämnden. Nämnden kommer även att arbeta aktivt med interna proces-
ser i den lagstyrda verksamheten för att nå bästa möjliga effektivitet i verksamheten.

En utredning har startat inom missbruksområdet och en tydlig åtgärdsplan ska göras. Utvecklingen 
syftar till att individer ska ges ett bra stöd utifrån nationella riktlinjer, men också att finna alternativ 
till kostsam köpt vård när det är möjligt. I utvecklingsarbetet kommer jämförbara kommuner med bra 
nyckeltal att utgöra inspirationskälla. För att möjliggöra god kvalitet till låg kostnad kommer även 
utveckling att ske tillsammans med hälso- och sjukvården. Det är av vikt att insatser till brukare och 
närstående synkroniseras och parallellarbete minimeras för att möjliggöra goda behandlingsresultat 
och måluppfyllelse till en låg kostnad.

Inom försörjningsstödet kommer prioriteringen på unga att fortsätta genom arbete utifrån lokala 
överenskommelsen med Arbetsförmedlingen som utgår från den nationella satsningen Delegationen 
för unga i arbete. I övrigt kommer särskilt fokus att läggas på insatser får att minska långvarigt behov 
av försörjningsstöd. Arbetet med befintliga metoder kommer att förfinas och utvecklingen av e-tjänster 
kommer att fortsätta.

Den utredning som pågår kring förutsättningar för ett utökat flyktingmottagande kommer att utgöra 
grund för en proaktiv inriktning på det fortsatta arbetet där varje individ ska ges förutsättningar att leva 
ett självständigt liv med egen försörjning. Det är ett arbete som i högsta grad är beroende av en kon-
struktiv samverkan såväl internt i kommunen som med externa myndigheter, näringsliv och ideella or-
ganisationer. Arbetet med att bygga upp boenden för de ensamkommande barnen kommer att fortsätta. 

Ett utvecklingsområde under 2016 är arbetet med familjehemsvården för de ensamkommande barnen, 
både när det gäller rekrytering av familjehem och jourhem, men också matchning av barn och famil-
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jehem. Samarbetet kring nyanlända med den ideella sektorn ska tydliggöras och kartläggas utifrån 
gruppens behov och förutsättningar.

I slutet av 2016 och början på 2017 kommer det inom socialpsykiatrin finnas två nya gruppboenden. 
Det innebär möjligheter att hämta hem några brukare som idag vistas på privata vårdhem samt en 
bättre fördelning av platser utifrån brukarens behov och gruppboendenas inriktningar och kompetens.

Sist men inte minst kommer socialförvaltningen att fokusera på personalförsörjningen. Svårigheten att 
rekrytera socialsekreterare i kombination med högt ärendeinflöde gör verksamheten sårbar. En hållbar 
strategisk personalförsörjning är angelägen för att inte tappa erfarenhet och kompetens i arbetet. Det är 
också av största vikt att fortsätta arbetet med att ta fram en modell för att över tid följa och genomföra 
åtgärder som stödjer en rimlig och hållbar arbetsbelastning samt att säkra kvalitet över tid för bru-
karna.

Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande: Ann-Margreth Olsson (S)
Vård- och omsorgsdirektör: Seth Pettersson

Årets händelser av väsentlig betydelse
Vård- och omsorgsförvaltningen har under året erbjudit vård, omsorg och service till cirka 4 100 
brukare i kommunen. Förvaltningens över 2 800 medarbetare har tillsammans med medarbetare från 
externa utförare möjliggjort en omfattande verksamhet med insatser dygnet runt och årets alla dagar. 

Årets resultat visar övergripande på en god kvalitet i verksamheten med nöjda brukare och ett positivt 
ekonomiskt resultat. Verksamheten drivs med kunskap, engagemang och brukarfokus både i det dag-
liga arbetet och i olika utvecklingsarbeten inom organisationen.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit reviderade värdighetsgarantier och implementeringsarbete och 
värdegrundsarbete har pågått.

Inom hemvården har det varit stora volymökningar och främst har hälso- och sjukvårdsinsatserna ökat. 
Det är framför allt insatser kväll- och natt som blivit mer omfattande.
För att möta ökade behov av hemsjukvårdsinsatser och utveckla teamarbetet har sjuksköterskebeman-
ningen i ordinärt boende utökats.

Ny organisationsstruktur inom hemvården införs etappvis med fokus på mindre arbetsgrupper, förbätt-
rad personalkontinuitet och stärkt kontaktmannaskap. Med samma mål har omfördelning av områden 
inom hemvård för personer med funktionsnedsättning genomförts.

Helgsamverkan har införts för sjuksköterskor inom särskilt boende vilket innebär en förbättrad sam-
ordning av resurser, stöd, avlastning och arbetsmiljö. Det ger bättre förutsättningar för en säkrare vård.

Det har påbörjats en nybyggnation av två nya särskilda boenden inom äldreomsorgen i kvarteret Arki-
vet och ombyggnad av Solhem har planerats.

För brukare inom LSS personkrets har en ny mötesplats och nya verksamheter för korttidstillsyn öpp-
nats och ett nytt serviceboende tagits i bruk. Ytterligare ny- och ombyggnation av service- och grupp-
bostäder pågår.
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Sedan den 1 september är det tre nya externa utförare som driver verksamhet upphandlad enligt LOU 
(Lag om offentlig upphandling). Verksamhetsövergång har genomförts i totalt fem enheter för grupp- 
och servicebostäder inom LSS och två enheter i särskilt boende för äldre. Två enheter för gruppbo-
städer återgick då till kommunal regi.

Lunds kommun har avtal enligt LOV (Lag om valfrihet) med 22 externa utförare. Samtliga LOV avtal 
inom LSS har reviderats och skrivits om under året.

Implementeringen av Socialstyrelsens modell för handläggning och dokumentation (Behov i centrum 
- BIC) har pågått under hela året och arbetet har omfattat både myndighetsfunktion och verksamheter. 
Modellen är ett stöd till ett behovs- och målinriktat arbetssätt som fokuserar på brukarens livssituation 
och behov. Arbetssättet är systematiskt och ska leda till en ökad delaktighet för brukaren och medar-
betare. I verksamheterna har metodutvecklare projektanställts för att arbeta med implementering av 
modellen och utveckling av dokumentationen.

Särskilda satsningar har gjorts för att öka användandet av de nationella kvalitetsregistrens arbetssätt 
och metoder för att utveckla det förebyggande arbetet, vården för personer med demenssjukdom och 
den palliativa vården.

Prestationsersättning från Socialstyrelsen har använts till utbildningssatsningar inom demensvård, pal-
liativ vård och läkemedelshantering samt till utvecklingsprojekt med fokus dokumentation, förebyg-
gande arbete, gemensam introduktion och strategisk kommunikation.

Arbetet med att uppdatera ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbetet inom förvaltningen har 
intensifierats.

I flera verksamhetsområden har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens i kombination 
med hög frånvaro och ökade behov varit stora utmaningar. Ett aktivt arbete med olika alternativa lös-
ningar pågår.

Frågan om reglering av bemanning i särskilt boende ligger nu för beslut på regeringsnivå och oklarhe-
terna kring eventuella nya bestämmelser skapar osäkerhet i budget- och personalplanering.
Utbytet av samtliga trygghetslarm till digital teknik har påbörjats i ordinärt boende och ska vara klart 
våren 2016 våren.

Sedan i januari finns förvaltningens övergripande administration samlad på Bangatan 10 vilket lett till 
flera samordningsvinster.
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Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Vård- och omsorgsnämn-
dens verksamheter ska 
erbjuda individanpassad 
vård, omsorg, stöd och 
service som ger möjlighet till 
god livskvalitet. Vården och 
omsorgerna ska ge förut-
sättningar för ett aktivt och 
innehållsrikt liv med möjlig-
het till social gemenskap.

Klarar målet God livskvalitet följs via 
Socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning för: 
Hemvård.

* 90 % 86 %

God livskvalitet följs via 
Socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning för: 
Särskilt boende för äldre.

* 80 % 79 %

Aktivt och innehållsrikt liv 
mäts utifrån andel brukare 
som varje vecka erbjuds 
minst två egna aktiviteter 
oavsett veckodag inom: 
LSS-boende.

* 100 % 100 %

Vård- och omsorgsnämn-
dens verksamheter ska 
kännetecknas av delaktig-
het, valfrihet, flexibilitet och 
kvalitet med respekt för 
den enskildes integritet och 
självbestämmande och ge 
förutsättningar för ett värdigt 
liv.

Klarar ej målet Delaktighet och självbe-
stämmande mäts utifrån 
andel brukare med aktuella 
genomförandeplaner som 
är upprättade tillsammans 
med brukaren och/eller 
närstående inom: VOO:s 
verksamheter som helhet.

100 %

God vård i livets slutskede. 
Täckningsgrad i svenska 
palliativregistret. VOO:s 
verksamheter som helhet.

64 % 100 %

Vård- och omsorgsnämn-
dens verksamheter ska vara 
attraktiva arbetsplatser med 
kompetenta och engagerade 
medarbetare som ges möj-
lighet till karriärsutveckling.

Klarar ej målet Attraktiv arbetsplats, ”jag 
trivs och mår bra på jobbet” 
skala 1-6 följs vart annat 
år av den kommunövergri-
pande medarbetarenkäten.

**

Korttidsfrånvaro: Andel 
anställd personal med sjuk-
frånvaro <60 dagar i % av 
ordinarie arbetstid. VOO:s 
verksamheter som helhet.

*** 3,6 %

Frisknärvaro: Avser andel 
månadsanställd personal 
med 0-dagars sjukfrånvaro. 
VOO:s verksamheter som 
helhet.

*** 36 %

Personalomsättning: Avser 
andelen tillsvidareanställd 
personal som avslutar sin 
anställning under året. 
VOO:s verksamheter som 
helhet.

* 12 % 9 %

Kompetens, andel omvård-
nadspersonal med efter-
gymnasial utbildning. VOO:s 
verksamheter som helhet.

* 10 % 11 %

Karriärsutveckling mäts vart 
annat år via den kommunö-
vergripande medarbetaren-
käten. VOO:s verksamheter 
som helhet.

**
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God livskvalitet, delaktighet och god vård i livets slutskede
Kommunfullmäktiges mål för vård- och omsorgsförvaltningen bedöms till viss del vara uppfyllda. 
Samtliga verksamheter erbjuder individanpassad vård, omsorg, stöd och service vilket ger möjlighet 
till god livskvalitet, delaktighet och självbestämmande.

Lunds resultat i Socialstyrelsens brukarenkät visar att 90 procent av brukarna med hemtjänst är mycket 
eller ganska nöjda (riket 89 procent). Motsvarande andel för särskilt boende är 80 procent (riket 82 
procent). Resultatet visar att de allra flesta äldre sammantaget är nöjda med sin vård och omsorg och 
att andelen nöjda ligger på ungefär samma nivå som förra året och i nivå med genomsnittet i riket. 
Resultatet i brukarundersökningen visar också på utvecklingsområde vilket används i det systematiska 
förbättringsarbetet inom verksamheterna.

Uppföljning av genomförandeplanerna har inte utförts så att resultatet är jämförbart med målvärde 
eller tidigare mätning (*). Underlag och resultat varierar mellan olika enheter då förändrings- och 
förbättringsarbete pågår både beträffande modellen för genomförandeplan och uppföljningsmodell. 

En sammantagen bedömning av de uppföljningar som genomförts är att det övergripande är en högre 
förekomst av aktuella genomförandeplaner som upprättats tillsammans med den enskilde och/eller när-
stående jämfört med föregående år. Det finns förbättringar jämfört med föregående år men, målet 100 
procent har inte uppnåtts.

Mål för täckningsgrad i Svenska Palliativregistret har inte uppnåtts men registreringarna har ökat nå-
got från 63 procent till 64 procent. Indikatorn med måttet på täckningsgrad i Svenska Palliativregistret 
är inte helt relevant för verksamheten då resultatet även omfattar andra vårdgivares uppgifter.

Attraktiv arbetsplats 
Två av indikatorerna mäts vart annat år i den kommunövergripande medarbetarenkäten, ingen sådan 
enkätundersökning utfördes under 2015. (**)

Det finns inga resultat att rapportera gällande korttidsfrånvaro och frisknärvaro då underlag saknas. 
(***)
Resultatet för indikatorerna för personalomsättning och kompetens ligger på ungefär samma nivå som 
2014, personalomsättningen har minskat med 1 procent. Förvaltningen når inte riktigt upp till målen.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag Status
Utreda det långsiktiga behovet av platser på särskilda boenden inom kommunen. Avslutad

Kommentarer kring särskilda uppdrag
Förvaltningen har genomfört en utredning utifrån kommunfullmäktiges särskilda uppdrag. 
Utredningen behandlades i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-09 § 128.
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Ekonomi

Resultat

 miljoner kronor 2013 2014 2015
Intäkter 192,3 184,5 195,0

Kostnader -1 630,5 -1 682,0 -1 761,8

Avskrivningar -9,2 -9,3 -7,1

Verksamhetens nettokostnader -1 447,4 -1 506,8 -1 573,8

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat exklusive finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Kommunbidrag 1 471,8 1 524,1 1 595,0

Resultat 24,4 17,3 21,2

Resultatet för året är plus 21,2 miljoner kronor som till största delen förklaras av statsbidrag för be-
manning i äldreomsorgen med plus 9,0 miljoner kronor och kompensation för arbetsgivaravgifter för 
ungdomar med plus 4,1 miljoner kronor samt att lägre volymökning i LSS- verksamheten jämfört med 
den budgeterade nivån plus 12,5 miljoner kronor. Årets resultat fördelat per verksamhet är minus 1,1 
miljoner kronor för SoL-verksamheten, plus 17,8 miljoner kronor för LSS- verksamheten och plus 4,5 
miljoner kronor för gemensamt för vård och omsorg varav 4,1 miljoner kronor avser kompensation för 
arbetsgivaravgifter för ungdomar. Nettokostnadsökningen mellan 2014 och 2015 är 4,45 procent vilket 
är lägre än den budgeterade som var 4,65 procent. Ökningen mellan 2013 och 2014 var 4,11 procent.

Det kan konstateras, trots det positiva resultatet för 2015, att verksamhetens löpande kostnader över-
stiger budgeterade medel för 2016. Detta beror dels på att statsbidraget för bemanning i äldreomsorgen 
är en del av ramen och dels på att nämnden har ökade kostnader för arbetsgivaravgifter som avser 
ungdomar.

Investeringsredovisning
 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse

Investeringar -6,4 -6,9 0,5

Totalt -6,4 -6,9 0,5
 
Investeringsnivån uppgick till 6,4 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor lägre jämfört med den 
budgeten på 6,9 miljoner kronor. Medel har använts till inventarier/utrustning i äldreomsorgsverksam-
heten och LSS- verksamheten med 1,3 miljoner kronor, trygghetslarm (särskilda boenden) med 3,8 
miljoner kronor samt inventarier till Bangatan 10 med 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen på 0,5 miljoner 
kronor i förhållande till budgeten beror på att driftstarten av två nya gruppboenden är försenad och av 
den anledningen har medel som är avsatta för inventarier inte disponerats.

Framtid och utveckling
Lunds kommun och vård- och omsorgsnämnd står inför stora utmaningar med ett ökande antal äldre 
och ett allt större behov av kvalificerad vård och omsorg i hemmet. En ökande och åldrande befolk-
ning och nya och växande brukargrupper inom LSS-området i kombination med allt större krav på 
omsorgens innehåll och kvalitet är trender att ta hänsyn till i den framtida verksamhetsplaneringen. 
Med den ökande befolkningen ökar parallellt också grupperna svårt sjuka liksom yngre personer och 
barn med funktionsnedsättning.

Trenden visar tydligt att vård i hemmet är den vårdform som även fortsättningsvis kommer att öka 
mest. Allt fler äldre och svårt sjuka vårdas i hemmet och fler väljer också att vårdas i sitt ordinarie 
boende i livets slutskede. Detta ställer stora krav på en kvalificerad, väl fungerande och väl utbyggd 
hemvård.
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Reviderade värdighetsgarantier började gälla 2016 och implementering av värdegrund och värdighets-
garantier är utmaningar under året.

Vård- och omsorgsnämndens inriktningsmål sätter fokus på utveckling inom området välfärdsteknolo-
gi, brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse samt medborgardialog och information kring 
förebyggande åtgärder.

Verksamhetsplan med budget 2016 innehåller vård- och omsorgsnämndens särskilda uppdrag till för-
valtningen. Ett antal utredningsuppdrag ska genomföras såsom översyn av riktlinjer för SoL insatser, 
avgifter och förbehållsbelopp, träffpunktsverksamheten för långsiktig effektivisering, subventioner för 
LSS-bostäder, administrativa rutiner för bidrag till bostadsanpassning samt möjligheter till utveckling 
av användande av välfärdsteknologi och personalstrategiska åtgärder.

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag av att utreda äldreomsorgens kostnader i förhål-
lande till jämförbara kommuner samt att, i de fall kostnaderna för äldreomsorgen markant skiljer sig 
från jämförbara kommuner, ta fram underlag med förslag på åtgärder eller beslut som vård- och om-
sorgsnämnden, kommunstyrelsen och eller kommunfullmäktige kan vidta för att jämna ut eventuella 
kostnadsskillnader.

Förvaltningen har genomfört en utredning av det långsiktiga behovet av platser i särskilt boende inom 
äldreomsorgen. Enligt utredningen som antagits av nämnden finns behov av 360 nya lägenheter fram 
till 2028. Nybyggnation av två nya särskilda boenden för äldre är under uppförande i kvarteret Arkivet 
och ombyggnad av Solhem planeras.

Behov och tillgång på bostad med särskild service inom LSS är för närvarande inte helt i balans. Ge-
nerellt bedöms behovet av tillskott med 20 nya lägenheter per år. Utöver behovet av nya boenden för 
volymförändring finns behov av att ersätta boenden som inte lever upp till dagens krav på boendestan-
dard och arbetsmiljö. Inom myndighetsfunktionen ses en tendens till förändrad inriktning med ökat 
antal ansökningar om gruppbostad och ett minskat antal ansökningar om servicebostad.  Under 2016 
färdigställs nya enheter som tillgodoser det just nu aktuella behovet. Inför 2017 finns det i förvalt-
ningens plan redovisat ett behov av nybyggnation med 20 lägenheter men i dagsläget saknas anvisade 
objekt som kan inrymma bostäder med särskild service inom LSS.  

Arbetet med att införa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med en strukturerad dokumenta-
tion utifrån BIC (Behov i centrum) ska fortsätta i samtliga verksamheter med stöd av metodutvecklare.
Nämnden fortsätter under 2016 arbetet med utvecklingsprojektet Framtidens ersättningssystem för 
hemtjänst och hemsjukvård inom ramen för ett Vinnova projekt.

Systematiskt kvalitetsarbete som omfattar system och metoder för kvalitetsuppföljning på brukarnivå 
och verksamhetsnivå ska vidareutvecklas och genomföras kontinuerligt. Framtiden kommer att kräva 
att det systematiska kvalitetsarbetet intensifieras genom nationella krav på uppföljning, kvalitetsindi-
katorer och jämförelser.

Tillsammans med Region Skåne förbereds för ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal som planeras träda 
ikraft den 1 september 2016. Det nya avtalet ska stödja den pågående och förväntade utvecklingen där 
fler delar av sjukvården för de mest sjuka flyttar från sjukhusen till hemmiljön. Målet är en särskild 
sjukvårdsorganisation som erbjuder läkarstöd dygnet runt för de mest sjuka som ska erbjuda ett kvali-
ficerat stöd i hemmet. I avtalet föreslås ett stärkt samarbete mellan kommunen och Region Skåne.

I Utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20 föreligger förslag till en ny lag om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det nya lagförslaget ställer ökade krav på ett snab-
bare omhändertagande av multisjuka såväl äldre som yngre efter vistelse på sjukhus för att säkra en 
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trygg och effektiv utskrivning. Det kommer även att öka kravet på personalens kompetens och en väl 
utbyggd hemvård i alla dess delar. Ökat behov av korttidsplatser kan också bli en konsekvens av en 
lagändring.

Effektiv vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom 
hälso- och sjukvården (SOU 2016:2) överlämnades till regeringen i januari 2016. Betänkandet berör 
förbättringar av vården för kroniskt sjuka och andra patienter med omfattande behov. Det är i nuläget 
svårt att förutse konsekvenserna för den kommunala hälso- och sjukvården.

I början av året beslutades att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om 
ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden utgår. Frågan om reg-
lering av bemanning i särskilt boende ligger nu på regeringsnivå och oklarheterna kring en eventuell 
reglering skapar viss osäkerhet i budget- och personalplanering.

Både på kort och lång sikt finns ett behov av både nyrekrytering av kompetenta medarbetare och 
behov att behålla, ta tillvara och utveckla medarbetare. Nämnden måste fortsätta att satsa på att bli en 
attraktiv arbetsgivare genom att bland annat skapa fler utvecklingsmöjligheter för medarbetarna inom 
organisationen, ta tillvara medarbetarnas kompetens, samt utbilda och ge kompetenshöjning genom att 
använda ny teknik såsom till exempel e-learning. Att arbeta strategiskt med frisknärvaro och hälso-
främjande arbete måste prioriteras för att minska sjukfrånvaron.

Utbildningsnämnden
Ordförande: Anders Ebbesson (MP)
Utbildningsdirektör: Stefan Norrestam

Årets händelser av väsentlig betydelse
Den lundagemensamma satsningen på Bedömning för lärande (BFL) har fortsatt under året. Syftet 
med satsningen är professionsutveckling, en utvecklad klassrumspraktik och högre läroplansuppfyl-
lelse. En kommungemensam kompetensutvecklingsdag anordnades den 9 mars på Sparbanken Skåne 
Arena. Tanken med dagen var att visa upp några av de positiva insatser som görs ute på våra enheter 
och även för att ge Lunds lärare möjlighet att inspireras av varandra.

Matematiklyftet är en flerårig statlig kompetensutvecklingsinsats som erbjuds kommunerna med 
statsbidrag. Syftet är att fortbilda lärarna och därigenom nå en högre måluppfyllelse i ämnet matema-
tik. Den utvärdering som deltagarna har fått svara på visar att samtliga har sett positiva effekter av sitt 
deltagande i Matematiklyftet. Störst förändring är att lärarna upplever att de har mer variation i sin 
undervisning, att de reflekterar mer över sin undervisning samt att de har tillförskaffat sig nya tekniker 
för formativ bedömning. Matematiklyftet fortsätter under läsåret 2015/2016, nu även med lärare från 
Gymnasieskolan Vipan, och efter dessa två år kommer merparten av alla matematiklärare inom nämn-
den ha genomgått fortbildningen.

Sedan det fria skolvalet infördes 2009 har allt fler elever från ett allt större upptagningsområde, Skåne 
och Västra Blekinge, sökt sig till de kommunala gymnasieskolorna i Lund. När årskullarna för elever 
i gymnasieåldern om några år börjar växa kommer det, med nuvarande sökmönster, bli stora problem 
med att tillgodose elevernas förstahandsval. Utbildningsnämnden beslutade därför 2015-09-16 att 
hos kommunstyrelsen beställa en ny gymnasieskola. Den nya gymnasieskolan, som ska rymma minst 
1 400 elever, ska byggas med flexibilitet nog för att kunna ta emot elever från alla gymnasieprogram 
utom de som har omfattande behov av speciallokaler.

Till följd av flyktingkatastrofen har många nyanlända kommit till Lund, 381 barn under 2015, och det 
betyder att det är många barn och ungdomar som har börjat eller ska erbjudas plats på våra skolor. Den 

133



99

nya mottagningsenheten Välkomsten har startats upp. Syftet är att höja kvaliteten på de insatser som 
erbjuds målgruppen samt att göra insatserna likvärdiga. När det gäller nämndens verksamheter erbju-
der Polhemskolan sedan tidigare introduktionsprogrammet Språkintroduktion för nyanlända. Antalet 
elever har ökat kraftigt under 2015, ca 170 elever nu jämfört med knappt 60 elever i augusti 2015. På 
grund av det ökande trycket startade även Gymnasieskolan Vipan upp Språkintroduktion i november 
2015.

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Det nationella uppdraget ska 
fullgöras med goda resultat, 
hög kvalitet och hög effek-
tivitet. Kunskapsmålen ska 
sättas i fokus.

Klarar ej målet Betygsresultat för elever på yrkesprogram i form 
av genomsnittlig betygspoäng.

12,7 12,7

Betygsresultat för elever på hög-skoleförberedande 
program i form av genomsnittlig betygspoäng.

14,8 15,2

Andel elever på yrkesprogram med yrkesexamen. 80,2 % 77,7 %

Andel elever på yrkesprogram med behörighet till 
högre studier.

25,6 % 27,1 %

Andel elever på högskoleförberedande program 
med behörighet till högre studier.

93,1 % 94,8 %

Andel godkända betyg utav totalt antal satta betyg/
slutbetyg.

95,5 % 95,8 %

Lugn, trygghet och arbetsro 
ska prägla våra skolor och 
förskolor.

Klarar ej målet Andel elever som anser det är positiv stämning p
å skolan.

95,5 % 90,5 %

Andel elever som svarar att de känner stress högst 
en gång i veckan eller mer sällan (skalan sällan 
eller aldrig, någon gång i månaden, en gång i 
veckan, flera gånger i veckan, varje dag.)

47,7 % 50,9 %

Elever, föräldrar och perso-
nal ska ha ökade möjligheter 
till insyn, delaktighet och 
påverkan.

Klarar ej målet Andel elever som anser att läraren i skolan bryr sig 
om vad du säger.

84,8 % 79,7 %

Andel elever som anser att de KAN vara med och 
påverka (till exempel arbetssätt och regler).

47,9 % 46,5 %

Andel elever som VILL vara med och påverka 
(till exempel arbetssätt och regler).

82,6 % 82,9 %

Andel elever som ”instämmer helt” eller ”instämmer 
till stor del” i på-ståendet: Jag formulerar egna mål 
för mitt lärande.

* 48,1 %

Skolan ska vara öppen mot 
det omgivande samhället.

Klarar målet Hur skolledarna uppfattar att samverkan, sam-
arbete och erfarenhetsutbyte fungerar på en 
5-gradig skala.

** 4,2 4,1

Planering, styrning och upp-
följning ska förenklas och 
förbättras.

Klarar ej målet Hur skolledare uppfattar att det finns ändamåls-
enliga och effektiva processer och rutiner på en 
5-gradig skala.

** 3,3 3,4

Lärarna ska ges möjlighet 
att i största möjliga utsträck-
ning ägna sig åt pedagogiskt 
arbete med eleven i fokus. 
Rektorernas främsta uppgift 
är att vara pedagogisk 
ledare. Lärare och rektorers 
administrativa arbete ska 
begränsas.

Klarar ej målet

Skolan och förskolan ska 
utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt.

Klarar målet Hur eleverna upplever sin hälsa. Andel elever som 
på en 10-gradig skala svarat 6 eller högre, där 1 
motsvarar dåligt och 10 utmärkt.

83,7 % 80,9 %

Antal förskolor/skolor med grön flagg eller annan 
miljöcertifiering.

** 6 6

Minska pappersförbrukningen i verksamheterna 
mätt i kostnad/år för inköp av kopieringspapper.

** 122 tkr 164 tkr

Indikatorn ”Andel elever som instämmer helt eller instämmer till stor del i påståendet: Jag formulerar egna mål för mitt lärande” kan inte redovisas 
då fel svarsalternativ användes i enkäten som eleverna svarade på 2015.

134



100

Den genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen har ökat något i Lund (12,7) och det gäl-
ler även andel elever som tar examen från de yrkesförberedande programmen (80,2 procent). Trots 
ökningen placerar sig Lund under riksgenomsnittet på 12,9 respektive 86,2 procent och därför krävs 
ett fortsatt utvecklingsarbete. Poängsnittet för läsåret 2014/2015 har sjunkit på de högskoleförbere-
dande programmen till 14,8 jämfört med 15,1 föregående läsår. När det gäller behörighet till högre 
studier uppnådde 94,7 procent av eleverna på de högskoleförberedande programmen det under läsåret 
2013/2014 dvs. att de tog sin examen. I år var samma siffra 93,1 procent. Även om resultaten för Lund 
har sjunkit något från föregående läsår så placerar sig kommunen klart över riksnivån där den ge-
nomsnittliga betygspoängen är 14,5 och den andel som fått en examen från ett högskoleförberedande 
program, och således också uppnått grundläggande behörighet till högre studier, är 90,7 procent.

Resultatet från Lunds kommuns elev-enkät LUNK visar att drygt 95 procent av gymnasieeleverna an-
ser att det är positiv stämning på skolan och nästan 84 procent har en positiv bild av den egna hälsan. 
Det är dock fortfarande en alltför stor andel av eleverna (52,3 procent) som svarar att de känner sig 
stressade varje dag eller flera gånger i veckan (47,7 procent svarar att de känner sig stressade en gång 
i veckan eller mer sällan). Skolorna arbetar på olika sätt med att minska stressen till exempel genom 
studieplanering och studieteknik, justering av provscheman för att minska arbetstoppar samt ämnesö-
verskridande arbeten för att minska elevernas arbetsbörda. Detta är ett arbete som behöver fortsätta. 
Enkätsvaren visar vidare på en klyfta mellan hur många som tycker att de kan vara med och påverka i 
skolan (47,9 procent) jämfört med hur många som vill vara med och påverka (82,6 procent). Skolorna 
jobbar vidare med att öka elevernas inflytande över utbildningen.

Fullmäktigemålet att ”Planering, styrning och uppföljning ska förenklas och förbättras” kan inte anses 
vara uppnått då medelvärdet på de fjorton påståenden i skolledarenkäten som används som indikator 
hamnade på 3,3 och målet för 2015 var 3,4 (skala 1-5 där 5 representerar ”Stämmer mycket bra” och 1 
står för ”Stämmer mycket dåligt”). Det rör sig dock inte om några större förändringar utan skolledarna 
är i det stora hela tillfredsställda med den administrativa servicen och de system som finns. När det 
gäller skolledarnas administrativa arbetsbörda verkar det som att den har förbättrats marginellt jämfört 
med de senaste tre åren. På påståendena ”De beslut nämnden tar leder till minskad administration” 
samt ”Jag upplever att administrationen har minskat under det gångna året” har medelvärdet ökat med 
0,1 till 2,6 respektive till 2,2. På påståendet ”Jag utför aldrig onödig administration” har det skett en 
större förbättring jämfört med de tre senaste åren, 2,7 mot 2,2. Arbetet med att minska både skolledar-
nas och lärarnas administrativa börda kommer att fortsätta under kommande år.

Totalt bedöms två av fullmäktiges sju mål för nämnden som fullt uppnådda.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag Status
Kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan. Pågående

Kommentarer kring särskilda uppdrag
Utbildningsförvaltningen särskilda uppdrag för 2015 var att kartlägga förutsättningarna för att förbätt-
ra elevhälsan, även Barn- och skolförvaltning Lunds stad samt Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
har detta uppdrag. På grund av de begränsade resurserna att genomföra kartläggningen samt för att 
kunna ta tillvara Kommunrevisionens analys och slutsatser från rapporten, och därmed undvika dub-
belarbete, beslutade nämndernas presidier vid en gemensam presidieträff att flytta fram redovisningen 
av kartläggningen till sammanträdet i mars 2016. En arbetsgrupp har bildats med representanter från 
respektive förvaltning och den startade sitt arbete i december 2015.
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Ekonomi

Resultat
 miljoner kronor 2013 2014 2015

Intäkter 685,1 754,7 803,9

Kostnader -1104,3 -1177,2 -1243,9

Avskrivningar -5,7 -5,5 -5,2

Verksamhetens nettokostnader -424,9 -428,0 -445,2

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat exklusive finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Kommunbidrag (ram) 430,2 424,5 424,5

Resultat 5,3 -3,6 -20,7
 
Utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott på minus 20,7 miljoner kronor vilket är en avsevärd 
försämring jämfört med föregående år. Underskottet uppgår till minus 1,7 procent av omsättningen. 
Av redovisat underskott har minus 5,7 miljoner kronor uppstått i verksamhet bedriven i egen regi. 
Resterande del av underskottet har uppstått i gemensamma anslagsområden som har hand om köp/sälj 
av utbildningsplatser.

De verksamheter som redovisar betydande underskott är Gymnasieskolan Vipan, International School 
of Katedralskolan (ISLK) och Komvux. På Vipan och ISLK vidtas åtgärder innebärande större under-
visningsgrupper och översyn av specialundervisning och särskilda stödåtgärder. När det gäller Kom-
vux kommer verksamheten få ett avsevärt höjt stadsbidrag till 2016. Därtill kommer helårseffekt av 
vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med obalans 2015.

Till skillnad mot för- och grundskolor har gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inte en av kommun-
styrelsen fastställd elevpeng eller interkommunalt pris per elev och program. Tilldelning av kommun-
bidrag som avser gymnasieskola baseras på prognostiserat antal elever och antagande om fördelning 
mellan olika program. Tilldelat kommunbidrag tillsammans med antaganden om volymer ligger till 
grund för Utbildningsnämndens beslut om elevpeng till kommunens egna skolor, ersättning till fristå-
ende gymnasieskolor samt interkommunalt pris för gymnasieutbildningar. Avviker antal Lundalever 
från prognosen och/eller från antagen fördelning mellan olika program, uppstår över- eller underskott. 
Under 2015 uppstod därigenom ett underskott på minus 8,7 miljoner kronor. Åtgärder för att komma 
tillrätta med detta underskott vägs in i beslut om priser för 2016.

Resurstilldelningen för vuxenutbildning sker på ett liknande sätt som för gymnasieskolan.  Större de-
len av underskottet 1,2 miljoner, beror på att antalet studerande inom sfi har ökat, Komvux ersätts för 
antal elever inom sfi, medan tilldelningen av kommunbidrag för sfi inte är volymbaserad.
Utbildningsförvaltningen handlägger kommunens utbetalningar av elevpeng till fristående för- och 
grundskolor. Vid Skatteverkets revision av kommunens momshantering uppdagades att momsavlyft 
under en lång rad år gjorts enligt principer som strider mot regelverket. Kommunen krävs på återbetal-
ning av felaktigt avlyft moms 2014 och 2015 på sammanlagt 4 miljoner kronor.

Beslut om utbetalning av särskilt stöd till fristående enheter fattas av LSR (Lunds Skolors Resurscen-
trum) som är en enhet som sorterar under Barn- och Skolförvaltning Lunds Stad. Utbildningsförvalt-
ningen administrerar utbetalningarna.  Utbetalning av särskilt stöd har ökat vilket gett ett underskott 
med minus 1,1 miljoner kronor.
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Investeringsredovisning
 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse

Investering -5,1 -8,1 3,0

Totalt -5,1 -8,1 3,0
 
Av nämndens investeringsram för 2015 avser 4,1 miljoner kronor årlig ram för undervisningsinventa-
rier. Resterande 4 miljoner kronor avser inventarier till ombyggnadsprojekt Källbo och Vipan. Dessa 
byggprojekt har inte färdigställts under året 2015 och investeringsanslaget har därmed inte fullt utnytt-
jats

Framtid och utveckling
Ökningen av andelen nyanlända kommer att fortsätta även under nästa år och det innebär en hel del 
utmaningar för nämnden. Några av de utmaningar vi står inför är lokalbrist, behov av ny personal, 
mer studiehandledning på elevernas modersmål, traumatiserade elever, ett ökat tryck på elevhälsan 
et cetera. I planeringen framåt behöver Polhemskolan göra sig redo att ta emot och starta upp flera 
nybörjargrupper samt att Gymnasieskolan Vipan behöver fortsätta anordna introduktionsprogrammet 
Språkintroduktion även hos sig. Även vuxenutbildningen måste rusta sig för att ta emot fler nyanlända 
inom sin sfi-verksamhet. Arbetet med den gemensamma mottagningsenheten för nyanlända barn och 
ungdomar, Välkomsten, kommer också att fortsätta under det kommande året.

Under åren fram till 2025 kommer, med planerade tillskott av lokaler, kapaciteten på befintliga gym-
nasieskolor öka med cirka 425 elever. Utan ytterligare tillskott av gymnasieplatser är det drygt 1 400 
elever som år 2025 inte kan erbjudas plats. Med anledning av ovanstående beslutade Utbildnings-
nämnden att hos kommunstyrelsen beställa en ny gymnasieskola med kapacitet för minst 1 400 elever, 
att med hänsyn till den beräknade ökningen av elevantalet begära hos kommunstyrelsen att tidigareläg-
ga projektet så att byggstarten kan ske senast 2017 och att skolan kan tas i drift från läsåret 2020/2021. 
I januari 2016 presenterades förslag på lokalisering.

Lund kommer att fortsätta sin satsning på Bedömning för lärande (BFL). Under hösten 2015 har den 
kommungemensamma styrgruppen för BFL arbetat med att förbereda för forskningscirklar som en del 
av att implementera BFL som förhållningssätt. Forskningscirklarna kommer att ledas av forskarutbil-
dade pedagoger och samordnas av Anders Jönsson, professor i didaktik vid Kristianstads högskola. 
Forskningscirklarna kommer att sättas igång hösten 2016.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Ordförande: Monica Molin (S)
Skoldirektör: Mats Jönsson

Årets händelser av väsentlig betydelse

Förskola
Genom fortsatt förankring av det forskningsanknutna utvecklingsarbetet med BFFL, ”Bedömning 
för förskolans lärande”, förstärks och höjs kvaliteten i förskolan. Det kollegiala lärandet är centralt. 
Genom samtal i samtalsgrupper ges möjligheter att utveckla en djupare förståelse för barns lärande ur 
ett helhetsperspektiv. I februari och mars deltog samtliga samtalsledare på förskoleenheterna i samtals-
ledarutbildning steg 2 i Lunds Universitets regi.
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Samtliga pedagoger inom förskolan, cirka 1000 stycken, har i maj månad deltagit i en föreläsning med 
Bim Riddersporre och Barbro Bruce. Fokus var lekens betydelse för barns lärande och språkutveckling 
ur ett helhetsperspektiv där omsorg, lärande och fostran går hand i hand.

Satsningen på att utveckla Reggio Emilias pedagogiska filosofi och förankra och fördjupa detta 
förhållningssätt på förskolorna ger fortsatt goda resultat i form av ett aktivt medforskande perspektiv 
tillsammans med barnen. Övergången från förmedlingspedagogik till ett mer medforskande arbetssätt 
för pedagogerna gynnar barnens medvetenhet om sitt eget lärande. Andra områden som utvecklats och 
också förstärker barnens möjligheter att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande är utvecklingen 
av den pedagogiska miljön både inom- och utomhus. Många förskolor har inrättat gemensam matplats/
restaurang och på så sätt skapat möjligheter för andra lärmiljöer i övriga rum. Rum som möjliggör 
att kreativa lärprocesser kan ske under längre tid. Barnens önskemål och behov styr grupperingarna i 
större utsträckning och deras inflytande över sin vardag ökar.

Nya förskolenheter byggs nu enligt ett lokalprogram som främjar denna utveckling med bland annat 
gemensamma entréer, restaurang där barnen äter tillsammans och kreativa rum som främjar lek, fantasi 
och samspel.

F-9
I april åkte över hundra skolledare, representanter från skolkontoret samt pedagoger från både skola 
och förskola till den nationella mässan SETT (digitalisering i skolan).

Den 9 mars i år samlades samtliga skolledare och pedagoger i Lunds kommun, som arbetar med be-
dömningsarbete, i Arenan. Cirka 2 000 personer deltog. Lärare i Lund delade med sig av lyckade peda-
gogiska satsningar till andra lärare i Lund. Drygt 120 miniföreläsningar hanns med under dagen.
Ytterligare sju förstelärare har tillsatts. Totalt har vi 80 stycken förstelärare i förvaltningen.

Besked av Skolverket om godkänt deltagande i Matematiklyftet och Läslyftet har under perioden in-
kommit. 96 respektive 11 pedagoger ska delta, fem respektive en handledare samt sex rektorer. Dessa 
satsningar påbörjades under vårterminen genom utbildning av handledare och rektorer.
Tre utvecklingsdagar med politikerna i nämnden har genomförts. Eftersom många av nämndens leda-
möter är nya har det varit viktigt att presentera verksamheten på olika sätt.

Även två förvaltningsövergripande utbildningsinsatser för politikerna har genomförts under våren.
Under våren har en arbetsgrupp tagit fram en remiss med tre alternativ till organisation av fritidshems-
verksamhet för barn 10-13 år. Remissen behandlas under kvartal 4.

Nya rutiner för hantering av anmälan gällande kränkningar av elever på fritidsklubbarna har tagits 
fram under våren.

En omfattande fortbildningssatsning på värdegrundsarbete, med särskild inriktning på HBTQ-frågor, 
genomförs på alla enheter under 2015.

En gemensam fortbildningsdag för all personal på fritidshemmen genomfördes i november.
Under hösten har vi invigt nya grundskolor inom Lunds stad. Vegalyckans (F-3) lokaler har byggts 
i ett samarbete mellan Lundafastigheter på Lunds kommun och AF Bostäder. I fastigheterna får 260 
barn och 170 studentlägenheter plats.

Verksamheterna i de nya organisatoriska enheterna Delfinskolan (F-3) och Fäladsskolan (4-6) har 
startat under hösten 2015. Delfinskolan är lokaliserade i paviljonger och Fäladskolan har flyttat i de 
renoverade lokalerna som tillhörde gamla Svenshögskolan.
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Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Förskoleplats ska erbjudas 
inom tre månader efter det 
att vårdnadshavare ansökt 
om placering.

Klarar målet Andel barn som erbjuds för-
skoleplats inom tre månader 
efter det att vårdnadshavare 
ansökt om placering.

100 % 100 %

Barngrupperna i förskolan 
ska i regel inte vara större 
än 11 för de yngre (1-2 år) 
barnen och 16 för de äldre 
(3-5 år) barnen. Antalet per-
sonal per grupp ska i regel 
vara 2,75.

Klarar ej målet Andel grupper som uppfyller 
målet i oktober månad.

25 % 35 %

Antal barn per personal. 5,05 5,17

Det nationella uppdraget ska 
fullgöras med goda resultat, 
hög kvalitet och hög effek-
tivitet. Kunskapsmålen ska 
sättas i fokus.

Klarar målet Betygsresultat i form av 
genomsnittligt betygspoäng.

246,9 235

Andel elever med behörighet 
till högre studier.

92,2 % 95 %

Lugn, trygghet och arbetsro 
ska prägla våra skolor och 
förskolor.

Klarar målet Andel elever som anser att det 
är en positiv stämning i skolan. 
Skolår 5

93 % 94 %

Andel elever som anser att det 
är en positiv stämning 
på skolan. Skolår 8

89 % 90 %

Elever, föräldrar och perso-
nal ska ha ökade möjligheter 
till insyn, delaktighet och 
påverkan.

Klarar målet Andel elever som anser att 
läraren i skolan bryr sig om 
vad du säger. Skolår 5

92 % 89 %

Andel elever som anser att 
läraren i skolan bryr sig om 
vad du säger. Skolår 8

81 % 77 %

Andel elever som anser att de 
kan vara med och påverka. 
Skolår 5

56 % 63 %

Andel elever som anser att de 
kan vara med och påverka. 
Skolår 8

50 % 51 %

Andel elever som vill vara med 
och påverka. Skolår 5

78 % 81 %

Andel elever som vill vara med 
och påverka. Skolår 8

80 % 83 %

Skolan ska vara öppen mot 
det omgivande samhället.

Klarar målet Hur skolledarna uppfattar att 
samverkan, samarbete och 
erfarenhetsutbyte fungerar 
på en 5-gradig skala.

3,8 3,8

Planering, styrning och upp-
följning ska förenklas och 
förbättras.

Klarar målet Hur skolledarna uppfattar att 
det finns ändamålsenliga och 
effektiva processer och rutiner 
på en 5-gradig skala.

3,3 3,5

Skolan och förskolan ska 
utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt.

Klarar målet Hur eleverna upplever sin 
hälsa. Andel elever som på en 
10-gradig skala svarat 6 eller 
högre, där 1 motsvarar ”dåligt” 
och 10 ” utmärkt”. Skolår 5

93 % 94 %

Hur eleverna upplever sin 
hälsa. Andel elever som på en 
10-gradig skala svarat 6 eller 
högre, där 1 motsvarar ”dåligt” 
och 10 ” utmärkt”. Skolår 8

89 % 89 %

Antal skolor/förskolor med grön 
Flagg eller annan miljöcerti-
fiering.

32 32
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Kunskapsresultaten i Lunds stad fortsätter att ligga högt över riket när det gäller både meritvärde och 
behörighet till gymnasieprogrammen. Hela Lunds kommun har 247 i meritvärde och 93 procent har 
behörighet till gymnasiet. I hela riket har kommunala skolor 220 i meritvärde och 86 procent har behö-
righet till gymnasiet. Föräldrarnas utbildningsbakgrund är en betydande faktor för elevernas kunskaps-
resultat och majoriteten av eleverna i Lunds stad har föräldrar med högre utbildning. Annat som kan 
bidra till de höga kunskapsresultaten är att en klar majoritet av eleverna anser att de får den hjälp och 
stöd de behöver, de trivs och känner sig trygga, blir bemötta med respekt av sina lärare och att lärarna 
ger dem utmaningar. Likaså att de upplever att deras lärare tydliggör målen med undervisningen och 
ger dem feedback på arbetsprov/arbeten så att de vet vad som kan göras bättre.

När det gäller elevernas inflytande går det något i negativ riktning. Både i att vilja ha inflytande och att 
få det. I skolornas analyser konstateras att de behöver arbeta mer med begreppen inflytande, påverka 
och bestämma. Kommunens fortsatta satsning på Bedömning för lärande (BFL) bidrar förhoppnings-
vis också till att eleverna blir mer delaktiga i sitt skolarbete och kan utveckla ett större inflytande i sina 
studier.

Andelen barngrupper i förskolan som uppfyller målet gällande barngruppernas storlek har minskat 
från 33 procent år 2014 till 25 procent under 2015. Som främsta anledning anges ekonomiska skäl. 
Förskolorna har ökat barngruppernas storlek för att få budget i balans. Förskolechefernas uppfattning 
är också att barnens vistelsetider har ökat och för att undersöka detta har förvaltningen genomfört en 
mätning av barnens vistelsetider under olika tider av dagen. Detta kommer att följas upp regelbundet 
under kommande år för att få en bild om hur det ser ut. Personaltätheten ligger under 2015 på 5,05 per-
sonal/barn vilket är samma som under år 2014.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag Status
Kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan. Pågående

Kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grundskolor. Pågående

Utarbeta förslag på hur Lunds kommun kan öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik. Pågående

Kommentarer kring särskilda uppdrag
Barn- och skolnämnderna på Lund Öster och Lunds stad samt Utbildningsförvaltningen har beslutat att 
samarbeta kring gemensamma uppdrag från Kommunfullmäktige. 

• Kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan 

      Kartläggningen av elevhälsan samordnas av Utbildningsförvaltningen.  
      En arbetsgrupp har bildats  med representanter från respektive förvaltning. 

• Kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grundskolor 

      Kommunfullmäktiges uppdrag att kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grund- 
      skolor redovisas per 2015-12-09 i Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse  
      Återrapport om läxhjälp 2015. Dnr BSL 2015/0747. 

• Utarbeta förslag på hur Lunds kommun kan öka intresset för matematik, naturvetenskap och tek-
nik 

      Uppdraget är redovisat i tjänsteskrivelse per 2016-01-04 Kommunfullmäktigeuppdrag att  
      utarbeta förslag på hur Lunds kommun kan öka intresset för matematik, naturvetenskap 
      och teknik Dnr BSÖ 2016/0999
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Ekonomi

Resultat

 miljoner kronor 2013 2014 2015
Intäkter 231,0 236,5 246,9

Kostnader -1 723,6 -1 797,0 -1 876,8

Avskrivningar -11,8 -12,4 -12,2

Verksamhetens nettokostnader -1 504,5 -1 572,9 -1 642,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat exklusive finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Kommunbidrag (ram) 1 492,8 1 573,2 1 640,3

Resultat -11,8 0,2 -1,7

 
Nämnden redovisar ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Enligt regelverket för direkt skolpeng analy-
seras nämndens resultat och justeras för exempelvis volymavvikelser till följd av fler eller färre barn/
elever och större avvikelser i lokalkostnader jämfört med budget. Med hänsyn taget till detta visar 
nämnden ett överskott på 7,1 miljoner kronor.

Orsakerna till underskottet är främst fler elever än budgeterat i grundskolan och i förberedelseklas-
serna samt ökat antal elever med särskilda behov inom specialskolorna.

Budskapet om budget i balans har varit tydligt och budgetansvariga har varje månad lämnat en eko-
nomisk uppföljning. Skolområden med budget i obalans har tagit fram en särskild åtgärdsplan. Den 
ekonomiska styrmodellen har gjort att såväl nämnden som samtliga budgetansvariga haft aktuell 
uppföljning varje månad.

Investeringsredovisning

 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse
Investering -11,3 -11,9 0,6

Totalt -11,3 -11,9 0,6

Framtid och utveckling
Nämnden ser framför allt fyra övergripande utmaningar och fokusområden inom Barn och skolnämnd 
Lund stads ansvarsområde.

Direkt skolpeng
Beslut om ny utformning av direkt skolpeng förväntas tas under våren 2016. Beslutet kommer att 
påverka alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. När det gäller organisation och finansiering 
av särskolan, nyanlända elevers skolgång samt ersättning för lokalkostnader; föreslås dessa att utredas 
i särskild ordning.

Nämndens målarbete
Arbetet med att formulera nämndens mål enligt kommunens nya målstruktur pågår. Under första kvar-
talet 2016 kommer beslut att fattas om målformuleringarna. Tre huvudområden har identifierats; barns 
och elevers stress i skolan, utvecklande lärmiljöer samt likvärdig bedömning med avseende på betygs-
sättning.
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Översyn av befintlig lokalstruktur
KSAU har under hösten gett kommunkontoret i uppdrag att ”med hänsyn till det ekonomiska läget, 
och inom ramen för gällande lokalinvesteringsprocess, intensifiera arbetet med att utreda möjlighe-
terna att i ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet framför investeringar i nya lokaler”. Därtill 
har Barn och skolnämnd Lunds stad att hantera lokalkapacitet för förväntat elevunderlag enligt till-
gängliga befolkningsprognoser.

Ekonomiska förutsättningar 
Det förväntade ekonomiska förutsättningarna kommande år kommer inte att fullt ut kunna finansiera 
nuvarande kostnadsnivå. Detta kommer att ställa krav på kloka effektiviseringar inom nämndens an-
svarsområden, samtidigt som ambitionen att hålla en hög kvalitet behöver framhållas.

Övrigt
Utöver dessa fyra finns utmaningar kopplade till lokala pedagogiska utvecklingsområden och perso-
nalförsörjning. Dessa beskrivs närmare i nämndens förvaltningsberättelse samt under avsnittet perso-
nalredovisning.

Barn- och skolnämnd Lund Öster
Ordförande: Kenth Andersson (S)
Skoldirektör: Ann-Britt Wall Berséus

Årets händelser av väsentlig betydelse
Under 2015 har staten gjort en förskole- och lågstadiesatsning. Under 2015 har 13 förskolor fått stats-
bidrag gällande förskolesatsningen och alla skolor inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster (BSF 
Lund Öster) tagit del av statsbidraget för lågstadiesatsningen. Effekterna av detta kommer vi att se 
2016.

Staten fortsätter med satsningar för att utveckla och utöka matematikämnet i skolan. Den senaste 
satsningen är Matematiklyftet, som är en didaktisk fortbildning riktad till verksamma matematiklärare 
inom i princip samtliga skolformer. Under läsåret 2014/2015 deltog två skolenheter inom BSF Lund 
Öster i Matematiklyftet, 16 pedagoger har deltagit i fortbildningen. Ett forskningsprojekt pågår som 
undersöker hur lärarna arbetar med Matematiklyftet med inriktning på hur lärare tar till sig och tolkar 
stödet och hur det uttrycks i klassrummet.

BSF Lund Öster arbetar vidare för att ta vara på, och utveckla medarbetarnas kompetens.  Inom nämn-
dens område har 34 lärare uppdrag som förstelärare i enlighet med regeringens beslut om karriärtjäns-
ter för lärare, och en lärare har fått uppdrag som lektor i matematik.

Under året har Byskolan i Södra Sandby tilldelats White Guide Juniors förstapris i kategorin Årets 
Hållbara Offentliga Gastronomi 2015. I november fick Nyvångskolan besök av Christer Fuglesang.
Mandelblomman i Dalby, en ny förskola, och särskola F-6 på Hagalundskolan är nya verksamheter 
under året.
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Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning 
av målet Indikatorer Not

Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Förskoleplats ska erbjudas 
inom tre månader efter det 
att vårdnadshavare ansökt 
om placering.

Klarar målet Andel barn som erbjuds förskole-
plats inom tre månader efter det 
att vårdnadshavare ansökt om 
placering.

100 % 100 %

Barngrupperna i förskolan 
ska i regel inte vara större 
än 11 för de yngre (1-2 år) 
barnen och 16 för de äldre 
(3-5 år) barnen. Antalet 
personal per grupp ska i 
regel vara 2,75.

Klarar ej målet Andel grupper som uppfyller målet i 
oktober månad. * 58,7 % 44 %

Antal barn per personal * 5,09 5,13

Det nationella uppdraget ska 
fullgöras med goda resultat, 
hög kvalitet och hög effek-
tivitet. Kunskapsmålen ska 
sättas i fokus.

Klarar målet Betygsresultat i form av genom-
snittligt betygspoäng.

248,4 233,4

Andel elever med behörighet till 
högre studier. * 95 % 94 %

Lugn, trygghet och arbetsro 
ska prägla våra skolor och 
förskolor.

Klarar målet Andel elever som anser att det är 
en positivt stämning på skolan. 
Skolår 5

94 % 92 %

Andel elever som anser att det är 
en positiv stämning 
på skolan. Skolår 8

86 % 85 %

Elever, föräldrar och perso-
nal ska ha ökade möjligheter 
till insyn, delaktighet och 
påverkan.

Klarar målet Andel elever som anser att läraren 
i skolan bryr sig om vad du säger. 
Skolår 5

92 % 86 %

Andel elever som anser att läraren 
i skolan bryr sig om vad du säger. 
Skolår 8

81 % 74 %

Andel elever som anser att de kan
vara med och påverka. Skolår 5

55 % 64 %

Andel elever som anser att de kan 
vara med och påverka. Skolår 8

47 % 53 %

Andel elever som anser att de vill 
vara med och påverka. Skolår 5

80 % 85 %

Andel elever som anser att de vill 
vara med och påverka. Skolår 8

83 % 84 %

Skolan ska vara öppen mot 
det omgivande samhället.

Klarar målet Hur skolledarna uppfattar att sam-
verkan, samarbete och erfaren-
hetsutbyte fungerar på en 5-gradig 
skala.

3,6 3,5

Planering, styrning och 
uppföljning ska förenklas 
och förbättras.

Klarar målet Hur skolledarna uppfattar att det 
finns ändamålsenliga och effektiva 
processer och rutiner på en 
5-gradig skala.

3,2 2,9

Skolan och förskolan ska 
utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt.

Klarar målet Hur eleverna upplever sin hälsa. 
Andel elever som på en 10-gradig 
skala svarat 6 eller högre, där 
1 motsvara ”dåligt” och 10 
”utmärkt”- Skolår 5

94 % 87 %

Hur eleverna upplever sin hälsa. 
Andel elever som på en 10-gradig 
skala svarat 6 eller högre, där 
1 motsvara ”dåligt” och 10 
”utmärkt”- Skolår 8

90 % 87 %

Antal skolor/förskolor med grön 
Flagg eller annan miljöcertifiering.

31 24
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Kunskapsresultaten på Lund Öster fortsatt goda och ligger betydligt högre än rikssnittet vad gäller me-
ritvärde och behörighet till gymnasieskolan. Föräldrarnas utbildningsbakgrund är en betydande faktor 
för elevernas kunskapsresultat och majoriteten av eleverna på Lund Öster har föräldrar med högre ut-
bildning. Annat som kan bidra till de höga kunskapsresultaten är att en klar majoritet av eleverna anser 
att de får den hjälp och stöd de behöver, att de trivs och känner sig trygga, blir bemötta med respekt av 
sina lärare och att lärarna ger dem utmaningar. Eleverna upplever att deras lärare tydliggör målen med 
undervisningen och ger dem feedback på arbetsprov/arbeten så att de vet vad som kan göras bättre.

När det gäller elevernas inflytande når nämnden inte målen varken vad gäller att vilja ha inflytande 
eller att få det. I skolornas analyser konstateras ett fortsatt behov av att arbeta med begreppen infly-
tande, påverka och bestämma. Kommunens fortsatta satsning på Bedömning för lärande (BFL) bidrar 
förhoppningsvis också till att eleverna blir mer delaktiga i sitt skolarbete och kan utveckla ett större 
inflytande i sina studier.

Fullmäktigemålet gällande barngruppernas storlek upplevs ute på förskolorna mer som en vision än ett 
mål som går att nå till 100 procent. Samtidigt delar förskolorna in barnen i olika gruppkonstellationer 
under dagen vilket innebär att barngruppernas storlek varierar under dagen. Balansen mellan yngre 
och äldre barn, barnens närvarotider, kösituationen och barn med särskilt behov är några faktorer som 
påverkar barngruppens storlek och personaltätheten. Andelen barngrupper som uppfyller målet med 
barngruppernas storlek är i oktober månad 2015 är högre än i oktober 2014. Antalet barn per personal 
är också lägre jämfört med 2014.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag Status
Kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan. Pågående

Kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grundskolor. Pågående

Utarbeta förslag på hur Lunds kommun kan öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik. Pågående

Kommentarer kring särskilda uppdrag
Barn- och skolnämnderna på Lund Öster och Lunds stad samt Utbildningsförvaltningen har beslutat att 
samarbeta kring gemensamma uppdrag från Kommunfullmäktige. 

• Kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan 

      Kartläggningen av elevhälsan samordnas av Utbildningsförvaltningen.  
      En arbetsgrupp har bildats med representanter från respektive förvaltning. 

• Kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grundskolor 

      Uppdraget redovisas i tjänsteskrivelse per 2016-02-24 ”Kommunfullmäktige  
      uppdrag att kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grundskolor. Dnr BSÖ 2016/0126 

• Utarbeta förslag på hur Lunds kommun kan öka intresset för matematik, naturvetenskap  
och teknik 

     Uppdraget är redovisat i tjänsteskrivelse per 2016-01-04 Kommunfullmäktige uppdrag 
     att utarbeta förslag på hur Lunds kommun kan öka intresset för matematik, naturvetenskap 
      och teknik Dnr BSÖ 2016/0041
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Ekonomi

Resultat

 miljoner kronor 2013 2014 2015
Intäkter 47,2 49,6 55,4

Kostnader -641,9 -664,1 -698,0

Avskrivningar -6,2 -6,6 -6,8

Verksamhetens nettokostnader -600,9 -621,1 -649,3

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat exklusive finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Kommunbidrag (ram) 613,5 629,0 646,6

Resultat 12,7 7,9 -2,7

Nämnden redovisar ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Enligt regelverket för direkt skolpeng 
analyseras nämndens resultat och justeras för exempelvis volymavvikelser till följd av fler eller färre 
barn/elever och större avvikelser i lokalkostnader jämfört med budget. Med hänsyn taget till detta 
visar nämnden ett överskott på 2 miljoner kronor. Underskottet har uppstått inom förskoleenheterna 
och skolenheterna. Orsakerna till underskottet i förskolorna beror bland annat på att barnen har börjat 
senare än vad man har antagit eller rentav valt en annan förskola. Förskolecheferna har då inte kunnat 
justera personalbemanningen i samma takt. Gemensamt för både förskolorna och grundskolorna är att 
de extra resurserna ökar för att möta barn/elevers särskilda behov eller för att skapa god trygghet på 
enheterna. Det finns fortfarande enheter inom grundskolan som har ogynnsamt elevtal och till följd av 
det har de en för hög personalbemanning, vilket belastar ekonomin. De enheter som har prognostiserat 
underskott har under året lämnat in åtgärder för att få budget i balans. Arbetet att få budgeten i balans 
är en process som fortsätter under år 2016. De centrala verksamheterna däribland nämnd och kontor, 
lokalkostnader, föräldraavgifter samt skolskjutsar redovisar tillsammans ett överskott.

Antalet elever inom grundskola fortsatte att öka hos andra huvudmän under år 2015. Ökningen är fort-
farande störst hos de fristående och det är fortfarande Internationella engelska skolan som ökar, men 
även Kunskapsskolan samt Skrylleängsskolan. Antalet elever från andra kommuner fortsätter också 
att öka och eleverna väljer då skolor med idrottsprofil. I dagsläget erbjuder Killebäckskolan musik och 
fotboll som inriktning och Nyvångskolan kommer från och med hösten 2016 att erbjuda fördjupnings-
kurser i innebandy, fotboll, matematik/NO samt Engelska/IT. Inom nämndens förskolor minskade an-
tal barn, mätt som årssnitt, med 10 barn under 2015. En viss ökning av barn har skett bland fristående 
förskolor.

Investeringsredovisning

 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse
Investering -5 -3 -2

Totalt -5 -3 -2

Investeringsanslaget på 3,0 miljoner kronor har förbrukats. Sammantaget har ramen överskridets med 
2,0 miljoner kronor men då ingår utgifter för lokalanpassning med 2,4 miljoner kronor där medel lig-
ger under kommunstyrelsens anslag för skolplan som ännu inte tillförts nämnden.
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Framtid och utveckling

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

Inom förskolan är språkutveckling är ett område som det fokuseras på.
Ett utvecklingsområde inom skolan är att minska skillnaderna mellan skolorna i andel elever som upp-
når de nationella kunskapsmålen, behörighet till gymnasieskolan samt meritvärde. Likaså att minska 
skillnader som finns i vissa ämnesbetyg och betygen för flickor och pojkar.

Som ett led i likvärdig utbildning finns det kommunövergripande arbetet med Bedömning för lärande 
i Lund (BFL) som fortsatt satsning. Gemensamma utbildningsdagar planeras både för förskola och 
grundskola.

Med övningsskolorna kommer också nya utmaningar för handledare, pedagoger och rektorer. Bland 
annat så ska särskilt yrkesskickliga lärare kunna delta i metodiska moment i den högskoleförlagda 
utbildningen. Övningsskolorna ska också samverka med andra övningsskolor så att studenterna kan ta 
del av verksamheter med andra förutsättningar. I dialog med högskolan och studenten ska forsknings-
bara frågor formuleras som kan undersökas inom ramen för examensarbetet.

Nyanlända barn och elever
Utvecklingsmål: Personalen har kunskap och kompetens som rör nyanlända barn och elevers lärande 
 
Bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om 
placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller 
han skrivits in i svenska skolan. Fundamentet för att lyckas i arbetet med nyanlända barn och elever är 
att lärarna har kunskap och kompetens som rör nyanlända elevers lärande. Under våren 2016 kommer 
temat att vara ”Nyanlända” på ett skolledarforum för förskola och skola. Dagen ska resultera i att varje 
team upprättar en handlingsplan kring nyanländas mottagande. Förberedelseklasser kommer att finnas 
på varje skola vilket medför ökade möjligheter för elevernas integration men också breddad kunskap 
och kompetens för många lärare i kommunens skolor.

Fritidshem
Kommunfullmäktige kommer under våren 2016 fatta beslut kring organisationen av fritidshem/fritids-
klubb för att Lunds kommun ska leva upp till gällande lagstiftning kring fritidshem. Detta kan leda till 
ett behov av nyrekrytering av fritidspedagoger.

Personal/Kompetensförsörjning
Utvecklingsmål: Att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare samt att väcka intresse för 
yrken inom vår organisation.
För att behålla den personal vi har krävs medvetna satsningar på kompetensutveckling för personalen 
exempelvis genom det fortsatta arbetet med bedömning för lärande, BFL. Det måste finnas karriär-
möjligheter som förstelärare och samtalsledare inom BFL. Rekryterande skolledarutbildning är av stor 
betydelse för att vara väl förberedda vid rekryteringsbehov av skolledare framöver.

En utbildning för samtliga skolledare under våren på temat psykosocial arbetsmiljö ska genomföras.
För att väcka intresset för våra yrken och att locka nya medarbetare ska skolornas hemsidor utveckla 
för att lyfta fram det som är attraktivt ur en sökandes perspektiv. Platsannonser via sociala medier och 
deltagande vid arbetsmarknadsmässor ska öka.
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Lokaler
Utvecklingsmål: Våra barn och elever, i ett 1 -16 års-perspektiv, ska erbjudas likvärdiga lokaler av hög 
kvalitet. Framtagandet av lokalprogram skall främja arbetet med att få likvärdiga lokaler.
Vi ska fortsätta arbetet med att utvärdera lokalbeståndet för att hitta effektiviseringar och sträva efter 
hög fyllnadsgrad. Detta ska ske före nybyggnation. Lokalerna och lärmiljöerna ska nyttjas och sam-
nyttja mellan förskola, grundskola och fritidshem.

Renhållningsstyrelsen
Ordförande: Emma Nilsson (MP)
Renhållningsdirektör: Erik Råhnlund

Årets händelser av väsentlig betydelse
Ett förslag till ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter (renhållningsordning) har tagits fram med 
beaktande av den regionala kretsloppsplanen. Fokusområden är ”Hållbar konsumtion”, ”Ökad återvin-
ning” och ”Ren och giftfri miljö”

Under året genomfördes en övergång till biodiesel för dieseldrivna fordon. Ett eldrivet fordon finns 
i verksamheten och ytterligare ett fordon med elteknik är under upphandling. Laddstolpe finns för 
besökande till förvaltningen. Vid årets slut nyttjade endast en arbetsmaskin och en personbil fossila 
drivmedel. Det innebär i praktiken att målet är nått vad gäller fossilfria transporter i verksamheten.
Övrig energiförbrukning är fossilfri vad gäller el men inte fullt ut vad gäller fjärrvärme.

De första rören för sopsug i Brunnshög har kommit på plats. Sopsugssystemet minimerar trafik av 
renhållningsfordon i Brunnshög.

Rögle deponi är den avfallsdeponi som senast användes i Lunds kommun. Under året har arbete påbör-
jats för att rensa och förbättra deponins lakvattendammar.

Under ett flertal år har energisparande åtgärder genomförts för förvaltningens byggnader. Den hand-
lingsplan som upprättades är nu genomförd.

Fler skåp för insamling av lampor, batterier och mindre elavfall har tillkommit. Mer än 5 ton farligt 
avfall har samlats in via 16 skåp placerade i butiker.

56 procent av uppskattad mängd matavfall samlas in. Det är mer än det nationella målet för 2018.
Kompetenslyft i organisationen har under året fokuserat på organisationens målarbete på individnivå 
och slutförande av YKB-utbildning (Yrkeskompenetensbevis för fordonsförare).

Revision enligt OHSAS 18001 (arbetsmiljö), ISO 14001 (miljöledning) och ISO 9001 (kvalitet) har 
skett och anmälda avvikelser har åtgärdat.
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Kommunfullmäktiges mål för nämnden

Kommunfullmäktigemål Bedömning av målet Indikatorer Not
Utfall 
Helår 
2015

Mål 
Helår 
2015

Verksamheten ska bedrivas 
kostnadseffektivt för att möj-
liggöra väl avpassade taxor 
i förhållande till ett prisvärt 
serviceutbud i enlighet med 
kundernas önskemål.

Klarar målet Varje verksamhet skall täcka 
sina egna kostnader så långt 
det är kalkylmässigt möjligt 
och att verksamheten bidrar 
så att det totala täckningsbi-
draget inte minskar.

365 427

Renhållningsverkets verk-
samhet ska spara resurser 
och skydda miljön.

Klarar målet Minskning, från föregående 
år, av koldioxidutsläpp från 
transporter utifrån bränsle-
förbrukning per kommunin-
vånare.

26 % 3 %

Båda kommunfullmäktigemålen har uppfyllts under året. Minskningen av koldioxidutsläpp beror 
främst på övergång till biodiesel.
Ekonomi

Resultat

 miljoner kronor 2013 2014 2015
Intäkter 156,9 169,5 161,3

Kostnader -140,2 -149,6 -143,0

Avskrivningar -15,9 -16,4 -17,6

Verksamhetens nettokostnader 0,8 3,5 0,6

Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,9 -0,6 -0,3

Resultat exklusive finansiella poster -0,8 -0,6 -0,3

Resultat 0,0 3,0 0,4

Årets resultat blev positivt 0,4 miljoner kronor, det motsvarar det budgeterade resultatet för året och 
nämndsmålet ekonomi i balans uppnåddes. Före justering av självkostnad blev resultatet positivt 1,2 
miljoner kronor. Täckningsbidraget för gångbanor uppgick till 2,9 miljoner kronor och det översteg 
verksamhetsmålet med 0,9 miljoner kronor. Verksamhetsmålet för container/slam 6,5 miljoner kronor 
uppnåddes inte, utfallet blev 0,5 miljoner kronor lägre än målet.

I resultaträkningen för 2013-2015 ingår jämförelsestörande poster:
Jämförelsestörande poster 2013 2014 2015

Vidarefakturering deponikostnader St Hans, Rögle påverkar intäkter och kostnader 5,8 12,3 3,6

Justering för självkostnaden, som påverkar intäkter och resultat 0,3 0,2 -0,8

För 2015 hade intäkter exklusive dessa poster blivit 158,5 miljoner kronor och resultatet plus 1,2 mil-
joner kronor. 
 
Lunds Renhållningsverk arbetar med beteendeförändring att sortera ut mer från restavfall, återanvänd-
ning och förebygga uppkomst av avfall. En effekt visar sig i behandlingskostnaden som inte har ökat 
under senaste fyraårsperioden. Under de senaste åren har samarbete skett för fastighetsnära textilin-
samling för att minska mängden restavfall. 
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Investeringsredovisning
 miljoner kronor Utfall Ram Avvikelse

Investering -30,3 -38,0 7,7

Totalt -30,3 -38,0 7,7

Investeringarna för året fördelar sig på fordon 19,8 mnkr, kärl 1,8 mnkr container 1,3 mnkr, ventilation 
verkstaden 0,9 mnkr, rör till sopsugssystem Brunnshög 5,8 mnkr och övrigt 0,7 mnkr.

Framtid och utveckling
Kommunfullmäktiges mål för 2016-2018, tillsammans med målen i Lundaeko II och renhållnings-
ordning är styrande för verksamheten de kommande åren. Utsläpp av växthusgaser skall minska och 
fokusområden i föreslagen avfallsplan är Hållbar konsumtion, Ökad återvinning och Ren och giftfri 
miljö.

Regeringen har beslutat om att kommunerna skall ansvar för insamling av förpackningar och tidningar 
från hushållen. För Lund betyder förändringen en fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling av 
avfall. Färre återvinningsstationer behövs vilket minskar nedskräpning och hushållens egna transpor-
ter. Med en fastighetsnära service ökar även graden av återvinning.

Inköp av helt eldrivna renhållningsfordon är möjligt under de närmaste åren då förväntningar finns om 
lägre investeringskostnader för dessa.

Allt fler fastighetsägare använder underjordiska containrar för avfall istället för kärl i miljöhus. För-
delarna är både effektivisering av insamlingen och förbättrad arbetsmiljö. Ökat investeringsbehov för 
containrar följer av detta.

Inom landet sker stora utvecklings- och försöksprojekt för att avfallsbranschen ska kunna möta den 
omställning som EU önskar till cirkulär ekonomi. I omställningen önskas dels ett förändrat konsum-
tionsmönster från medborgarna där avfallsbranschen arbetar med beteendepåverkan för att öka livs-
längden på produkter och ökad återvinning. Avfallsbranschen kommer också att på sikt få hantera fler 
olika sorters material exempelvis bioplaster, hur dessa ska hanteras i återvinningen är ännu inte helt 
klarlagt.

Beteendepåverkan och försöksverksamhet syftar till att avfallsmängderna totalt sett skall minska. Ett 
praktiskt försök sker genom en kvartersnära återbruksbutik i stadsdelen Linero.
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FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning not Kommunen Koncernen*
miljoner kronor Budget 2015 2015 2014 2015 2014
Verksamhetens intäkter 1 1 382 1 500 1 386 4 418 4 267

Verksamhetens kostnader 2 -6 603 -6 619 -6 370 -8 634 -8 377

Avskrivningar -253 -298 -275 -717 -659

Jämföreselstörande poster 3 67 28 67 14

Verksamhetens nettokostnader -5 474 -5 350 -5 231 -4 866 -4 755

Skatteintäkter 4 5 089 5 066 4 845 5 066 4 845

Generella statsbidrag och utjämning 5 363 347 342 347 342

Finansiella intäkter 6 103 118 99 15 13

Finansiella kostnader 7 -52 -35 -41 -166 -175

Resultat efter finansiella poster 8 29 145 14 396 270

Skatt -76 -66

Minoritetsandel -1 -1

Resultat före extraordinära poster 29 145 14 318 204

Extraordinära poster

Årets resultat 29 145 14 318 204

Avräkning mot balanskravet 0 -30 -39

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 29 115 -25

Kassaflödesanalys miljoner kronor Kommunen Koncernen
not Budget 2015 2015 2014 2015 2014

Den Löpande Verksamheten
Årets resultat efter finansiella poster 29 145 14 396 270

Justering för ej likvidpåverkande poster 9 288 336 283 748 669

Betald skatt -22 -18

Medel från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 317 481 297 1 122 921

Ökning/minskning lager, exploateringsverks. 16 -20 -21 -2 -31

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -99 50 -89 17

Ökning/minskning kortfristiga skulder 32 165 44 118 159

Medel från löpande verksamhet 350 527 370 1 149 1 065

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 11 -4 -8 -10 -11

Investering i materiella anläggningstillgångar 12 -938 -673 -823 -1 562 -1 582

Sålda materiella anläggningstillgångar 10 2 20 3 39

Investeringsbidrag 110 29 110 29

Bidrag till statlig infrastruktur 15 -19 -19

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -35 -1 -56 -17 -53

Medel för investeringsverksamhet -973 -567 -856 -1 476 -1 596

Finansieringsverksamheten
Upplåning/amortering långfristiga skulder 22 623 723 1 341 238 753

Upplåning kortfristiga lån / amortering 24 300 -250 302 -250

Fordran avseende förmedlade lån 24 -100 -50

Långfristig utlåning 14 -648 -527 -37 6

Medel från finansieringsverksamhet 623 275 514 502 509

Årets kassaflöde 0 235 28 175 -23

Likvida medel vid årets början 34 6 336 358

Likvida medel vid årets slut 269 34 511 336
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Balansräkning Kommunen Koncernen*
miljoner kronor Not 2015 2014 2015 2014

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 11 12 9 196 216

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 12 5 322 4 967 15 014 14 202

Maskiner och inventarier 12 320 322 427 421

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter 13 2 007 2 006 295 290

Långfristiga fordringar 14 2 410 1 761 141 88

Bidrag till statlig infrastruktur 15 18 19 18 19

Summa anläggningstillgångar 10 089 9 084 16 091 15 236

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd, lager och exploateringsområden 16 236 220 290 292

Kortfristiga fordringar 17 1 146 940 1 052 965

Korfristiga placeringar 18 118 125 135 133

Kassa och bank 269 34 511 336

Summa omsättningstillgångar 1 770 1 319 1 988 1 725

Summa tillgångar 11 859 10 403 18 079 16 961

Eget kapital, avsättning och skulder
EGET KAPITAL

Årets resultat 145 14 318 204

Resultatutjämningsreserv 215 220 215 220

Övrigt eget kapital 3 989 3 969 5 292 5 101

Summa eget kapital 19 4 348 4 203 5 825 5 525

Minoritetsintressen 2 2

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser 20 426 406 465 444

Uppskjuten skatt 625 585

Andra avsättningar 21 42 36 42 37

Summa avsättningar 468 441 1 132 1 067
Långfristiga skulder 22,23 4 468 3 647 7 003 6 668

varav lån för annans räkning 2 366 1 715

Kortfristiga skulder 23,24 2 576 2 111 4 117 3 700

varav lån för annans räkning 650 550

Summa skulder 7 043 5 759 11 120 10 367
Summa eget kapital, avsättning och skulder 11 859 10 403 18 079 16 961

Panter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter 1 1

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna. 25 2 389 2 467 2 390 2 467

Borgensåtagande 26 1 325 1 804 812 857

Andra förpliktelser 27 441 453

Regressrätt 27 -2 -2 -2 -2

Leasingåtagande 28 1 048 1 263 1 068 1 275
*) Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 29.
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annan anges. Därutöver följs det av regelverk 
och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet god 
redovisningssed.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärdet.

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas i resultaträkningen och specificeras i not.
Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och överstiger väsentligt belopp. 
Dessutom redovisas alltid som jämförelsestörande kommunens realisationsvinster vid fastighetsför-
säljningar och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i sam-
band med markexploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar eller återföringar av tidigare 
nedskrivet aktievärde som jämförelsestörande post.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden baserat på 
anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och konst sker ingen 
avskrivning.

Avskrivning beräknas och bokförs när tillgången tas i bruk. Inventarier som anskaffas löpande och 
publika fastigheter som färdigställs löpande skrivs av praktiska skäl av från efterföljande årsskifte.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

• Verksamhetsfastigheter* 10-33 år
• Fastigheter för affärsverksamhet 10-33 år
• Publika fastigheter (gator ,vägar, parker) 33 år
• Belysning och kolonianläggningar 10 år
• Maskiner och inventarier 3-15 år 

*För nyuppförda fastigheter och väsentliga investeringar i fastigheter under 2015 tillämpas komponentavskrivning.

Komponentavskrivning
Komponentavskrivning innebär att om skillnader förväntas i förbrukning av en materiell anläggnings-
tillgångs betydande komponenter, ska tillgången delas upp på dessa och respektive komponent ska 
skrivas av separat. Komponentavskrivning har under 2015 införts på nyuppförda byggnader samt på 
byggnader där väsentliga om- och tillbyggnader har skett. Under 2016 kommer komponentavskrivning 
att tillämpas både för nya investeringar och befintliga anläggningstillgångar.

För publika anläggningar, såsom gator och vägar, har komponentavskrivning inte införts. Införande av 
komponentavskrivning planeras införa under 2016.
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Nedskrivning
Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggningstillgångar om indikation förekommer på att till-
gångens verkliga värde understiger redovisat värde.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.

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

Klassificering av finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång. Samtliga 
placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. En minskning 
av aktievärdet bokförs under posten Nedskrivningar. En ökning av aktievärdet på balansdagen återförs 
upp till anskaffningsvärdet. I båda fallen avräknas det bokförda beloppet vid avstämning mot balans-
kravet.

Tillgångar och skulder

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

Bidrag till statlig infrastruktur
I enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter redovisar kommunen bidrag till 
statlig infrastruktur som anläggningstillgång. Avskrivningstiden är 25 år. Kommunens bidrag till Tra-
fikverket för byggandet av Skyttelbron över järnvägen är beslutat av kommunstyrelsen och redovisas i 
enlighet med ovan. Investeringen är klassad som väg enligt väglagen 1971:948.

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

Av tomtlikviderna för exploateringsområdena redovisas en del som gatukostnadsersättning. Kom-
munen använder en schablonmetod där redovisningen grundas på antagandet att tomtlikviden i första 
hand täcker anläggningsutgiften för gata och park, och då som gatukostnadsersättning, och i andra 
hand täcker den markanläggningarna. Gatukostnadsersättningen periodiseras över avskrivningstiden 
under samma period som den investering i gata och park som den avser att finansiera.

Ej sålda tomter redovisas som omsättningstillgång. Överföring från markreserv till omsättningstillgång 
vid exploatering sker när detaljplan fastställs och vunnit laga kraft.
Resultatföring av intäkter från exploateringsområden intäktsförs löpande i samband med försäljningen 
och kostnader för sålda tomter matchas mot intäkterna.

Avsättningar
Avsättning har skett för återstående markarbeten inom exploateringsområden där markintäkter har 
influtit. Avsättning har skett för återställningsarbete där paviljongbyggnader till skolor och förskolor. 
Beloppsgränsen för att bokföra en avsättning är satt vid tre miljoner kronor.
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Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.
Förpliktelser för särskild avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade 
med en kalkylränta på 2 %. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden 
som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samord-
ning kommer att ske.

Säkringsredovisning
Finansverksamheten inom kommunen grundar sig på kommunfullmäktiges finansiella föreskrifter 
samt kommunstyrelsens Finanspolicy. Finansiella derivatinstrument i syfte att säkra positioner avse-
ende kurs- och ränteförändringar.

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

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

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

Sammanställd redovisning 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning. 
Syftet är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekono-
miska ställning.

Den sammanställda redovisningen omfattar Lunds kommun och de juridiska personer i vilka kommu-
nen har ett betydande inflytande. Med detta menas att kommunen innehar minst 20 procent av rösterna 
i denna juridiska person. VA Syd ingår i den sammanställda redovisningen trots att ägarandelen är 19 
procent. Motivet är att ägarandelen kan komma att överstiga 20 procent om något år.

Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, kan företag som har en verksamhet av obetydlig omfatt-
ning undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning 
och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammanlagda 
kommunala andelen av omsättningen/omslutningen hos de företag som undantas, får dock inte över-
stiga 5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att Fastighets AB Arenan och 
Lund Science Village AB inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att Lund stads ägarandel 
överstiger 20 % i bolagen.

Som konsolideringsmetod används förvärvsmetoden, vilket innebär att övriga juridiska personers 
egna kapital vid förvärvet har eliminerats i sin helhet. I den sammanställda redovisningen ingår därför 
endast den del av enhetens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Tillgångar och skulder samt 
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intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens aktieinnehav.

Räkenskaperna i den sammanställda redovisningen är uppställda efter de principer kommunen tilläm-
par om olikheterna inte är oväsentliga.

De aktiebolag som ingår i den sammanställda redovisningen upprättar sina bokslut i enlighet med Års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Kommunalförbunden 
lyder under samma normering som kommuner och landsting.

Interna poster av väsentlig karaktär mellan de ingående enheterna och kommunen har eliminerats.
Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatteskuld hänförts till eget

kapital. I den sammanställda redovisningen redovisas bolagens obeskattade reserver dels som eget 
kapital (78 %), dels som uppskjuten skatt (22 %).

Samtliga bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda redovisningen tillämpar kompo-
nentavskrivning för de anläggningstyper där detta är applicerbart.

Eftersom respektive företag gör sin egen komponentindelning finns inget enhetligt regelverk. Byggna-
der är indelade i komponenter med avskrivningstid mellan 15 – 100 år. För maskiner och inventarier 
tillämpas inte komponentavskrivning. Avskrivningstiden ligger mellan 3 - 15 år.

155



121

Noter
Beloppsavrundning kan göra att slutsumman i en not kan avvika från summan av de enskilda posterna 
och från summorna i den ekonomiska sammanställningen.

Not 1  Verksamhetens intäkter Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Försäljning verksamhet och tjänster 546,3 531,5

Taxor och avgifter 393,3 372,7

Försäljningsintäkter och hyror 219,0 220,1

Bidrag 341,8 262,1

1 500,4 1 386,4 4 418,4 4 266,9

Not 2  Verksamhetens kostnader Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Löner och pensionskostnader -4 060,4 -3 832,6

Material, varor, inventarier -318,0 -303,0

Lämnade bidrag -267,8 -254,6

Köp av huvudverksamhet -1 055,3 -966,9

Tjänster, avgifter -376,5 -326,5

Lokalkostnader -541,2 -686,5

-6 619,2 -6 370,1 -8 634,3 -8 377,0

Not 3  Jämförelsestörande poster Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning anläggningstillgångar 1,4 17,9 1,4 3,5

Vinster/förluster från exploateringsområden 26,2 19,1 26,2 19,1

Återbetalning från AFA 41,0 41,2

Försäkringsersättning 9,0 9,0

Nedskrivning/återföring materiella anläggningstillgångar -10,5 -8,5 -10,5 -8,5

67,0 28,5 67,2 14,1

 
Not 4  Skatteintäkter Kommunen Koncernen

2015 2014 2015 2014
Preliminär skatteinbetalning 5 070,0 4 856,0

Justerad slutavräkning för föregående år -8,8 -12,3

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret 5,0 0,8

5 066,1 4 844,5 5 066,1 4 844,5

Kronor per invånare
Preliminär skatteinbetalning 43 738 42 482

Justerad slutavräkning för föregående år -77 -109

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret 43 7

43 704 42 380 43 704 42 380
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Not 5  Generella statsbidrag och utjämning Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Inkomstutjämningsbidrag 645,1 588,6

Kostnadsutjämningsavgift -570,1 -577,5

Regleringsbidrag/-avgift -4,5 26,5

Strukturbidrag 12,1 11,9

Införandebidrag 88,9 135,9

Utjämningsavgift LSS -5,4 -10,0

Kommunal fastighetsavgift 170,1 167,0

Särskild kompensation för höjda sociala avgifter 8,7

Engångsmedel för flyktingverksamheten 1,8

346,7 342,4 346,7 342,4
Kronor per invånare
Inkomstutjämningsbidrag 5 565 5 149

Kostnadsutjämningsavgift -4 918 -5 052

Regleringsbidrag -39 232

Strukturbidrag 104 104

Införandebidrag 767 1 189

Utjämningsavgift LSS -47 -87

Kommunal fastighetsavgift 1 467 1 461

2 899 2 996 2 899 2 996

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

Antal invånare året före 115 915 114 308 115 915 114 308

Not 6  Finansiella intäkter Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter 25,0 28,2 8,0 6,5

- varav ränta från kommunägda bolag 21,5 27,0

Aktieutdelning 80,0 58,9 1,5 1,7

- varav Kraftringen AB 77,4 54,4

- varav andra kommunala bolag 2,5 2,8

Vinst vid försäljning av värdepapper 4,2 1,0 4,2 1,0

Nedskrivning/återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,7 1,7 0,7 3,3

Borgensavgifter 7,4 8,8

Övriga finansiella intäkter 0,3 0,4 0,5 0,5

117,7 99,0 14,9 13,1
Kommunen har placerat pensionsmedel i aktiefonder och strukturerade produkter.

Not 7 Finansiella kostnader Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Räntekostnader -24,2 -32,8 -139,8 -153,3

Ränta på pensionsavsättning -7,1 -5,2 -7,3 -5,4

Valutakursförluster -1,0 -0,5

Nedskrivning av placerade medel -2,2 -2,8

Övriga finansiella kostnader -1,7 -2,8 -14,9 -15,4

-35,2 -40,8 -165,8 -174,6
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Not 8 Resultat efter finansiella poster Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Kommunen 145,1 14,2 145,1 14,2

Kraftringen AB 204,7 206,9

Lunds Kommuns Fastighets AB 106,3 103,9

Lunds Kommuns Parkerings AB 8,6 5,9

Räddningstjänsten Syd 0,5 0,6

VA Syd

avgår resultat inom kommunkoncernen -69,4 -61,0

145,1 14,2 395,8 270,5

Not 9 Justering för ej likvidpåverkande poster Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Av- och nedskrivningar 321,7 284,0 740,7 667,8

Upplösning investeringsbidrag -10,6 -1,0 -10,6 -1,0

Förändring avsättningar 26,2 18,2 25,6 19,8

Orealiserade valutakursdifferenser -2,4 -0,5

Resultatandel i intresse-/dotterföretag -6,4 -3,9

Reavinst/reaförlust -1,0 -17,8 -1,9 -17,8

Övrigt 3,4 3,8

336,3 283,4 748,4 668,2

Not 10 Försäljning materiella anläggningstillgångar Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Centralköket 14,4

Grävarevägen 28 2,1 2,1

Övrigt 1,3 3,9 37,1

1,3 20,4 0,0 39,2

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Bokfört värde vid årets början 8,8 1,6 215,5 218,1

Investeringar 4,2 7,8 9,7 10,8

Försäljning, utrangering, annullering

Omklassificeringar 1,9 1,9

Årets valutakursdifferenser -16,8 -1,4

Avskrivningar -2,8 -0,6 -14,0 -12,1

Bokfört värde vid årets slut 12,1 8,8 196,3 215,5

Specifikation

Goodwill 0,5

Uttagsrättighet vattenkraft 168,4 190,1

Licensavgifter för IT- och telesystem 12,1 7,7 12,6 8,2

Övrigt 1,1 15,3 16,7

12,1 8,8 196,3 215,5
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Mark, Byggnader Och Tekniska Anläggningar

Anskaffningsvärde 7 442 6 780 21 776 20 578

Ackumulerade av- och nedskrivningar -2 522 -2 318 -8 063 -7 544

Bokfört värde 4 920 4 462 13 713 13 034
Avskrivningstider 10 -33 år 10 -33 år 10 -50 år 10 -50 år

Linjär avskrivning tillämpas, men ingen avskrivning sker för mark.

Pågående investeringar

Anskaffningsvärde/bokfört värde 403 505 1 300 1 168

Ingen avskrivning sker för pågående investeringar. 5 323 4 967 15 013 14 202

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 839 777 1 134 1 067

Ackumulerade av- och nedskrivningar -520 -454 -707 -646

Bokfört värde 319 323 427 421
Avskrivningstider 3 -15 år 3 -15 år 3 -15 år 3 -15 år

Linjär avskrivning tillämpas, ingen avskrivning för konst.

Årets förändringar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde vid årets början 4 461,5 3 748,1 13 034,3 10 874,0

Investeringar under året 160,0 188,7 316,0 455,7

Överföring från/till annat slag av tillgång 521,6 729,7 976,3 2 289,2

Inkomster -3,3 -1,6 -3,3 -1,6

Försäljning/ utrangering -0,2 -0,2 -17,9

Nedskrivningar -7,0 -8,3 -12,2 -8,3

Avskrivningar -213,0 -194,9 -598,2 -556,7

Bokfört värde vid årets slut 4 919,8 4 461,5 13 712,7 13 034,3
Pågående investeringar

Ingående värde vid årets början 505,1 701,3 1 167,9 2 464,2

Investeringar under året 430,4 551,7 1 142,4 1 035,2

Överföring från/till annat slag av tillgång -533,0 -747,9 -1 010,0 -2 331,5

Bokfört värde vid årets slut 402,5 505,1 1 300,3 1 167,9

Maskiner och inventarier

Ingående värde vid årets början 322,4 297,0 421,4 382,0

Investeringar under året 83,5 82,7 93,0 91,3

Överföring från/till annat slag av tillgång 0,2 25,3 22,4 48,2

Försäljning/ utrangering -0,4 -2,4 -0,8 -2,4

Nedskrivningar -3,5 -0,2 -3,9 -0,2

Avskrivningar -82,7 -80,0 -104,5 -97,4

Bokfört värde vid årets slut 319,5 322,4 427,5 421,4
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Not 13 Aktier, andelar, bostadsrätter Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Ingående värde vid årets början 2 006,0 1 956,1 290,4 243,4

Investering under året 1,2 56,9 1,2 56,9

Ändrad redovisningsprincip för andelskapital -7,0 -7,0

Aktieägartillskott -1,6

Årets andel i intresseföretags resultat 6,4 4,0

Utdelning -3,4 -5,2

Redovisat värde vid årets slut 2 007,3 2 006,0 294,6 290,4
Specifikation
Aktier som till största delen ägs av Lunds kommun

Kraftringen AB, 824 st (82,39%) 1 648,6 1 648,6

Lunds Kommuns Fastighets AB, 120 000 st (100%) 90,4 90,4

Lunds Kommuns Parkerings AB, 50 400 st (100%) 29,4 29,4

1 768,4 1 768,4 - -
Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Fastighets AB Lund Arena 75,0 75,0 75,0 75,0

Nordrike 4 Fastighets AB 57,2 56,0 57,2 56,0

Science Village Scandinavia AB 9,7 9,7 9,7 9,7

Ideon AB 0,2 0,2 0,2 0,2

SYSAV, 846 st 0,8 0,8 0,8 0,8

AB Sydvatten, 569.516 st 57,0 57,0 57,0 57,0

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 4,8 4,8 4,8 4,8

Andelskapital i Kommuninvest 6,5 6,5 6,5 6,5

Skånska Energi AB 23,0 23,0

Andelar i intresseföretag 32,4 29,4

Andra aktier och andelar 0,4 0,4

Bostadsrätter, andelar 27,6 27,6 27,6 27,6

238,8 237,6 294,6 290,4

2 007,3 2 006,0 294,6 290,4
Kraftringen AB är ett holdingbolag som ägs av Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommuner. Holdingbolaget äger Kraftringen 
Energi AB, som är ett operativt moderbolag. Lunds kommun äger 82,39 % i Kraftringen AB.

Kommunen har placerat pensionsmedel i aktiefonder och strukturerade produkter. Dessa placeringar klassificeras som 
kortfristiga placeringar, enligt rekommendationer från RKR.

Not 14 Långfristiga fordringar Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Stöd till föreningar 14,5 15,4 14,5 15,4

Lunds Kommuns Fastighets AB 1 800,0 1 200,0

Kraftringens pensionsskuld 11,6 12,9

VA Syd 511,8 472,3

Fastighets AB Lund Arena 39,2 42,3 39,2 42,3

Science Village Scandinavia 15,0 15,0

Förlagslån Kommuninvest 18,3 18,3 18,3 18,3

Andra långfristiga fordringar 53,8 11,2

Uppskjuten skattefordran 0,5 0,4

2 410,5 1 761,2 141,3 87,6
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Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Skyttelbron till Kristallen 18,2 18,8 18,2 18,8

Bidraget avser Skyttelbron till Kristallen. Trafikverket äger bron

Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan kommun redovisa bidrag till statlig infrastruktur som an-
läggningstillgång. Avskrivningstiden är högst 25 år. Kommunens bidrag till Skyttelbron är beslutat av kommunstyrelsen. 
Investeringen är klassad som väg enligt väglagen 1971:948. Den klassas som cykelväg och det kommer att skrivas en lokal 
trafikföreskrift avseende fordon.

Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Förråd och lager 1,9 2,0 55,6 73,5

Exploateringsområden 234,5 218,2 234,5 218,2

236,4 220,2 290,1 291,7
Exploateringsområdena avser osåld men bearbetad tomtmark.

Not 17 Kortfristiga fordringar Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Kundfordringar 108,6 114,0 261,5 255,8

Lunds Kommuns Fastighets AB , för förmedlade lån 650,0 550,0

Fordringar hos staten 138,2 71,9 156,2 89,9

Elcertifikat och utsläppsrätter 37,9 25,0

Andra kortfristiga fordringar 99,0 96,0 218,2 192,7

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 150,3 108,3 378,0 401,2

1 146,1 940,3 1 051,8 964,6

Not 18 Kortfristiga placeringar Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Aktiefondandelar, aktieindexobligationer, obligationer 117,6 124,9 134,9 132,7

Kommunen har placerat pensionsmedel i aktiefonder. Dessa placeringar klassificeras som kortfristiga placeringar, enligt 
rekommendationer från RKR.

Marknadsvärdet uppgår vid årsskiftet till totalt 165 miljoner kronor, varav 75 för aktiefonder, 72 för strukturerade produkter 
och 18 för likvida medel.

Not 19 Eget kapital Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Ingående eget kapital 4 203,4 4 189,2 5 525,0 5 322,6

Årets resultat 145,1 14,2 318,2 203,9

Återföring uppskjuten skatteskuld 0,4 0,4

Valutaomräkningsdifferens -19,0 -1,9

Utgående eget kapital 4 348,5 4 203,4 5 824,6 5 525,0
I Lunds Kommuns Fastighets ABs förvaltningsberättelse föreslås en utdelning på 1,4 miljoner kronor, plus ytterligare 10 
miljoner kronor för bostadssociala projekt enligt Kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2015. I respektive bolags förvalt-
ningsberättelse föreslås en utdelning på 0,1 miljoner kronor i Lunds kommuns Parkerings AB och 75,8 miljoner kronor för 
Lunds kommuns andel i Kraftringen AB.
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Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Pensioner och liknande förpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)

Särskild avtals- o visstidspension 1,9 0,1

Förmånsbestämd ålderspension 363,2 352,9

Pensionsbehållning * 8,8 9,4

Ålderspension 35,0 24,3

Särskild avtalspension 7,2 8,2

Pension till efterlevande 9,6 10,3

Livränta 0,3 0,4

Summa 426,0 405,6 464,7 444,1

*) Pension som intjänats 1998-99 och igångsatt 1999

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda 2 2 2 2

Tjänstemän 0 0 0 0

Pensionsavsättningar (alla belopp inklusive löneskatt)

Ingående avsättning 405,6 366,9

Nyintjänad pension 29,5 50,0

Pensionsutbetalningar -16,5 -15,7

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7,1 5,2

Pension till efterlevande 1,8 0,6

Övrigt -1,4 -1,3

Utgående avsättning 426,0 405,6 464,7 405,5

Aktualiseringsgrad 96,0 % 95,0 %

Not 21 Andra avsättningar Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Kostnader som matchas mot exploateringsintäkter 18,6 17,0 18,6 17,0

Markåterställning efter tillfälliga paviljonger 23,0 18,8 23,0 18,8

Garantiåtgärder 1,7

Utgående avsättning 41,6 35,8 41,6 37,5

Förändringar under året

Ingående avsättning 35,8 56,3 37,5 56,3

Nya avsättningar under perioden 4,7 5,0 1,7

Förändring exploateringsområden 1,7 -14,0 1,7 -14,0

Belopp som tagits i anspråk under perioden -0,6 -6,5 -1,0 -6,5

Outnyttjade belopp som återförts -0,7

Utgående avsättning 41,6 35,8 42,5 37,5
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Not 22 Långfristiga skulder Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Lån i banker och kreditinstitut

Utnyttjad checkkredit, koncernkonto 0,0 0,0 290,6 312,5

Lån i bank och kreditinstitut 1 433,9 1 360,4 5 831,9 5 568,4

Lån för vidareutlåning (till kommunens bolag) 2 366,1 1 714,6 54,3 44,6

3 800,0 3 075,0 6 176,8 5 925,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:

Gatukostnadsersättning 522,7 425,6 522,7 425,6

Investeringsbidrag 74,9 74,9 301,5 314,8

597,6 500,5 824,2 740,4

Övriga långfristiga skulder

Skuld till VA Syd (för aktier i Sydvatten) 57,0 57,0

Skuld avseende Kraftringens pensioner
(motsvaras av fordran mot Kraftringen)

11,6 12,9

Övriga långfristiga skulder 1,5 2,0 1,5 2,0

70,1 71,9 1,5 2,0

Totalt långfristiga skulder 4 467,7 3 647,4 7 002,5 6 667,9

Kommunen gör upplåning för direkt vidare utlåning till VA Syd och Lunds kommuns Parkerings AB. Kommunen har också, 
sedan några år tillbaka, ett kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB. 
Detta redovisas under kortfristiga skulder.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång 
har. Under redovisningsprinciper finns mer information om detta.

Not 23 Uppgifter om bruttolåneskulden Kommunen
2015 2014

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,44 % 0,75 %

Genomsnittlig bindningstid 2,41 år 1,29 år

Lån som förfaller inom:

-1 år 1 350 1 125

-1 -3 år 1 400 450

-3 -5 år 2 400 2 550

-5 -6 år 0 0

5 150 4 125

Merparten av lånen som förfaller inom 1 år utgörs av kommuncertifikat som oftast har en löptid 
på 3-4 månader. Vid löptidens slut emitteras nya kommuncertifikat. Om kommunen inte lyckas 
emittera nya certifikat finns tillgång till kreditlöften i form av kreditfaciliteter och checkräknings-
krediter uppgående till 2 700 mnkr.

Not 24 Kortfristiga skulder Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Leverantörsskulder 234,9 271,1 423,9 454,0

Lån genom certifikatsprogram 700,0 500,0 2 149,2 1 913,2

Lån genom kommuncertifikat för vidareutlåning 650,0 550,0

Övriga kortfristiga skulder 175,1 150,5 246,3 199,5

Förutbetalda avgifter, VA och renhållning 1,8 1,0 6,6 2,8

Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 813,8 638,5 1 291,2 1 130,0

2 575,6 2 111,1 4 117,2 3 699,5
Kommunen har ett kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB.
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Not 25 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skul-
derna eller avsättningarna

Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Andra pensionsförpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)
Ingående ansvarsvarsförbindelse 2 457,2 2 562,6 2 457,5 2 562,6

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 44,9 26,2 44,9 26,2

Pensionsutbetalningar -111,4 -109,2 -111,4 -109,2

Aktualisering 0,3 2,5 0,3 2,5

Bromsen 0,0 -12,0 0,0 -12,0

Övrigt -8,4 -13,0 -8,2 -12,7

Utgående ansvarsförbindelse 2 382,6 2 457,2 2 383,1 2 457,5
Pensionsförpliktelser för förtroendevalda
Visstidspension eller avgångsersättning 6,5 9,6 6,5 9,6

2 389,1 2 466,8 2 389,6 2 467,1

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

Not 26 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

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

1. Borgen för lån
Lunds Kommuns Fastighets AB* 1 100 1 600

Sydvatten AB 172 148 172 148

Studentbostadsföretag 11 13 11 13

Andra företag och stiftelser 10 10 10 10

Föreningar 5 5 5 5

Ägare till småhus 1 1 1 1

Intresseföretag 599 665

1 300 1 777 799 843

2. Borgen för pensionsutfästelser 25 27 13 14
- varav Kraftringen AB* 12 13

1 325 1 804 812 857

Riskbedömning av kommunens borgensansvar 2015-12-31
Fördelning miljoner 

kronor
procent

Helägt fastighetsaktiebolag 1 112 89 %

Delägda aktiebolag 172 10 %

Övriga borgenstagare 40 2 %

1 325 100 %
Kommunen har träffat avtal om kommunal borgen med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). 
Enligt avtalet uppgår borgensramen till 5 000 miljoner kronor och inkluderar även bolagets utnytt-
jade kredit på koncernkontot samt kommunens vidareutlåning via certifikatprogrammet och via 
obligationslån under 2015. Avtalet gäller tills vidare. Per 2015-12-31 uppgår kommunens borgen 
för reverslån till 1 100 miljoner kronor. Bolaget har på balansdagen inget utnyttjande av koncern-
kontokrediten. Vidareutlåning via certifikatprogrammet uppgick på balansdagen till 650 miljoner 
kronor och via obligationslån till 1 800 miljoner kronor. LKF anpassar sitt utbud till efterfrågan och 
har alla objekt uthyrda.

Samtliga aktiebolag som har erhållit kommunens borgen har god ekonomisk ställning och god 
framtidsutsikter.

Lunds kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
ABs samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts 
ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 
borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på 
samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest.

164



130

Not 27 Andra förpliktelser, regressrätter Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet markeras med *.

Andra förpliktelser
Övre gränser för koncernkontokrediter

Lunds Kommuns Fastighets AB* 175 175

Lunds Kommuns Parkerings AB* 100 110

Kraftringen AB* 120 120

395 405
Övre gräns för valutakonto

Lunds Kommuns Fastighets AB* 46 48

Övre gräns 5 MEUR – ingen kredit utnyttjas

441 453
Regressrätter
Aktieägaravtal med Lomma, Eslövs och Hörby kommun

Lunds kommuns regressrätt -2,0 -2,3 -2,0 -2,3

Not 28 Leasingåtagande Kommunen Koncernen
2015 2014 2015 2014

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal som överstiger tre år och 
20 tusen kronor.

Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:

- inom 1 år 157 159 166 166

- mellan 1 och 5 år 489 544 500 549

- senare än fem år 402 560 402 560

1 048 1 263 1 068 1 275
Kommunen har inga leasingkontrakt som är att betrakta som finansiell leasing enligt rekommendationerna.

Not 29 Koncerninterna förhållanden
Enhet Ägd andel Försäljning Räntor och 

borgensavgifter
Utdelning

% Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Given Mottagen

Kommunen 58 229 29 80

Kraftringen AB 82,4 137 18 77

Lunds kommuns 
Fastighets AB

100,0 148 126 15 2

Lunds kommuns 
Parkerings AB

100,0 2 5 0

Räddningstjänsten 
Syd

22,3 14 3

VA Syd 19,8 24 2 13

Enhet Ägd andel Lån Borgen
% Givet Mottaget Givet Mottaget

Kommunen 2962 57 1 112

Kraftringen AB 82,4 12

Lunds kommuns 
Fastighets AB

100,0 2 450 1 100

Lunds kommuns 
Parkerings AB

100.0

Räddningstjänsten 
Syd

22,3

VA Syd 19,8 57 512
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Ord- och begreppsförklaringar

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

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

Avskrivningar 
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.

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

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

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

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

Driftredovisning 
Omfattar kostnader och intäkter från den löpande verksamheten. Den utgör en specifikation till 
resultaträkningens rad för verksamhetens nettokostnader. I årsredovisningen redovisas den i 
ansvarsområden det vill säga per nämnd. Den kan också ta fram på fler nivåer, verksamheter och 
kostnads- och intäktsslag.

Eget kapital 
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder inklusive avsättningar.

Exploateringsredovisning 
Exploateringsverksamheten består av åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 
för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Här redovisas primärt både det som sen 
redovisas som anläggningstillgång, främst gator, vägar och belysning, och det som sen redovisas över 
resultatet, tomtförsäljning och kostnader för mark och markberedning, samt som omsättningstillgång, 
tomter till försäljning och avsättningar för återstående markarbeten.

166



132

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Förvaltningsberättelse 
Regleras av Kommunal Redovisningslag och ska bland annat innehålla översikt över utvecklingen 
av kommunens verksamhet, upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen 
av ekonomin, händelser av väsentlig betydelse som inträffat under året eller efter dess slut samt 
utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Investeringsredovisning 
Utgifter för investeringsverksamheten. Den utgör en specifikation till ökningen av anläggnings-
tillgångarna. Utgifterna redovisas primärt här innan de överförs till anläggningstillgångar.

MTN 
Medium Term Note, ett löpande skuldebrev med vanligast löptid mellan ett till tio år.

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

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

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

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

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

Soliditet 
Hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital.
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Revisionsberättelse för 
Lunds kommun 2015
Till fullmäktige i Lunds kommun
Organisationsnummer 212000-1132

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser och 
nämnder, och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag och stiftelser.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut
och riktlinjer, samt de föreskrifter som gäller tör verksamheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll, samt återrapportering till fullmäktige. Vårt ansvar är att granska verksamhet, 
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges-
uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt kommunallegen, revisionsreglemente och god revisionssed i kommu-
nal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har, förutom när det 
gäller de lagstadgade granskningarna, prioriterats utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning. För-
utom granskningar har verksamheten i styrelser och nämnder följts genom protokoll och andra hand-
lingar. Revisionsrapporter har löpande översänts till kommunfullmäktige.

I flera granskningar under 2015 har brister i kommunstyrelsens så kallade uppsiktsplikt och övergrip-
ande ansvar noterats. Med anledning av detta bedömer revisionen att åtgärder behöver vidtas för att 
stärka kommunstyrelsens ledningsfunktion, övergripande styrning och uppföljning. För iakttagelser 
och kommentarer gjorda under 2015 hänvisas till bilaga 1, revisorernas redogörelse 2015.

Kommunrevisionen har under 2015 inlett en granskning av kommunens arbete med den långsiktiga
ekonomiska planeringen. Granskningen kommer att fortsätta under 2016 och 2017.Kommunrevisionen 
kommer därför att återkomma med bedömning rörande detta och det kommer att innefattas i kom-
mande revisionsberättelser.

De av fullmäktige antagna finansiella målsättningar visar på en låg måluppfyllelse. Endast ett av tre 
delmål uppnås. Angående verksamhetsmålen redovisas att "28 av 33 kommunfullmäktigemål för 
nämnderna bedöms uppfyllda". Revisorerna mener att det saknes indikatorer för vissa av verksamhets-
målen vilket innebär svårigheter att bedöma måluppfyllelsen.

Vi vill särskilt poängtera att kommunen behöver finna en väg för att långsiktigt hantera det faktum att 
verksamhetens nettokostnader över tid överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.

Vi tipstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns.

Med bakgrund av ovanstående tillstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Britt Svensson är vald revisor med undantag av utbildningsnämnden. Anna-Lena Håkansson är vald 
revisor med undantag av kultur- och fritidsnämnden.
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Redogöreise för revisorernas verksamhet 2015, se bilaga 1
Granskning av årsredovisning 2015, se bilaga 2
Granskningsrapport lekmannsrevisor Lunds kommuns Fastighets AB, se bilaga 3
Granskningsrapport lekmannsrevisor Lunds kommuns Parkerings AB, se bilaga 4
Granskningsrapport lekmannsrevisor Fastighets AB Lund Arena, se bilaga 5
Granskningsrapport lekmannsrevisor Kraftringen AB, se bilaga 6
Granskningsrapport Kraftringen Energi AB (publ), se bilaga 7
Granskningsrapport Science Village Scandinavia AB, se bilaga 8
Granskningsrapport, SYSAV, se bilaga 9
Granskningsrapport, SYSAV industri AB, se bilaga 10
Revisionsberättelse Stiftelsen Arenan, se bilaga 11
Revisionsberättese Räddningstjänsten Syd, se bilaga 12
Revisionsberättelse VA-Syd, se bilaga 13

Lund den 8 april 2016
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!_UNCI

Kommunrevisionen

Bilaga 1
2016-04-08

Kommunfullmäktige

Revisionsredogörelse för samfällda kommunrevisionen 2015

1 Inledning

Målet för kommunrevisionen är att ge underlag till kommunfullmäktige inför dess prövning
och beslut i den årliga ansvarsprövningen.

Vårt granskningsuppdrag uttrycks i kommunallagens 9 kapitel, i vilken det anges att vi årligen
skall granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs
inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Vidare ska vi, genom de av fullmäktige
valda lekmannarevisorerna även granska verksamheten i de kommunala holagen och
stiftelser. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
finterna kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig.

Revisorernas årliga granskning kan indelas i områderaa granskning av årsredovisning och
delårsrapport, övergripande ansvarsutövande, och fördjupande revisionsprojekt/intern
kontrollprojekt. Som en del i granskningen har revisorerna löpande tagit del av fullmäktiges,
styrelsers och nämndernas protokoll.
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2 Granskning av årsredovisning och delårsrapport

2.1 Granskning av delårsrapport 2015

Utfallet per augusti 2015 uppgick ti1147 mnkr vilket var ca 22 mnkr högre än utfallet för
samma period 2015. Det prognostiserade resultatet uppgick ti1140 mnkr.

Verksamheternas totala budgetavvikelse i enlighet med prognosen vid delårsbokslutet
uppgick till -55 mnkr. Socialnämnden redovisar den största avvikelsen med — 29 mnkr.
Beroende på underskott för externt köpt vård -20,5 mnkr och försörjningsstöd -8,5 mnkr.
Även utbildningsnämnden och barn- och skolnämnd Lund öster redovisar negativa avvikelser.

Balanskravet och mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med prognosen i delårsbokslutet förväntas enbart ett av tre finansiella må1 att
uppnås. Det s.k. balanskraysresultatet uppgår till 12 mnkr innebärande att kommunallagene
krav på en ekonomi i balans förväntas att uppnås.

Uppföljningen av de övergripande verksamhetsmålen indikerer att 41 av de 51 urålen för
nämnderna förväntas uppnås för helåret

2.2 Granskning av årsredovisning 2015

Syftet med granskningen av årsredovisningen är att ge revisorerna ett underlag inför deres
uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denne uppgift är syftet
med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed. Efter granskning av
räkenskaperna och årsredovisningen för 2015 är det revisorernas bedömning att
räkenskaperna är rättvisande samt att bokföring och årsredovisning, inklusive den
sammanställda redovisningen, i allt väsentligt upprättats i enlighet med legen om kommunal
redovisning samt god redovisningssed. Räkenskaperna ger därför en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning.

Årets resultat uppgår till 145 mnkr vilket är betydligt högre än föregående års resultat om
14 mnkr. Den totala budgetavvikelsen före balanskraysjusteringar är positiv och uppgår till
116 mnkr. För första gången på fyra år överstiger finte nettokostnaderna kommunens
skatteintäkter under 2015, även då jämförelsestörande poster elimineres.

Av driftsredovisningen framgår att socialnämnden och utbildningsnämnden redovisar
underskott om 30 mnkr respektive 21 mnkr jämfört med budget medan servicenämnden visar
ett överskott mot budget med 73 mnkr. Servicenämndens överskott beror dock på införandet
av komponentavskrivninger.

De av fullmäktige antegne finansielle målsättningar visar på en låg måluppfyllelse. Endast ett
av tre delmål uppnås. Angående verksamhetsmålen anger kommunen i förvaltningsberättelsen
att "28 av 33 kommunfullmäktigemål för nämnderna bedöms uppfyllda, ytterligere 1 bedöms
delvis vara uppfyllda. Sammantaget visar årets resultat, vad gäller må1 på en god
måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten". Revisorerna mener att det saknes indikatorer
för vissa av verksamhetsmålen vilket innebär svårigheter att bedöma måluppfyllelsen.
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3 Fördjupande revisionsprojekt

Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fördjupade granskningar, till
vilka sakkunniga biträden anlitats. Sakkunniga biträden har på uppdrag av Lunds kommuns
revisorer genomfört följande granskningar:

➢ Granskning av elevhälsan

➢ Granskning av IT-säkerheten inom Lunds kommun

➢ Granskning av detaljplansprocessen och bygglovsprocessen

➢ Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges
beslut

➢ Granskning av kommunstyrelsens uppsikt, insyn och uppföljning av kommunalförbund

➢ Granskning av hasteringen av anmälningar om barn som misstänks fara ills

➢ Granskning av kommunens övertidsskuld

➢ Granskning av ändamålsenligheten i överförmyndarnämndens verksamhet

➢ Uppföljningsgranskning av den isterna kontrollen vid Renhållningsstyrelsen

Revisorerna har erhållit svar från styrelser och nämnder auseende genomförda granskningar
under 2015. Kommunstyrelsen och renhållningsstyrelsen har iste lämnat svar på utsatt tid vid
ett tillfälle var. Iskomsa och förväntade svar framgår av bilaga A.

Granskning av elevhälsan

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma huruvida elevhälsan i Lunds
kommen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. De båda barn- och skolnämnderna respektive
utbildningsnämnden utövar i mindre utsträckning styrning inom elevhälsans område. Det
framgår dock iste hur nämnderna förväntar sig att elevhälsan, i linje med skollagen, ska verka
i riktning mot ett förebyggande och hälsofrämjande arbete som utgår från elevens
måluppfyllelse.

De tre nämndernas systematiska uppföljning av elevhälsans verksamhet begränsar sig till
uppföljningen av de två kommunfullmäktigemål som grundar sig på elevers uppfattade hälsa
och stress. Kvalitetsredovisningen saknar i allt väsentligt en beskrivning av kvalitetsarbetet
och uppföljning av elevhälsans issatser, likväl som någov analys och förslag till
förbättringsarbete.

Det finns på verksamhetsnivå en stor variation i elevhälsans förutsättningar, arbetssätt och
ambitionsnivå. Vidare är elevhälsoresurserna ikommunen organiserade i ett stort antal olika
former under olika ledning. Endast för elevhälsans medicinska del finns i Lunds kommen en
kommunövergripande samordning. Det finns inga organiserade former för övergripande
samordning mellan alla elevhälsoprofessionerna, eller mellan den samlade elevhälsan och den
pedagogiske verksamheten. I ljuset av detta, kombinerat med frånvaron av styrning och
uppföljning på elevhälsans område, bedömer vi att det saknes nödvändiga organiserade
former för samordning. Detta avser såväl inom och mellan elevhälsoprofessionerna, som i
samverken med den pedagogiske verksamheten. Det är ytterst de tre nämnderna i samråd som
har att skapa förutsättningarna för detta.
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Vi noteran att barn- och skolnämnderna ännu finte har fattat något beslut med anledning av det
särskilda uppdrag kring kartläggning av förutsättningarna att förbättra elevhälsan som
kommunfullmäktige beslutade i budget 2015.

Granskning av IT-säkerheten inom Lunds kommun

Det övergripandet syftet var att granska om IT-säkerheten inom Lunds kommun är
ändamålsenlig, särskilt i förhållande till dess mest kritfiska verksamhetssystem.

Granskningen, som omfattat tre olika system på tre olika förvaltningar inom Lunds kommun,
har visat på stora skillnader i hantering. Den genomgående bristen är aysaknaden av
dokumenterade rutiner och processer, för att hantera förvaltningen av systemen. Vi noterade
att det i många fall finte fanes någon dokumentation auseende exempelvis hastering av
programförändringar och relaterad ansvarsfördelning. Under 2009 och 2010 genomfördes
initiativ auseende IT- och informationssäkerhet, med syfte att skapa en mer formaliserad
hastering, som finbegrep dokumentation av rutiner och processer. I de fall vi noterade
dokumentation kring exempelvis säkerhetsklassning av verksamhetssystem och liknande, så
var dessa typen av underlag finte alltid allmänt kända på förvaltningarna. En bidragande orsak
till att genomförda initiativ finte fatt tillräckligt genomslag kan vara att de främst vant drivna
av IT-avdelningen, och finte av förvaltningarna själva.

Granskning av detaljplansprocessen och bygglovsprocessen

Syftet med granskningen var att bedöma om byggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig
verksamhet rörande detaljplanering och bygglovshandläggning i enlighet med plan- och
bygglagen.

Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig
verksamhet rörande detaljplanering. Däremot gällande bygglovshandläggning har vi gällande
bevakning av handläggningstider och utskick av mottagningsbevis funnit brister.

Bygglov och detaljplaner handläggs på två separata avdelningar inom
samhällsbyggnadskontoret. Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens översiktsplan. I
kommunledningskontoret ansvarar den strategiska utvecklingsavdelningen för förvaltningen
av frågor rörande översiktsplanen. Likaså är dessa avdelning involverad i framtagandet av
detaljplaner, som är av större vikt för kommunen.

Bygglovavdelningens arbetsbelastning har ökat markant under 2015. Anledningen till den
ökade arbetsbelastningen är den planerade ändringen av ROT-reglerna och ett ökat behov av
flyktingboenden. Dessutom har antalet allmänna handlingar som begärs ut ökat markant.

Bygglovsprocessens handläggningstider bevakas finte så att det kan säkerställas att de följer
plan- och bygglagens fastställda 70 dagar. Mottagningsbevis som lages kräver skickas finte ut
till den som ansökt om bygglov.

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av
kommunfullmäktiges beslut

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges
beslut verkställs och återrapporteras. Med ändamålsenlighet aysågs kommunstyrelsens och
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nämndernas förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett
tillfredsställande resultat utifrån sitt uppdrag.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen saknar ett system för att bevaka
att uppdrag från kommunfullmäktige till enskilda nämnder verkställs och återrapporteras,
utöver de må1, direktiv och inriktning som återrapporteras inom ramen för delårsrapport och
årsanalys. Enligt vår bedömning finns det därför en risk för ohörsamhet till
kommunfullmäktiges beslut.

Enligt kommunallagens 6 kapitel ? §ska en nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de må1 och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. Det innebär att nämnderna
har till uppgift att genomföra alla de beslut som fattats av kommunfullmäktige. Vår
bedömning är att det genom dokumenthanteringssystemet W3D3 finns en fungerande ratin för
att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut når ansvarig nämnd. Beskrivningen av
ärendeprocessen och hasteringen av beslut i de kommunövergripande riktlinjerna auseende
protokollskrivning och ärendehantering utgör enligt vår bedömning en grand för att stödja
nämnderna i deras ärende- och beslutshantering. Vi bedömer dock att riktlinjerna bör
utvecklas och i detta auseende bör hastering av kommunfullmäktiges beslut särskilt
uppmärksammas. För majoriteten av besluten i stickprovsgranskningen saknas det i beslutet
ett krav från kommunfullmäktige beträffande återapportering. Av granskningen framgår även
att verkställigheten för 85 % (17 av 20) av de beslut som granskats iste har återrapporterats
till kommunfullmäktige.

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt, insyn och uppföljning av kommunalförbund

Granskningens övergripande syfte vax att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över
kommunalförbunden Räddningstjänst Syd (R Syd) och VA Syd är tillräcklig och
ändamålsenlig.

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte och grunderna för
ansvarsprövningen är att kommunstyrelsens uppsikt behöver utvecklas och förtydligas.

Det finns personunion mellan kommunstyrelsen och R Syd samt VA Syds organ, och
kommunstyrelsens presidium medverkar vid medlemsforum, men hela kommunstyrelsen är
iste delaktig i uppsikten över förbunden.

Vi noteran särskilt att kommunstyrelsen har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att direkteonen och de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Syd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Det är ente förenligt med kommunalagen,
då förbundets revisorer översänder sitt uttalande i ansvarsfrågan direkt till
medlemskommunernas fullmäktige.

Med anledning av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att beakta:

► Uppsikten över kommunalförbundet utvecklas så att samtliga
kommunstyrelseledamöter skall vara delaktiga i uppsikten. Ett minimum får anses
vara att säkerställa att protokoll och Gentrala handlingar tillställs kommunstyrelsen.
En personalunion är ente tillräckligt som grand för uppsikt.

► Uppgifterna att utöva uppsikt över kommunförbundet och att uttala sig i
ansvarsfrågor måste hålla isän. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppsikten över
och skall ente uttala sig i ansvarsprövningen av R Syds direkteos.

► Inför framtida beslut om att kommunen skall frånhända sig ansvaret för en
kommunal angelägenhet, t.ex. genom att ingå medlemskap i ett kommunalförbund,
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föreslå kommunfullmäktige att beslutet om att förändringen skall utvärderas efter
en viss tid.

Granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstänks fara filla

Granskningens övergripande syfte var att bedöma om socialnämndens styrning och
uppföljning när det gäller anmälningar av barn som misstänks fara filla sker på ett
ändamålsenligt sätt.

Socialnämnden hanterar i huvudsak anmälningar om barn som misstänks fara filla på ett
ändamålsenligt sätt. Överlag finns styrande och stödjande dokument på en tillfredsställande
nivå, men det finns behov av revidering och synkronisering i vissa auseenden. Det finns
anledning för nämnden att säkerställa att dokumentationen i anmälningsärenden sker i
enlighet med föreskrifter och rekommendationer.

Organisationen med en särskild mottagningsfunktion ger en god möjlighet att upprätthålla en
ändamålsenlig hastering av anmälningar om barn som misstänks fara filla. Bedömningen är
också att det finns vä1 utvecklade stödprocesser vad det gäller kompetensutveckling och
verksamhetsstöd. Granskningen ger dock vid handen att bedömningar om behovet av
omedelbart skydd finte genomgående sker i enlighet med vad som anges i
delegationsordningen. Vissa risker som är förenade med fax- och posthantering ger anledning
till särskild analys.

Det finns tydlig och tillgänglig information om anmälningsplikt och former för anmälan via
förvaltningens hemsida. Det ges även löpande information till kommunal skola och förskola i
dessa frågor.

Vi ser bemannings- och kompetensfrågan som en potentiell verksamhetsrisk på längre sikt,
givet de generella svårigheter som finns att behålla, och rekrytera, erfaren personal på
barnavårdssidan i kommunerna.

Vi bedömer också att det finns behov av att stärka uppföljningen och återrapporteringen
auseende förhandsbedömningar.

Granskning av kommunens övertidsskuld

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen förbättrat den finterna kontrollen
auseende övertidssaldo, samt att skapa en bild av nuvarande läge, vad gäller kommunens
övertidsskuld och de anställdas övertid och s.k. komptid.

Kommunen har sedan tidigare granskning 2009 fatt en högre skuldsättning gentemot de
anställda. Desna ökning beror främst på att kommunen vit under åren och anställt fler
personer. Lönerevisionen har även bidragit en del. Den årliga inarbetade övertiden synes dock
ha ökat mer än vad som kan anses vara befogat till följd av lönerevisioner, och ökad
anställning. Den inarbetade övertiden och övertidsskulden är ett uttryck för hög belastning på
personalen, vilket kan medföra konsekvenser i form av ohälsa. Det skapar också dåliga
förutsättningar för förutsebarhet i kommunens ekonomi.

Vad gäller de anställda som har störst mängd ackumulerad komptid skedde en stor förbättring
mellan 2009 och 2011 och ytterligare förbättringar har skett från 2011 ti112014. Ett litet antal
personer har dock komptidssaldon som överskrider den gräns som finns i kommunen.

Det är vidare, i strid mot kommunens giktlinjer, fortfarande möjligt att registrera och attestera
övertid utan att skälen för dessa anges.
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Arbetsledare har möjlighet att få månatliga och kvartalsvisa rapporter om inarbetad övertid.
Att regelbundet kontrollere både senest inarbetad övertid, och ackumulerad övertid kan
betraktes som ett led i att säkerställa att kommunen strävar mot minskad övertidsskuld och
minskad inarbetad övertid.

Granskning av ändamålsenligheten i överförmyndarnämndens verksamhet

Syftet med granskningen var att följa upp om och på vilket sätt de synpunkter och iakttagelser
som gjordes i tidigare granskning från 2011 har uppmärksammats av överförmyndarnämnden,
om åtgärder vidtagits för att åtgärda de brister som konstaterades, samt om de åtgärder som
redovisades i nämndens yttrande har fått effekt.

Den övergripande bedömningen är att överförmyndarnämndens verksamhet är mer
välfungerande nu än vid föregående granskning. Denne bedömning baseras främst på att
nämndens arbetstakt vad gäller granskning av årsräkningar förbättrats och på att nämnden nu
genomför ett eget internkontrollarbete.

Vissa internkontrollåtgärder genomförs och följs upp årligen, men internkontrollplanen
bygger finte på en av nämnden genomförd och dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. En
mindre brist, som viset sig i den senest genomförda internkontrolluppföljningen, föranledde
finte heller några åtgärder.

Nämnden kontrollerer ställföreträdare mer regelbundet nu än tidigare. En ny kontroll av
belastningsregistret görs om en ställföreträdare får ett nytt uppdrag. Utöver detta görs
kontroller hos Kronofogden en gang per år för samtlige ställföreträdare.

Efter en ändring av föräldrabalken ansvarar överförmyndarnämnden för att gode män och
förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. Nämnden kommer dock finte att ta några
initiativ i frågan innan statlige riktlinjer har utfärdats.

Nämndens delegationsordning uppdrar åt en grepp namngivna tjänstemän att fatta beslut i
ärenden som rör vissa specificerade lagrem, samt åt en annan grepp namngivna tjänstemän att
granska årsräkningar och besluta om arvoden i ärenden av okomplicerad art. Vi bedömer att
nämnden bör förtydliga sin delegationsordning, genom att delegere beslut till funktioner,
snarare än till personer och genom att förtydliga vilka typer av beslut som delegeres till dessa
funktioner. Beslut i ärenden som exempelvis kräver juridiske bedömningar bör bera fattes av
den som har juridisk kompetens. Delegationsordningen bör formuleres utifrån denne
förutsättning, och finte delegere samtlige beslut till samtlige tjänstemän. Vidare bör nämnden
finte överlåta åt enskilda tjänstemän att själva bedöma vilka ärenden som är av komplicerad,
respektive okomplicerad art.

Uppföljningsgranskning av den finterna kontrollen vid Renhållningsstyrelsen

Granskningen syfte var att bedöma om Renhållningsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig
intern kontroll, särskilt i förhållande till korruption och oegentligheter.

Vår sammenfattende bedömning är att renhållningsstyrelsen har en till store delar
tillfredsställande intern kontroll. Det finns enligt vad vi kan erfare ett tydligt arbete inom
förvaltningen auseende den finterna kontrollen. Dock noterer vi att alltför få medarbetare, eller
funktioner, inom förvaltningen bidrar till att utveckla arbetet ytterligere.
Renhållningsstyrelsen bör därför arbeta för en större delaktighet i styrelsens finterna
kontrollarbete.
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Trots att det finns vissa roll- och arbetsbeskrivningar så saknar dessa en tydlig struktur och
tydligt innehåll. Det äx av stor vikt att roller och ansvar finte är direkt kopplade till en viss
person, utan snarare en specifik roll i organisationen, vilket underlättar i fall då personer avgår
eller tillträder en viss roll.

Lunds Renhållningsverk bör se över ramarna för direktupphandling och säkerställa att de är
tydliga och uppdaterade, samt säkerställa att det alltid upprättas dokumentation vid
direktupphandlingar, som styrker att gällande regler och riktlinjer auseende direktupphandling
har efterlevts. Likaså bör alltid avtal upprättas för leverantörer som avropas löpande.

Vår bedömning är vidare att det finns behov av ett ökat fokus på finterna kontrollfrågor som
vid granskningens genomförande till största del är beroende av en person och därmed utgör en
betydande risk.

4 Revision av kommunale bolag och stiftelser

Vid 2015 års granskning av de kommunale bolegen Kraftringen AB, Kraftringen Energi AB,
Lunds kommuns Fastighets AB, Lunds kommuns Parkerings AB, Fastighets AB Lund Arena
och stiftelsen Arenan bedömdes sammantaget verksamheterna i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare bedömer vi att
bolegen och stiftelserna efterlevt de kommunale befogenheter som utgör ram för
verksamheten.

5 Genomförda sammanträden, studiebesök, utbildningstillfällen m.m.

Revisorerna har på sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas protokoll,
samt följt de olika verksamheterna genom bl.a. studiebesök. Vi har överlämnat våra
revisionsrapporter till berörda nämnder, och till kommunstyrelsen, med begäran i
förekommande fall om återredovisning av åtgärder. Vår processinriktade granskning och vårt
resultatorienterade arbetssätt innebär att granskningen ayslutas först sedan vidtegna och/eller
planerade åtgärder har redovisats. Rapporter m.m. överlämnas även löpande till
kommunledningskontoret för registrering på kommunens hemsida.

I november 2015 genomförde kommunrevisionen två utbildningsdagar där 2015 års
erfarenheter diskuterades och planeringen för 2016 påbörjades.

De förtroendevalda revisorerna har under 2015 deltagit på olika typer av utbildningsinsatser
som t.ex. den årlige revisionskonferensen iUppsala, EY:s utbildningsdag för förtroendevalda
revisorer på Saltsjöbaden i Ystad och på Norra station i Hässleholm samt egen anordnad
utbildningsdag i på Star hotell i Lund.

För kommunrevisionen

Britt Svensson
Ordförande
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Bilaga A: Sammanfattande förteckning över av sakkunnigt biträde upprättade
rapporter för revisionsåret 2015

Pro'ekt Överlämnad till Svar till revisionen
Granskning av Kommunstyrelsen
delårsbokslut per 2015-
08-31 För kännedom:

Kommunfullmäktige
Granskningen av Socialnämnden 21 mars 2016
hanteringen av barn som
misstänks fara ilia För kännedom:

Kommunfullmäktige
Granskning av plan- och Byggnadsnämnden 23 mars 2016
bygglovsprocessen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av Kommunstyrelsen 15 februari 2016
elevhälsan Barn- och skolnämnden Lund Stad

Barn- och skolnämnden Lund Öster 29 januari 2016
Socialnämnden 26 januari 2016
Utbildningsnämnden 11 februari 2016

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av intern Renhållningsstyrelsen 30 mars 2016
kontroll inom
Renhållningsstyrelsen För kännedom:

Kommunfullmäktige
Granskning av IT- Kommunstyrelsen 11 september 2015
säkerheten i Lunds Barn- och skolnämnden Lund Stad 8 oktober 2015
kommun Barn- och skolnämnden Lund Öster 25 september 2015

Byggnadsnämnden 28 september 2015
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden 21 oktober 2015
Servicenämnden 2 oktober 2015
Socialnämnden 19 oktober 2015
Tekniska nämnden 1 september 2015
Utbildningsnämnden 21 september 2015
Vård- och omsorgsnämnden 22 september 2015
Överförmyndarnämnden

För kännedom:
Kommunfullmälctige

Granskning av Kommunstyrelsen 17 november 2015
kommunstyrelsens och
nämndernas För kännedom:
verkställande av Kommunfullmäktige
kommunfullmäktiges Barn- och skolnämnden Lund Stad
beslut Barn- och skolnämnden Lund Öster

Byggnadsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

Granskning av Kommunstyrelsen 11 mars 2016
kommunens
övertidsskuld Servicenämnden 26 mars 2016

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av Kommunstyrelsen 7 apri12016
kommunstyrelsens
uppsikt över För kännedom:
kommunalförbunden Kommunfullmäktige
Granskning av Överförmyndarnämnden 21 mars 2016
ändamålsenligheten i
överförmyndarnämnden För kännedom:
s verksamhet Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Granskningen av Kommunstyrelsen
årsredovisningen 2015

För kännedom:
Kommunfullmäktige
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1. Inledning

På uppdrag av kommunrevisionen iLunds kommun haroi gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisningför

2015.

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för Benna uppgift

är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med Jagen om kom-

munal redovisning och i enlighet med god redovisningssed.

Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopp-

ladetill begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska

biläggas årsbokslutet. Motsvarande gäller för granskning av delårsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning

auseende delårsrapporten har lämnats separat.

Revisjonen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisjonen för att med hög men finte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen finte innehåller

väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a § granskat om resultatet är förenligt med

fullmäktiges beslut om mål och giktlinjer för god ekonomisk hushållning.

2. Resu ItatutFa I 1 2015

2.1 Utfall kommunen

Utfall HELÅR Utfall Utfall

2013 2014

Verksamhetens intäkter 1 347 1 386

Verksamhetens kostnader -6 062 -6 370

Avskrivningar -261 -275

Jämförelsestörande poster 216 28

Verksamhetens

nettokostnader -4 760 -5 231

Skatteintäkter/Generelle

statsbidrag 4 953 5 187

Resultat efter

skatteintäkter (driftnetto) 193 -44

Finansnetto 44 58

Jämförelsestörande poster -18 0

Årets resultat 219 14

Utfall Prognos Budget

2015 2015 2015

1 500 1426 1382

-6 619 -6 635 -6 603

-298 -312 -253

67 69 0

-5 350 -5 452 -5 474

5413 5416 5452

63 -36 -22

82 77 51

0 0 0

145 40 29

Förändring

2015- 2015- 2015-

2014 Budget Prognos

114 118 74

-249 -16 16

-23 -45 14

39 67 -2

-719 124 102

0 0 0

226 -39 -3

0 0 0

107 85 99

0 0 0

24 31 5
0 0 0

131 116 105

Avräkning mot balanskravet -39 -30 -30

Årets resultat efter

balanskrays-justeringar -25 115 29 86

Årets resultat uppgår till 145 mnkr vilket är betydligt högre än föregående års resultat om 14 mnkr. Den totala

budgetawikelsen före balanskraysjusteringar ärpositiv och uppgår till 116 mnkr. Avvikelsen mellan årets resultat

efter balanskraysjusteringaroch budgetuppgårtill86 mnkr.

2
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145

Kommunenstotalautfall i jämförelsemed budget och föregående år (mnkr)

29 40
14

Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Prognos delår

förhållande till den prognos som avlämnads vid delårsbokslutet per 2015-08-31 är utfallet om 145 mnkr ca

105 mnkr högre.

2012 och 2013 har kommunsektorns resultat påverkats positivt till följd av återbetalning av premier för avtals-

gruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005-2008. För 2013 uppgick beloppet till 86,4 mnkr

(2012: 90 mnkr). Under 2014 fördes diskussioner från FORA kring återbetalning av försäkringspremier även av

2004 års premier men något beslut togs dock ej innebärande att någon återbetalning av försäkringspremier ej

redovisades i 2014 års bokslut. Återbetalning skedde istället 2015 och har påverkat resultatet med 41 mnkr.

För att jämföra resultatet mellan åren så har en jämförelse gjort nedan som eliminerar olika former av engångs-

poster, s. k. jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande posterna framgår av not 3 i årsredovisningen.

~~

Arets resultat 14 mnk

~

145 mnkr

Realisationsvinster -18 mnk -1,4 mnkr

Exploateringsöverskott -19 mnk -26 mnkr

Äterbetalning försäkringspremier (AFA) - -41,0 mnkr

Värdejusteringanläggningstillgångar 9 mnk 11 mnkr

Arets resultat exkl jämförelsestörande yoster,innan finansnetto -14 mnk -7 mnkr

Sänkt diskonteringsänta avs pensioner - -

Justeratårets resultat -14 mn 87 mnkr

Analysen har gjorts på två nivåer, innan respektive efter finansiella poster. Det konstateras att de jämförelsestö-

rande posterna beloppsmässigt är betydligt större under 2015 jämfört med 2014. Realisationsvinsterna var

större 2014 och uppgick till 18 mnkr 2014 jämfört med endast 1,4 mnkr 2015. Exploateringsöverskotten är

något högre 2015, 26 mnkr mot 2014, 19 mnkr. Totalt uppgår resultatet exklusive jämförelsestörande poster till

87 mnkr för 2015 respektive -14 mnkr 2014.

Nettokostnads- och skatteintåktsutveckling

Verksamhetens nettokostnader uppgårtill -5 350 mnkrvilket är 119 mnkr högre än föregående år. Ökningstakten

för verksamhetens nettokostnader uppgår därmed till ca 2,3 °/a vilket är ca 7 % -enheter lägre än ökningen mellan

2013 och 2014.Om jämförelsestörande poster beaktas uppgår ökningstakten till 149 mnkr och 2,8 %.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning uppgår till totalt 5 413 mnkr vilket är cirka 226 mnkr

högre än året dessförinnan då beloppet uppgick till 5 187 mnkr. Ökningstakten auseende skatteintäkter, bidrag

och utjämning är mellan åren ca 4,4 %vilketför 2015är en högre ökningstaktän verksamhetens nettokostnader,

oaysett beaktande av jämförelsestörande poster eller ej. I nedanstående tabell sammanfattas verksamhetens

~3
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nettokostnader samt skatteintäkter för de senaste fem åren. Den röda linjen ayserverksamhetens nettokostnader

justerat för jämförelsestörande poster samt realisationsvinster.

5500

5300

5100

4900

4700

4500

4300

4100

3900

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettokostnader

Skatteintäkter

Nettokostnader exkl

jämförelsestörande

Som framgår av grafen ovan så har kommunens nettokostnader överstigit skatteintäkterna föråren 2012, 2013

och 2014. För 2015 överstiger finte nettokostnaderna kommunens skatteintäkter även om jämförelsestörande

posterelimineras.
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Ett annat sätt att se på det faktum att verksamheternas nettokostnader 2015 finte tar i anspråk mer än skattein-

täkterna åskådliggörs i följandetabell:

Verksamhetens nettokostnader

Avgårjämförelsestörande poster

Justerade nettokostnader

Skatteintäkteroch gen. Statsbidrag

Justertit driftnetto
(resultat efterskatteintäkterj

Nettokostnader i relation till skatteintåkter

2015 2014 2013 Aw Aw (%)
14/ 15

-5 350 -5 231 -4 760 -119 2,3%

-67 -28 -216 -39 -

- 5 417 -5 259 -4 976 -158 3,0%

5 413 5 187 4 953 226 4,4%

-4 -72 -23 68

100,0 % 101,4 °~ 100,5 %

Som framgår av tabellen ovan så har vi återigen beaktat jämförelsestörande poster vid analysen. För 2014 upp-

gick justerade nettokostader till 5 259 mnkr och skatteintäkter till 5 187 innebärande ett negativ driftnetto om -

72 mnkr. Verksamheterna kunde finte klara av verksamheten via skatteintäkterna utan överskottet genererades

dels av poster av engångskaraktär samt finansnettot. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 101,4% av

skatteintäkterna. För 2015 ger motsvarande analys ett justertit driftnetto om -4 mnkr. Detta betyder en förbätt-

ring om 68 mnkr jämfört med året innan. För 2015 tar nettokostnader i antispråk 100,0 % de årliga nettokost-

nads- respektive skatteintäktsökningarna.

Som nämnts tidigare har nettokostnaderna ökat med 2,3 % mellan 2014 och 2015 jämfört med skatteintäkterna

som har ökat ca 4,4 %. Justertit för jämförelsestörande poster är ökningstakten 2,8 °/a. Totalt under perioden har

verksamhetens justerade nettokostnader ökat med 31,7 %under perioden 2010-2015. Den totala skatteintäkt-

5
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sökningen är för motsvarande period ca 29,4 %. Ett konstaterade som kräver beaktande i framtida budget och

plan beaktat osäkerheten i framtida skatteintäktsprognoser.

Vi vill koppla ovanstående slutsatser till en finansiell analys som gjorts av konsultföretaget PWC vintern och våren

2015 som belyser de långsiktiga effekterna på Lunds Kommuns ekonomi. Enligt rapporten kommer kostnaderna

på sikt att öka mer än intäkterna. Effekterna av analysen är Stora och negativa på så sätt att ett underskott kan

uppkomma 2028 på ca 13% av skatter och statsbidrag, vilket motsvarar ca 800 mnkr i dagens penningvärde och

för att nå en ekonomi i balans krävs ökade intäkter motsvarande skattehöjning på sammanlagt 3,43 kr eller

sänkta kostnader motsvarande effektivisering på 0,91% (källa: Långsiktig finansie// ana/ys, Lunds Kommun

2013-2028, PWC2015-03-3~.

2.2 Driftredovisning

Verksamheternas totala avvikelser är positiv och uppgår
till cirka 44,5 mnkr. Avvikelsen förklaras av både positiva
och negativa avvikelser där Servicenämnden (+73), Soci-
alnämnden (-30 mnkr) och Utbildningsnämnden (-20,7
mnkr) samt Vård- och omsorgsnämnden (+21,2 mnkr).

förhållande till prognosen som avlämnades i samband
med delårsbokslutet per 2015-08-31 är verksamheter-
nas budgetawikelser totalt 137,4 mnkr bättre. De nämn-
derna med störst förändring i förhållande till prognos är
Servicenämnden (+73,9 mnkr), Vård o omsorgsnämnden
(+24,2mnkr), Utbildningsnämnden (11,7 mnkr) samt
Barn- och skolnämnd Lund öster (+5,3 mnkr).

Sex nämnder visar en negativ avvikelse mot budget och sju nämndervisar positiv avvikelse mot budget.

Servicenämndens positiva budgetawikelse uppgårtill 73 mnkr. I delårsbokslutet beräknades budgetawikelsen i

prognosen till 0 mnkr. Enligt årsredovisningen berorförbättringen av resultatet främst på införande av kompo-

nentayskrivningsom medfört att kostnader som tidigare bokförts i driftsredovisningen nu hanteras som investe-

ringsamt att senareläggnings av vissa investeringsprojekt inneburet lägre ayskrivnings- och kapitalkostnader. Vid

genomgångav pågående projektförServicenämnden så uppgårpågående projekttill361 mnkri investeringar

och av detta avser 49 mnkr projektet Inomhusmiljö, som budgeterats som driftskostnad men som sedan bedömts

som en investering och därför ente redovisats i nämndens verksamhetskostnad.

Vård- och omsorgsnämnden visar en positiv budgetawikelse på 21,2 mnkr. Detta förklaras av lägre volymökning-

arän budgeterat.

Socialnämnden redovisar en negativ budgetawikelse om 30 mnkr. Enligt årsredovisningen beror underskottet i

huvudsak på icke påverkbara kostnaderför lagstadgatförsörjningsstöd och köptvård.

Utbildningsnämndens negativa avvikelser på 20,7 mnkr mot budget beror bland annat på redovisat underskott i

verksamheter i egen regi 5,7 mnkr, förändring av anta) Lundaelever i förhållande till budget och fördelningar mel-

lan olika program, minus 8,7 mnkr.
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Kommunen har erhållit riktade statsbidrag om 46 mnkrvilket är 13 mnkr högre än vad som rapporterades i pro-

gnosen 31 augusti. Ökningen har gåtttillatttäcka främstvård- och omsorgsnämndens kostnaderförökad be-

manning inom äldrevården.

Bidrag för mindre barngrupper i förskolan och lågstadiesatsningen, totalt 31,9 mnkr som beviljats, kommer hu-

vuddelenatt användasunder 2016.

För nämndernas merkostnaderför flyktingar har statsbidrag erhållits med 23,9 mnkrvilket påverkat 2015 med

1,9 mnkrvilket motsvarar 1/13 av beviljat beloppvilketockså ärenligt rekommendation från RKR. I riktad finsats
för att samla information om merkostnader i nämnderna har framkommet att ca 4 mnkr i merkostnader pga. flyk-

tingströmmenfinte kommer att täckas av statsbidrag. Det ärfrämst utbildningsnämnden snm finte fårtäckningför
merkostnader för språkintroduktion till gymnasieskolor för flyktningar.

3. Kommentarer till bokslut och årsredovisning

Boks/utsprocessen
Inför upprättandet av årsbokslutet har ekonomiavdelningen, upprättat en bokslutsdokumentation baserat på
dokumentationskrav och ansvarsfördelning. Bokslutetvarväl förberett isamband med att granskningen påbörja-
des.

Uppbokad ersättningMigrationsvenrret
Kommunen har upplupna bidrag för kostnader för omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn. Upplupna
bidrag på Migrationsverket uppgårper 2015-12-31 till cirka 78,36 mnkr. Orsaken till beloppets storlek är Mi-
grationsverkets handläggningstider och attvolymerna ökatväsentligt. Iposten engår en oreglerad fordran på
Migrationsverketsom hänförsigtill 2014 med 4,1 mnkr. I bokslutsprocessen harsammanställttotala fordran
fördelad på redovisningsperioderna förrespektive kvartal. Enbart för tredje kvartalet 2015 uppgick kostnaderna
till 13,8 mnkr och för fjärde kvartalet uppgick kostnaderna till 51,6 mnkr. Detta är således en situation och eko-
nomisk påverkansom uppkommitunder 2015. Inom Socialnämnden bildades ett nyttverksamhetsområde, Flyk-
ting, för att bättre kunna möta dessa utmaningar. Det är av storvekt för kommunen att alla kostnader som bidrag
skall ansökas för identifieras och med den väsentliga ökningstakten som varet så vill vi betona vekten av rutiner
och kontroll för att kommunen skall söka och hantera kostnadssituationen.

7
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Förutbeta/da bidrag
2015 utbetalades ett tillfälligt statsbidragtill Sveriges kommuner och landstingför att hantera den rådande

flyktingsituationen på totalt 10 miljarder kronor. Av dessa har Lunds kommun erhållit 23,9 mnkr.

ett yttrande från RKR från december 2015 lämnas en rekommendation om hur statsbidraget ska redovisas. Det

slås fast att inkomsten bör periodiseras med en jämn fördelningfrån och med december 2015, ellerfrån den

månad 2015 när kommunen eller landstinget bedömtatt kostnaderna förflyktingsituationen började öka i bety-

dande omfattning. Periodiseringen sträckersigfram till och med december2016. I enlighet med rekommendat-

ionen så har 12/13 resenreratsvilket innebärattförutbetaltbidrag uppgårtill 22,0 mnkroch intäkten för2015

1,9 mnkr.

Materme//a aNåggningsti//gångai- komponent~dovisning

december 2013 uppdaterade Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.3 (nya benämnd 11.4)

beträffande materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen förtydligas kravet på s.k. komponentayskriv-

ning innebärandeatt om skillnaden i förbrukningen aven materiell anläggningstillgångs betydande komponenter

förväntas vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska därefter skrivas av sepa-

rat. Den kanske vanligaste typen av tillgång som består av flertalet komponenter med olika nyttjandeperioder är

fastigheter. Kommunen hargenomfört utbildningar och påbörjat arbetet auseende finterna riktlinjer. Planen har

varit att nya investeringar under 2015 ska delas in i komponenter i syfte att uppfylla god redovisningssed. Tfillviss

del beror årets investeringar också på övergången till komponentayskrivningar då mer har aktiverats. aktivering

inom Serviceförvaltningen och Renhållningsverket sker löpandeunder året, övriga anläggningstillgångar (inventa-

rier) aktiveras islutet avåret men detta kommer att ses över detta och försöka få in rutin för löpande aktiveringar

under året då. Angående övergångentill komponentuppdelning/ayskrivningar under 2015, så är detta arbete

ännu ej färdigställt. Från och med 2015 delar kommunen upp nyanskaffningar i komponenter, men äldre investe-

ringarhar ännu finte setts över utan kommer göras undervåren 2016.

Pensioneroch kapita/föiva/thing
Lunds kommuns totala pensionsåtagande uppgårtill 2815 mnkr fördelat på 426 mnkr redovisat som aysättning i

balansräkningen och 2389 mnkr som ansvarsförbindelse. Det totala pensionsåtagandet har urinskat med ca 58

mnkrframförallt hänförligttill ansvarsförbindelsentill följd av utbetalningar. I nedanstående tabell sammanfattas

det totala pensionsåtagandet fördelat på ansvarsförbindelse och skuld respektive marknadsvärdet på kapitalför-

valtningen.

~•'
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Som framgår av grafen ovan täcker pensionsförvaltningen totalt 5,9 % av det totala pensionsåtagandet. Detta är

en ökning i förhållande till föregående år då motsvarande relation uppgick till 5,7 °/a.

Det bokförda värdet för pensionsmedelsförvaltningen uppgår till 117,5 mnkr och är placerat i aktiefonder, struk-

tureradeprodukter och depåkonto. Det totala övervärdet uppgårtill 47,5 mnkr.

Säkringsredovisning
Under 2014 trädde en ny rekommendation ikraft rörande derivat och säkringsredovisning. För att hantera den

externa låneskuldens räntebindning använder kommunen finansiella instrument i form av swapavtal. Strategin

kring räntebindning är fastställd och dokumenterad i finanspolicy. Vi bedömer att kommunen uppfyller kraven på

säkringsredovisning.

Resu/tatut/'ämningsieseiv
Från och med 1 januari 2013 infördes möjligheten för kommuner och landsting att reservera överskott till en s.k.

resultatutjämningsresery (RUR). Syftet med RUR är att kommuner och landsting i sin balanskraysutredningska få

förbättrade möjligheter att utjämna resultatet övertid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna

av konjunkturvariationer. Ett annat syfte är att skapa större stabilitet för verksamheterna. Under 2013 fattade

kommunen beslut om att införa en resultatutjämningsresery och för åren 2010-2013 har reserverats totalt 220

mnkr. I samband med att kommunfullmäktige antog bokslutet 2014 så beslutades att disponera 5 mnkr varefter

total RUR uppgår till 215 mnkr. I bokslutet för 2015 föreslås att ytterligare 60 mnkr ska aysättas i enlighet med

kommunens fastställda regelverk vilket innebär att det officiella balanskraysresultatet uppgår till 55 mnkr (se

även kap 4.2).
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4. Måluppföljning

4.1 Inledning och målstrukturför kommunen

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige fastställa finansiella mål samt mål och inriktningarförverksam-

heten utifrån god ekonomisk hushållning. Detta görs i budgeten varefter uppföfjning sker av måten i årsredovis-

ningen.

Allmänt kan de finansiella måten anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhetsmålen avser kvaliteten

och inriktningen på den verksamhet som skall utföras.

4.2 Avståmningavbalanskravet

årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår

att balanskravet uppnås för 2015. Efter justeringar

för realisationsvinster mm uppgår balanskraysresul-

tat om 115 mnkr. Avsättning föreslås med 60 mnkr

till resultatutjämningsresery varefter balanskraysre-

sultatet uppgår till 55 mnkr. Av detta har 20 mnkr

använts för att reglera föregående års negativa ba-

lanskraysresultat.

Vi kan således konstatera att balanskravet har upp-

fyllts för 2015 samt att 2014 års negativa balans-

kravhar återställts.

4.3 Finansiella mål

Balanskraysresu Itat för defem senasteåren

(belopp i mnkr~

-20 -20

Av Lunds kommuns budget auseende 2015 framgår tre finansiella mål. Dessa är:

• Resultatmål -Under den senaste treårsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat

Qämfört med kommunallagens balanskrav) som minst uppgår till 2 procent av skatteintäkter, generella

statsbidragoch kommunalekonomisk utjämning

10
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Av uppföljningen framgår att resultatmå/etej uppnåsför 2015. Det genomsnittliga utfallet uppgårtill ca 1,0 %.

• Investeringsmål - Nettoinvesteringarna får under den senaste treårsperioden i genomsnitt uppgå till

högst 12 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
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Nettoinvesteringarna uppgårtill 10,4 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjäm-

ning för 2015. Genomsnittet under den senaste treårsperioden uppgår dock till 13,7 % varför målet finte uppnås

för 2015.

• Skuldmål - Långsiktigt ska kommunens låneskuld per invånare finte överstiga det vägda medelvärdet för

landets samtliga kommuner (2014: 21900 kronor per invånare).
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Skulderna per invånare uppgick 2015 till knappt 16115 kr/invånare medan genomsnitt
et i Sverige uppgick till

drygt 21900 kr/inv 2014. Målet kan därför anses uppnåttför 2015.

Det kan dock konstateras att med budgeterad investeringsnivå de kommande tre år
en riskerar lånerskulden att

öka till drygt 31000 kr/inv år 2017. Målet kommer därvid finte att kunna uppnås.

Bedömning
Fullmäktiges finansiella målsättningarvisar på en låg måluppfyllelse. Endast ett av tre delmål uppn

ås.

4.4 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har i 2015 års budget fastställt 4 övergripande strategier och 33 verk
samhetsmål för de

olika nämnderna. Vad gäller de övergripande strategierna saknas mätetal som tydliggör hur s
trategierna ska

mätas. Uppföljning av strategierna görs genom en verbal beskrivning inkl. en sammanfattande b
edömning. Föl-

jandestrategierföljs upp:

• Lunds kommun ska erbjuda en service av hög kvalitet som är anpassad till lundabornas behov. S
katte-

pengarnaska användaseffektivt detvill säga ge mesta möjliga nytta för gengarna.

• Alla nämnder och styreiser ska vara senriceinriktade och ha en hög grad av medborgarinflytande

o En god och individanpassad vård och omsorg

o En förskola med kvalitet såväl i omsorg som Pedagogik

o Ett gynnsamt klimat för lärande. Bra skolor med kompetenta lärare och individanpassad under
-

visning

• En god personalpolitik, som främjar trivsel och arbetsprestationer och ökar möjligheterna för Lund
 att

vara en attraktiv arbetsgivare

• Alla nämnder och styreiser ska bidra till en ökad ekonomisk och miljömässigt hållbar tillväxt geno
m att i

dialog med företagen skapa goda förhållanden för att utveckla näringslivsklimatet iLund

o Att i dialog med företagen skapa goda förhållanden för att utveckla näringslivsklimatet iLund

o Att i samverkan med olika aktörer vara motorn för tillväxt i hela Skåne och i Öresundsregionen

för att skapa fler arbetstillfällen

o Att möta det globala miljöhotet

o Att ha en fysisk planering som gynnar miljö, trygghet och medborgarnas behov av bostäder

o Att samverka med universitetet för att gemensamt skapa förutsättningar för en bra studiemiljö

för studenter samt ökade satsningar på forskning och utveckling

Bedömningen av de övergripande strategierna är att kommunen har en god måluppfyllelse ino
m området och

arbetar i enlighet med strategierna.

12
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Beträffande verksamhetsmålen finns för merparten ettantal indikatorer kopplade för att kunna mäta måluppfyl-

lelsen. Uppföljningen av verksamhetsmålen indikerar att 28 av de 33 måten för nämnderna har uppnåtts. Vi har

tidigare uttryckt att antalet mål varit många och färre och mätbara mål skulle kunna utveckla målstyrningen.

■ Uppnådda mål

■ Ej uppnådda mål

Det finns en svårighet att bedöma måluppfyllelsen för verksamhetsmå/en då indikatorer i vissa fa// saknas samt

att det för vissa må/ saknas en tyd/ig kopp/ingmellan indikatorerna och bedömd må/uppfy//e/se. Vidare saknas 
en

tyd/igstyrningfrån de övergripande strategierma til/nämndsmå/en.

Bedömning
förvaltningsberättelsen konstateras att "sammantagetvisarårets resultat på god måluppfyllelse och god kvalitet

i verksamheten. Kommunen bedöms ha en god måluppfyllelse och arbetar i enlighet med de övergripande strate-

gierna. 28 av 33 kommunfullmäktigemål för nämnderna bedöms uppfyllda, ytterligare 1 bedöms delvis vara upp-

fyllda."
Sammantagetvisarårets resultat, vad gäller mål på en god måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten."

Som konstaterats ovan finns en svårighet att bedöma måluppfyllelsen för vissa av verksamhetsmålen där indika-

torer saknas.

13
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5. Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2015 är vår sammanfattande bedömning följande:

• Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.

• Fullmäktiges finansiella målsättningarvisar på en låg måluppfyllelse. Endast ett av tre delmål uppnås,

• Fullmäktiges verksamhetsmål visar en till övenrägande del god måluppfyllelse. Mot bakgrund till den

låga måluppfyllelsen kring de finansiella måten bedömer vi emellertid kommunen för 2015 finte når

fullmäktiges intentioner kring god ekonomisk hushållning såsom definierade i de finansiella måten. Vi

vill särskilt poängtera att kommunen behöver finna en väg för att hantera det faktum att verksamhetens

nettokostnader överstigerskatteintäkter och generella statsbidrag.

• Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredo-

visningen har, i alit väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god re-

dovisningssed.

Lund den 28 mars 2016

Magnus Helmfrid Lars Starck Cecilia Isaksson Tobias Lundell

Auktoriserad/ Auktoriserad

Certifierad revisor revisor
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Lekmannarevisor i
Lunds Kommuns Fastighets AB

Till fullmäktige i Lunds kommun
Till årsstämman i Lunds kommuns
fastighets AB
Org nr 556050-4341

Granskningsrapport för år 2015

Jag av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Lunds Kommuns Fastighets AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolags-
ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallegen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolags-
stämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har granskning genomförts av bolagets hantering av bisysslor vilken har över-
lämnats till styrelsen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i alit väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolaget
efterlevt de kommunale befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Jag bedömer därtill att bolagets interne kontroll har varit tillräcklig.

Lunds kommun 2016-03-09

,- _; ~'
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Lekmannarevisor
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Lekmannarevisor i
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag

Till fullmäktige i Lunds kommun
Till årsstämman i Lunds Kommuns
Parkeringsaktiebolag
Org nr 556017-4863

Granskningsrapport för år 2015

Jag, av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Lunds Kom-
muns Parkeringsaktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolags-
ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lek-
mannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verk-
samheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolags-
stämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har granskning genomförts av bolagets styrdokument, delegationsordning och
dokumentation av handläggningsrutiner. Rapport över granskningen har överlämnats till
bolagets styrelse.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i alit väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolaget
efterlevt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Jag bedömer därtill att bolagets finterna kontroll har varit tillräcklig.

Lug ds kommun 2016-03-18
a
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Lekmannarevisor
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Lekmannarevisor i
Fastighets AB Lund Arena

'lill fullmäktige i Lunds kommun
Till årsstämman i Fastighets AB Lund Arena
Org nr 556719-9293

Granskningsrapport för år 2015

Jag av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Fastighets AB Lund Arenas verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolags-
ordning, beslut och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns an-
svar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits
enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksam-
heten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolags-
stämman fastställd bolagsordning. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grand för bedömning och prövning.

Jag bedömer att bolaget bör ta app en dialog med ägaren om hur styrningen ska utformas
framöver.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i alit väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolaget
efterlevt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Jag bedömer därtill att bolagets finterna kontroll har varit tillräcklig.

Lunds kommun 2016-02-19

Britt Svensson
Lekmannarevisor
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Lekmannarevisor i
Kraftringen AB

Till årsstämman i Kraftringen AB
Org nr 556527-9758

Granskningsrapport för år 2015

Vi av fullmäktige i Eslövs Kommun, Hörby kommun, Lomma kommun och Lunds
kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kraftringen AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolags-
ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolags-
stämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Genomförda granskningar har upptagits i granskningsredogörelse vilken överlämnats till
styrelsen.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interns kontroll har varit tillräcklig.

Lunds kommun 2016-03-09

Lars Trägen
Lunds kommun

Kurt Håkanson
Eslövs kommun
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Åke Christensson Tommy Persson
Lomma kommun Hörby kommun



Lekmannarevisorer i
Kraftringen Energi AB (publ)

Till årsstämman i Kraftringen Energi AB (publ)
Org nr 556100-9852

Granskningsrapport för år 2015

Vi av fullmäktige i Eslövs Kommun, Hörby kommun, Lomma kommun och Lunds
kommun utsedda lekmannarevisorer, hax granskat Kraftringen Energi AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolags-
ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och må1 samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolags-
stämman fastställda ägardirektiv. Granskningen hax genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grand för bedömning och prövning.

Genomförda granskningar har upptagits i granskningsredogörelse vilken överlämnats till sty-
relsen.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i alit väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets finterna kontroll har varit tillräcklig.

Lunds kommen 2016-03-09

Lars Trägen
Lunds kommen

t ~

C~t~-
Åke Christenson
Lomma kommen
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Kurt Håkansson
Eslövs kommen

Tommy Persson
Hörby kommen
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Hans Johansson
Region Skånes Revisorer
Helena CØerholm
Lund kommuns Revisorer

2016-03-11

Till Årsstämman
Science Village Scandinavia AB
Org nr 556788-3680

GØNSKNINGSØPPORT

Vi, av fullmäktige i Region Skåne respektive Lunds kommun utsØda
lekmannsrevisorer, har granskat Science Village Scandinavia AB:s verksamhet
under 2015.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet mØ gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt gällande lagstiftning och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grand för bedömning och prövning och
mØ sakkunnigt biträde från Region Skånes revisionskontor.

Vi bØömer att bolagets verksamhet, i alit väsentligt, har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfrØsställande sätt samt i
enlighet mØ gällande ägardirektiv. Vi bØömer därtill att bolagets interns
kontroll har varit på en acceptabel nivå.

Lund som ovan

lom. ~-t~.~

ans Jo ansson
P(/~

He ens Cederholm



Till årsstan i
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

GØNSKNINGSRAPPORT

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV (org.nr 556187-0410) och
koncemens verksamhet under år 2015.

Granskningen har avsett verksamhetØS innehållsmässiga inrikØing, omfattning
samt den interns kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av bolagets och koncernens
ekonomiska rapØrtering. Granskningen har baserats på de beslut fullmäkrige och
bolagsstämman fattat och haz utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen,
kommunallagen och god sed.

Föriroendekånsliga områden såsom representation och förmåner har vant föremål för
en särskild granskning 2015. Granskningsresultatet har påvisat förbättringsmöjlighet-
er som har redovisats till bolaget i enskild rapport.

Vi bØömer att verksamhetØ skötts på ett åndamålsenligt och ekonomiskt tillfreds-
ställande sätt och att den interns kontrollen vant tillräcklig.

Någon grand för arunårkning mot styreisens eller verkställande direktörens förvalt-
ning föreligger därmed finte.

Malmö den 21 mars 2016

Sten Dahlvid
Lekmannazevisor

Bertil Göransson
Lekmannsrevisor
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Till årst an i
SYSAV Industri AB

GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har granskat SYSAV Industri AB:s (org.nr 556474-8803) verksØet under år
aais.

Granskningen haz avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning
samt den finterna kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av bolagets ekonorniska rap-
portering. Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och bolagsstämman
fattat och har utförts enligt bestelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och
god sed.

Förtroendekänsliga områden såsom representation och förmåner har vant föremål för
en särskild granskning 2015. Granskningsresultatet har påvisat förbättringsmöjlighet-
er som haz redovisats till bolaget i enskild rapport.

Vi bØömer att verksamhsten skötts på ett åndamålsenligt och ekonomiskt tillfreds-
ställande sätt och att den finterna kontrollen vant tillråcklig.

Någon grand för anmärkning mot styreisens eller verkställande direktörens förvalt-
ning föreligger därmed finte.

Malmö den 21 mars 2016

Sten Dahlvid
Lekmevisor

Berti] Göransson
Lekmannsrevisor
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mill styreisen i Stiftelsen Asenan, org.ru 8ozq.2~-5773

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
.Arenas för år 2oi5.

Styreisens ansvar för &rsredoUisningen

Aet är styreisen som har ansvaret för att uppzätta en å~•s-
redovisning sozn gex en xättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagØ och förden intexna kontroll som styielsenbe-
dömer är nödvändig för attupprätta en årsredovisning
sons iste innehåner väsentliga felalctigheter, vare aig dessa
beroxpå oegentlighetex elter påfel.

Reuisorns ansual~

Vålt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundvnl av v$r revision. Granslmingen har ut#özts enligt
god revisionssed. För den aulttoriserade revisozn innebär
detta att dessa utförh revisionen enligt Inteznational Stan-
dards on AudiØg och god revisionssed i S`veilge. Dessa
standarder la~äver att den aulttoriserade revisors följer
yzlcesetisIza laav sautt planetar och utför revisionen för att
uppnå riØg säkerhet att åraredovisningen iste Øehåller
väsendiga felaktigheter.

En z~eviszon innefatta~.• att genom olilca åtgärder inhämta
revisionsbevis oinbelopp ocb. ausen infoiwation i års-
redovisØgen. Revisoia väljer viltra åtgärder sorn site ut-
föras, blaud evnet genozn att bedöma rislcerna ~öz~ väsent-
Iiga felalctigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på føl. Vid dønna riskbedömning
bealctar revisors de delar av den isterna kontrollen som är
televanta för hur stiftelsen upprättar åzszedovisningen för
att ge en rättvisande bild i sykte att utforma granslØgs-
åtgärder som ät~ ändamålsenliga med hånsyn till omstån-
dighetei~na, men iste i syfte att göra ett uttalØde om ef-
felctiviteten i stiftelsens intet~na IcontroJl. Liu revision in-
nefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisØgsplinciper somhar använts och uv rimligheten
i styreisens uppskaØingar i redovisningen, liksom en ut-
värdering av den öveigripande presentationen i årsredo-
visningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har ånbØtat är tillräcldiga
och ändamålsenligasom gz~undförvårauttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årszedovisningen upprättats i
enlighet med årsxedovåsningslagen och gez~ en i sila
väsentliga auseenden xättvisande bild av stiftelsene fivan-
siella ställningper den gi december 2oi5 och av dess fi-
nansiella tesaltet för året enligt årsredovisningslagen.

Fö~valtningsberättelsen är ~örenlig med årsxednvisningens
övziga delar.

Rapport oØ Ødra l av enligt dagar och andra
föi~fattningar

Utöver vår revåsion av årsredovisØgen har vi även utfört en

revision av styreisens föiwaltning för Stiftelsen 9renØ för år
zo~5.

Styreisens ansvar

Det är styreisen som har ansvaret för %ivalØngen enligt

stiftelselagen och stadgØa,

Revisoros ansvar

Vårt ansvar är att Øed Øg säkerhet uttala oss om förvalt-

Øgen på giundval av vPu• revision. Vi har ut#ört revisionen

enligt god revisionssed i Svexige.

Som underlag för vå k uttalande om föivalØingen har vi ut-

övervår xevåsion av årsredovisningen granskat väsentliga

beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någov a~n~elseledamot är ersättningsslryldig mot

stiftelsen ellen oØ det finns sltäl för entledigande.

Vi hur även granskat om någov styrelseledamot på annat sätt

har handlet i strid med sti[~elselagen ø11ør stedgarna,

Vi anser att de revisionsbevis vi har iØämtat är tillräcicIiga

och änØmålsenliga som Brund för vårt uttalande.

Uitaiande

Enligt vår uppfaØg har sØelseledamöterna iste handlet i
strid med stifteiselagen, stedgarna eller årsredovisningslagen.

Lund den i2 februari 2oi6

I3erd1 Göransson Anders Thttlin
Auktoriserad xevisar

1.1
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SYD

BEVISIONEN

Till Kommunfullmäktige i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, har grans-
kat den verksamhet som bedrivits av direktionen.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och rikt-
linjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge rimlig grand för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna har under året särskilt granskat förbundets hantering av anläggningsregistret samt
måluppfyllelse i förhållande till handlingsprogrammet 2012 -2015. Vi bedömer sammantaget
att direktionen i alit väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna i alit väsentligt är rättvisande,
liksom att direktionens finterna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksam-
hetsmässiga må1 som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

Vi tillstyrker att direktionens årsredovisning för 2015 godkänns.

Lund den 16 mars 2

Sten Dahlvid ,/`~ Birgitta Kuylenstierna Nadel Dietmar Olbrich

Brit Sjöval J Holm *)Håkan Elleström
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BEVISIONEN

*) Håkan Elleström har finte deltagit i det revisionsarbetet under 2015.

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas rapporter som avlämnats:
Granskning av bokslut och årsredovisning 2015 (bifogas)
Granskning av anläggningsregistret (bifogas)
Granskning av måluppfyllelse (bifogas)
Granskning av delårsrapport per 2015-08-31 (tidigare översänd)



Revisionen

Revisionsberättelse för år 2015
Vi, av förbundsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet VA SYD under räkenskapsåret 2015.

FSrbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande må1, Øslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll och att återrapportering sker till förbundsfullmä.ktige. Revisorernas ansvar är
att granska verksamhet, internkontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i
enlighet med förbundsordningen.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, forbundsordningen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behSvs för att ge
rimlig Brund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer samnnantaget att förbundsstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett ä,ndamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedtims i allt väsentligt vara
rättvisande. Vi bedömer också att den finterna kontrollen varit tillräcklig.

EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 201 ~.
Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport som skickats till
förbundsstyrelsen.

Vi bedömer att årsredovisningen har upprättals enligt kommunallagen, Iagen om allmänna
vattentjänster, god redovisningssed ikommunal verksamhet och förbundsordningen och Ber en
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige fastställer VA SYDs årsredovisning och beviljar styreisens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Malmö 2016-03-31
f

,~
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1
Sten ahlvid Britt Svensson `- .. J Holm
C~ 'ran Vice ordförande

,~

Å ransson Lars Trägen reas H nigren

I~ '~ ~~/ f r

/ C- __ _

Lena Åkes~---~
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LUND

Kommunrevisionen

2016-04-08
Till fullmäktige i Lunds kommun

Org. nr. 212000-1132

Revisionsberättelse för Lunds kommun 2015

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser och
nämnder, och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag
och stiftelser.

Styreiser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
giktlinjer, samt de föreskrifter som gäller tör verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll, samt återrapportering tifil fullmäktige. Vårt ansvar är att granska verksamhet,
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt kommunallegen, revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har, förutom när
det gäller de lagstadgade granskningarna, prioriterats utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.
Förutom granskningar har verksamheten i styreiser och nämnder följts genom protokoll och andra
handlingar. Revisionsrapporter har löpande översänts till kommunfullmäktige.

I flere granskningar under 2015 har brister i kommunstyrelsens s.k. uppsiktsplikt och övergripande
ansvar noterats. Med anledning av detta bedömer revisionen att åtgärder behöver vidtas för att stärka
kommunstyrelsens ledningsfunktion, övergripande styrning och uppföljning. För iakttagelser och
kommentarer gjorda under 2015 hänvisas till bilaga 1, revisorernas redogörelse 2015.

Kommunrevisionen har under 2015 finlett en granskning av kommunens arbete med den långsiktiga
ekonomiska planeringen. Granskningen kommer att fortsätta under 2016 och 2017.
Kommunrevisionen kommer därför att återkomma med bedömning rörande detta och det kommer att
innefattas i kommande revisionsberättelser.

De av fullmäktige entegna finansielle målsättningar visar på en låg måluppfyllelse. Endast ett av tre
delmål uppnås. Angående verksamhetsmålen redovisas att "28 av 33 kommunfullmäktigemål för
nämnderna bedöms uppfyllda". Revisorerna mener att det saknes indikatorer för vissa av
verksamhetsmålen vilket innebär svårigheter att bedöma måluppfyllelsen.

Vi vill särskilt poängtera att kommunen behöver finne en väg för att långsiktigt hentere det faktum att
verksamhetens nettokostnader över tid överstiger skatteintäkter och generelle statsbidrag.



Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.

Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen

och god redovisningssed.

Vi tipstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns.

Med bakgrand av ovanstående tipstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse

och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Britt Svensson är vald revisor med undantag av utbildningsnämnden. Anna-Lena Håkansson är vald

revisor med undantag av kultur- och fritidsnämnden.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Redogöreise för revisorernas verksamhet 2015, se bilaga 1
Granskning av årsredovisning 2015, se bilaga 2
Granskningsrapport lekmannsrevisor Lunds kommuns Fastighets AB, se bilaga 3
Granskningsrapport lekmannsrevisor Lunds kommuns Parkerings AB, se bilaga 4
Granskningsrapport lekmannsrevisor Fastighets AB Lund Arena, se bilaga 5
Granskningsrapport lekmannsrevisor Kraftringen AB, se bilaga 6
Granskningsrapport Kraftringen Energi AB (publ), se bilaga 7
Granskningsrapport Science Village Scandinavia AB, se bilaga 8
Granskningsrapport, SYSAV, se bilaga 9
Granskningsrapport, SYSAV industri AB, se bilaga 10
Revisionsberättelse Stiftelsen Arenan, se bilaga 11
Revisionsberättese Räddningstjänsten Syd, se bilaga 12
Revisionsberättelse VA-Syd, se bilaga 13



Lund den 8 april 2016

:-~ ~

Britt Svensson

~..

Lars Trägen
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Anna-Lena Håkansson
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Birgitta Kuylenstierna Nadel
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Nilla Bolding
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r~ rBengt Svensson Håkan Magnusson

Bertil Göransson H~lena Cederholm
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 74 Årsanalys 2015 för Politisk ledning
och Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/0024

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för den politiska ledningen 
och för kommunstyrelsens verksamhet 2015. Årsanalysen för politisk 
ledning omfattar Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen 
och Revisionen.

 Årsanalysen för kommunstyreslen redovisar nämndens mål och 
måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhets-, personal-, 
miljöredovisning samt ekonomi.

 Sammanfattningsvis kan konstateras att det under året förekommit en 
rad aktiviteter i linje med kommunstyrelsens ambitioner och 
målsättningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2016
Bilaga 1 – Årsanalys 2015 för Politisk ledning
Bilaga 2 – Årsanalys 2015 Kommunstyrelsen

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar

att fastställa årsanalys 2015 för politisk ledning och kommunstyrelsen.

att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inför vårens utvärdering av LundaEkoII lämna förslag på åtgärder som 
säkerställer att målen uppnås.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa årsanalys 2015 för politisk ledning och kommunstyrelsen.

att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inför vårens utvärdering av LundaEkoII lämna förslag på åtgärder 
som säkerställer att målen uppnås.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

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

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter

213



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

214



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse  

Ekonomiavdelningen 2016-01-11  
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Elena Lopez  
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Årsanalys 2015 för Politisk ledning och 
Kommunstyrelsen  
Dnr 2016/0024 

Sammanfattning  
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för den politiska ledningen 

och för kommunstyrelsens verksamhet 2015. Årsanalysen för politisk 

ledning omfattar Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen och 

Revisionen.  

 

Årsanalysen för kommunstyreslen redovisar nämndens mål och 

måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhets-, personal-, 

miljöredovisning samt ekonomi.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det under året förekommit en rad 

aktiviteter i linje med kommunstyrelsens ambitioner och målsättningar.  

Beslutsunderlag  
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2016  

Bilaga 1 – Årsanalys 2015 för Politisk ledning 

Bilaga 2 – Årsanalys 2015 Kommunstyrelsen 

 

Kommunkontorets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa årsanalys 2015 för politisk ledning och kommunstyrelsen. 

 

KOMMUNKONTORET  

 

 

 

Anette Henriksson  Carin Hillåker 

Kommundirektör  Bitr kommundirektör                  
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Sammanfattning till kommunens årsredovisning 

Årsanalys som redovisas till kommunstyrelsen för politisk ledning omfattar Valnämnden, 

Överförmyndarnämnden och Habostyrelsen. Revisionens årsanalys presenteras i en bilaga till 

revisionsberättelsen, dock ingår revisonens, såväl som kommunstyreslens och fullmäktigtes resultat 

i den ekonomiska redovisningen. 

Samtliga nämnder visar en god måluppfyllelse. Samtliga bedöms uppfylla det 

kommungemensamma fullmäktigemålet. För uppföljning av indikatorer och nämndsmål för de 

olika nämnderna, se respektive nämnd. 

Det sammanlagda resultatet för politisk ledning uppgår till 2,1 mnkr. 

Årets händelser av väsentlig betydelse 

 

Valnämnden 

År 2015 har för valnämnden varit ett mellanår då inga allmänna val äger rum Valnämndens arbete 

har därför varit begränsat under året. Valnämnden har under våren genomfört förtidsröstning på ett 

röstmottagningsställe inför omvalet till kommunfullmäktige i Båstads kommun. Vidare har 

fullmäktiges utredningsuppdrag avseende indelning av kommunen i valkretsar genomförts. I övrigt 

har sedvanligt nämndsarbete utförts. 

Överförmyndarnämnden 

Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning i kraft som påverkar överförmyndarnämndens 

verksamhet. Den nya lagstiftningen innebär att tingsrätten har fått möjlighet att förelägga 

överförmyndarnämnden att inhämta utredning i god man/förvaltarskapsärenden vilket inneburit en 

betydande ökning av arbete för verksamheten då detta är en möjlighet som Lunds tingsrätt utnyttjat. 

Den nya lagstiftningen ger vidare överförmyndarnämnden en skyldighet att ge gode män och 

förvaltare den utbildning som uppdraget kräver. Överförmyndarenheten har därför under året 

fortsatt att arbeta med att höja kvaliteten genom kompetenshöjande insatser för gode män. Särskilda 

satsningar har gjorts på utbildningsinsatser för att höja kvaliteten på inlämnade årsräkningar. 

Överförmyndarenheten har också fortsatt arbetet med att utveckla processer och arbetssätt för en 

effektivare handläggning. 

Överförmyndarenheten har i april 2015 flyttat till nya lokaler utifrån de behov som verksamheten 

har ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. 

Under året har antalet aktiva godmanskap för ensamkommande barn ökat från 35 per den 1 januari 

2015 till 260 per den 31 december 2015, en ökning med dryft 740%. Detta har medfört en hård 

belastning på Överförmyndarenhetens handläggare. Till följd av detta har extra personal anställts. 

Habostyrelsen 

Habo Gård bedriver en bred och av besökarna mycket uppskattad verksamhet. Under 2015 har det 

totala besöksantalet blivit 29 000 varav ca 17 500 var badgäster. Varmvattensbassängen som 

renoverades förra året har haft full beläggning och hyrdes ut till både simklubbar och 

verksamhetens målgrupper. 
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Ett antal projekt har genomförts i samverkan med Habostiftelsen. 

Inköp av begagnade moduler till personalutrymme och verkstad/förråd 

Anläggning av stallparken inklusive utescen. 

Inköp och renovering av begagnade moduler till Barn och ungdomsverksamhet. 

Inköp av hörslinga till våra konferens-/mötesrum 

I samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerades för första gången sommardagkollo på 

Habo Gård under 4 veckors tid. Projektet bedömdes som lyckat och kommer att fortsättas och 

utvecklas även nästa sommar. 

Sommarhemmet Lundagårdens veckor på gården anordnades med stor framgång. Ca 30-35 personer 

vistades på gården dagligen. Aktiviteterna under de 11 veckorna har varit många och mycket 

uppskattade av de engagerade och aktiva gästerna. De omdömen besökarna lämnade efter sin 

vistelse visar att verksamheten är mycket uppskattad. 

De arrangemang som har anordnats bland annat i samband med årets högtider har varit väl besökta. 

Gården hade öppet julafton även i år för seniorer och personer med funktionshinder. Habostiftelsen 

stod som värd och välkomnade 55 gäster. 

 

Kommunfullmäktiges Internationella verksamhet 

Samverkan med Lunds universitet 

Den internationella verksamheten under 2015 har starkt präglats av det under föregående år ingångna 

samverkansavtalet mellan Lunds kommun och Lunds universitet. Avtalet har för kommunens internationella 

arbete inneburit att universitetets internationella event och konferenser prioriterats även av Lunds kommun. 

Så har kommunen under året bidragit som värd, partner och/eller sponsor vid bl.a. Utrikesdepartements stora 

ambassadörsbesök i maj, Nonometerkonsortiets konferenser  ”EWMOVPE 2015” och ”Myfab/Norfab” i  

juni,  EU-konferensen ”Lund revisited” samt det officiella besöket av en Kazakisk universitetsdelegation i 

december.  

Det förstnämnda arrangemanget samlade ambassadörer eller andra ledande beskickningsföreträdare från ett 

30-tal länder under en vårdag i Lund, där de fick resa utefter kunskapsstråket till Brunnshög/Lund NE. Även 

MaxIV besöktes som en del av detta program. 

Lunds kommun har också i samverkan med Lund University Commissioned Education tagit emot en grupp 

unga offentliga tjänstemän från Östeuropa (Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Litauen) inom 

ramen för utbildningsprogrammet ”Transparent Public Administration and Management”.  

Internationella arrangemang och studiebesök 

Antalet studiebesök, gästande delegationer och technical visits fortsätter att öka. Under 2015 har 

Kommunkontoret, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen tagit emot besökare från bl.a. Armenien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Kina, Mexiko, Nicaragua, Polen, Spanien, Tyskland, Uruguay och USA. 

I april arrangerades som en del av Lunds kommuns vänortssamverkan ett studiebesök för Borgå stads 

(Finland) ledningsgrupp. Ledningsgruppen deltog i Lunds kommuns stora chefsdag, och fick där många 

intryck av Lunds metodiska och kontinuerliga arbete med kompetensutveckling, kunskapsdelning och 
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teambuilding. Borgå stad genomförde ett uppföljande besök med biträdande kommundirektörens 

ledningsgrupp i oktober.  

Under hösten var Lunds kommun värd för det nordiska mellanårsmötet. Under mötet drogs riktlinjerna upp 

för 2016 års stora nordiska möte i Lund. Temat för mötet kommer att vara ”En nordisk modell för 

helhetsutveckling” och fokusera främst på ungdomars villkor och delaktighet i de processer som förändrar 

samhället. 

I oktober högtidlighölls det 25-åriga jubiléet av vänortsavtalet mellan Lund och Greifswald, Tyskland. 

Lunds kommun sände som uppföljning på ett miljödelegationsbesök från Kina i maj 2015 en delegation till 

eventet ”Cleantech showcase – Global Cleantech summit” i Shanghai, Kina den 16-19 november. Eventet 

delarrangerades av Cleantech Scandinavia I Lund. Från svensk sida deltog även företrädare för Invest in 

Sweden Agency (ISA), Invest in Skåne och Vinnova. Syftet var att bistå Science Village Scandinavia  och 

Cleantech Scancinavia i ambitionen att etablera ett internationellt cleantechcentrum i Lund – på det nya 

SVS-området nära ESS/MaxIV. 

I led med kommunens engagemang inom miljöområdet sändes också en mindre delegation till det stora 

klimattoppmötet i Paris - COP21 - i december. 

Ungdomarna i fokus 

Kommunfullmäktige lägger särskild vikt vid att främja internationella utbyten och projekt som involverar 

våra unga medborgare. Under året har bl.a. följande aktiviteter genomförts i samverkan med 

Kommunfullmäktige: 

 Under ett besök i vänorten Zabrze, Polen för arrangemanget ”Days of Zabrze” i september etablerades 

kontakt mellan Vipeholmskolan och skola nr 13 i Zabrze som väntas leda till gemensamma projekt och 

medelansökningar från EU (Erasmus+ och/eller Comenius) under 2016. 

 Under 2015 har Polhemskolan tagit emot en grupp lärare och elever från Xue Jun High School i 

Hangzhou, Kina för ett veckolångt studiebesök inkl. deltagande i den ordinarie undervisningen. 

Polhemskolan har under året även arrangerat skolutbyten med vänorterna Nevers, Frankrike och 

Greifswald, Tyskland.   

 Kulturskolan(ungdomsorkestern) i Lund har genomfört ett större samverkansprojekt med Greifswalds 

musikskola där ett 60-tal elever från båda städerna tillsammans övat in orkesterstycken och genomfört 

konserter. Kulturskolan har även mottagit internationella besök – bl.a. från Leo Borchard Musikschule i 

Berlin och genom sin gymnasieblåsorkester deltagit i en stor musikfestival i Belgien.  

 

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna 

Målanalys 

  

Kommunfullmäktiges 

mål för nämnden 

Fullmäktiges mål för 

nämnden 

Indikator Mätetal Bedömning 

Lundabon ska 

uppleva att 

kommunens 

verksamhet svarar 

mot behoven hos den 

enskilde, har god 

kvalitet, är effektiv 

och bidrar till 

 Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Klarar målet 
Klarar ej 

målet 
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Kommunfullmäktiges 

mål för nämnden 

Fullmäktiges mål för 

nämnden 

Indikator Mätetal Bedömning 

attraktivitet och 

hållbar utveckling 

     X  

 

 

Överförmyndarnämnden 

Vid delårsrapport per den 31 augusti 2015 var prognosen att kommunfullmäktiges mål inte skulle 

nås för 2015 vad gäller andel granskade årsräkningar. Med hänsyn till detta har extra resurser för 

granskning tillsatts. Detta har resulterat i att kommunfullmäktiges mål har uppnåtts med viss 

marginal för 2015, med en andel på 97,5% granskade årsräkningar. 

Indikatorn "Antal dagar från ansökan /anmälan om och byte av ställföreträdare till att ett förslag 

föreligger" uppfylls då snittiden för förmedling är 24,4 dagar. Det är dock endast 76% av ärendena 

som förmedlas inom 50 dagar. 24% av ärendena tar således längre än 50 dagar att förmedla. De 

ärenden som inte klarar målet är i många fall svårförmedlade på grund av uppdragens karaktär och 

huvudmannens problematik, vilket visas av medianvärdet för förmedling som är 11 dagar. Flera av 

dessa uppdrag tar lång tid att förmedla. Personalbrist på Överförmyndarenheten bedöms vara en 

bidragande orsak till att tidsmålet inte alltid uppnås. Vidare finns det brist på kvalificerade 

ställföreträdare som kan ta dessa komplicerade uppdrag. 

Habostyrelsen 

Habo Gård bedriver en bred och av besökarna mycket uppskattad verksamhet. Verksamheten 

utvecklas kontinuerligt för att möta målgruppernas önskemål och behov. Under året har gården haft 

totalt ca 29 000 besökare varav ca 17 500 utgör badgäster. Varmvattensbassängen som renoverades 

2014 har haft full beläggning och har genererat både stora intäkter och ett stort antal gäster. 

Lundafastigheter som ansvarar för underhåll av gården byggnader har under hösten utfört en 

nödvändig totalrenovering av stallets tak. 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 

Särskilda uppdrag Status Startdatum Slutdatum 

Kunskapskommission Ej påbörjad 2015-01-01 2015-12-31 

Ekonomi 

Resultat 

Resultaträkning 

  

mnkr 2013 UTFALL 2014 UTFALL 2015 UTFALL 

R0 Intäkter 4,3 11,3 10,6 

R2 Kostnader -45,1 -58,0 -54,0 

R4 Avskrivningar -0,4 -0,4 -0,5 

Verksamhetens 

nettokostnader 

-41,3 -47,2 -43,8 
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mnkr 2013 UTFALL 2014 UTFALL 2015 UTFALL 

R7 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 

Resultat e finansiella poster 0,0 0,0 0,0 

R9 Kommunbidrag (ram) 38,2 45,1 45,8 

RESULTAT -3,1 -2,1 2,0 

 

Analys av resultat 

2015 års resultat specificerat per nämnd/styrelse, mnkr 

Nämnd, mnkr Budget Bokslut Resultat 

Kommunfullmäktige -10,9 -10,2 0,7 

Kommunstyrelse -20,0 -16,6 3,4 

Revisionsnämnd -4,2 -4,1 0,1 

Valnämnd -0,6 -0,6 0,0 

Överförmyndarnämnd -6,7 -8,7 -2,0 

Habostyrelsen -3,4 -3,7 -0,3 

Summa -45,8 -43,9 2,0 

 

Kommunstyrelsen överskott hänförs i största delen till särskilda uppdrag som tilldelades politisk 

ledning i samband med beslut om EVP i november 2014 samt överbudgeterade kostnader för 

arvodena. 

Överförmyndarnämndens underskott beror på en underbudgetering av arvodeskostnader, extra 

personal och omfattande övertid från befintlig personal för att klara av verksamhetens mål samt 

ökade hyreskostnader på grund av flytt till nya lokaler utifrån de behov som verksamheten har ur ett 

risk- och säkerhetsperspektiv. 

Habostyrelsen redovisar ett underskott på ca 0,3 mnkr som i sin helhet beror på ökade 

personalkostnader. Habo Gård har under de senaste åren utvecklats i hög takt men 

personalresurserna bedöms vara väldigt begränsade i förhållande till verksamheten som bedrivs. 

Samtidigt som efterfrågan från målgrupperna, seniorer och personer med funktionsnedsättning ökar 

successivt, kommer det att bli svårt att möta den med nuvarande bemanning. Den låga bemanningen 

gör också organisationen mycket sårbar. Habo Gårds ledning gjorde bedömningen att 

verksamhetsledaren behöver avlastning och har under året vidtagit åtgärder för att delvis lösa 

problemet. Det är dock viktigt att poängtera att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att den 

kvaliteten som Habo Gård erbjuder sina gäster bibehålls även i framtiden. 

Investeringsredovisning 

Investeringsrapport 

  

 mnkr Utfall Ram Avvik. 

Habostyrelse IN Investering -1,2 -2,0 0,8 

Kommunstyrelse IN Investering 0,0 -17,8 17,8 

TOTALT  -1,2 -19,8 18,5 
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Analys av investeringar 

Investeringsramen uppgår till 19,8 mnkr. 

Merparten avser kommunstyrelsen och budgeterade investeringsmedel avseende inventarier som 

barn- och skolnämnderna kan avropa vid färdigställande av nya förskolor och skolor. 

Avvikelsen avseende nya förskolor och skolor beror på tidsförskjutningar av ianspråktagande av 

nya objekt. 

Habostyrelsen har senarelagd inköpet av buss till Habo Gård till följd av att de nya reglerna som 

skulle börja gälla från den 1 januari 2016 har skjuts upp till januari 2017. 

Riktade statsbidrag 

Valnämnden 

  

Riktade statsbidrag Helårsprognos mnkr 

Förtidsröstning inför omval till kommunfullmäktige i Båstads 

kommun 

0,1 

Merkostnad flyktingar 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden ansvarar för förordnade av god man för ensamkommande flyktingbarn och 

har därför haft en ökad kostnad till följd av den ökade flyktingströmmen. Antal ärenden gällande 

god man för ensamkommande barn ökade med drygt 740% under 2015 jämfört med 2014. 

Till följd av det ökade antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har extra personal 

anställts. De extra resurser som sedan tidigare arbetat med granskning av årsräkningar har använts 

under hela 2015. Detta har medfört en ökad personalkostnad. 

Överförmyndarnämnden får genom avtal med Socialförvaltningen del av det statsbidrag som 

lämnas för ensamkommande flyktingbarn. Vidare ersätts arvodeskostnader för de gode männen i 

dessa ärende från Migrationsverket. Detta medför att Överförmyndarnämndens till stor del får 

kostnadstäckning för de ökade kostnader som flyktingströmmen medfört. 

Framtid och utveckling 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden kommer under 2016 att arbeta vidare med att förbättra och förtydliga 

rutiner och arbetsbeskrivningar. Nya rutiner för granskning av årsräkningar kommer att införas i 

syfte att höja kvaliten på granskningen och skapa ett mer enhetligt och effektivt sätt att genomföra 

granskningar. 

Habostyrelsen 

För Habostyrelsen och Habo Gård ligger fortsatt fokus på målgruppsverksamheten, 

varmvattenbadet och konferens-/lokaluthyrningen. De stora intäktskällorna kommer även 

fortsättningsvis att vara badet och konferensdelen. Arrangemangen som vänder sig till 

målgrupperna har lägre lönsamhet då verksamhetens målsättning är att vända sig till alla, oberoende 

av ekonomiska förutsättningar och eventuell funktionsnedsättning och då den enskilde gästen i de 

flesta fallen bekostar sitt deltagande själv. I detta sammanhang är Habostiftelsen en viktig partner 

som genom viss subventionering gör det möjligt att erbjuda lägre kostnader för den enskilde 
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besökaren vid olika målgruppsaktiviteter. Det finns inget som pekar på att intresset för detta 

aktivitetsutbud kommer att minska utan tvärtom tyder allt på att vi utöver våra återkommande gäster 

även kommer att hälsa fler och fler nya besökare välkomna. 

När det gäller det fullbokade badet är avsikten att efter hand öka andelen badgäster från 

målgruppsidan utan att äventyra den ekonomiskt betydelsefulla uthyrningen till barnsims- och 

simskoleanordnare. På konferenssidan antar vi att beläggningen kommer att vara fortsatt god under 

den närmsta tiden men möjligtvis kan den begränsade kundgruppen medföra att intresset och 

beläggningen kan gå i vågor. 

Det är viktigt att samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter. Dels genom nära 

kontaktvägar med äldreomsorgen och Träffpunkterna och dels genom kontaktvägar med olika LSS-

verksamheter i Lunds kommun. Ett gott exempel på det senare är den dagliga verksamheten Sesams 

filial på Habo Gård vars närvaro på Habo Gård är av stor betydelse. 

Att samarbetet med Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården fortsätter är av mycket stor 

betydelse och det finns goda utsikter för ytterligare utveckling. Till exempel kommer denna 

seniorverksamhet under 2016 att var en del av ett forskningsprojekt som leds av forskare vid den 

medicinska fakulteten, CASE – Det hälsosamma åldrandet, Lunds universitet. Tanken med 

medverkan är att detta kan leda till nya idéer och ökad kunskap, bland annat genom att ett 

kontaktnätverk med liknande verksamheter runt om i Sverige kommer att skapas under en 

tvådagarskonferens som anordnas av projektledningen på Habo Gård i april. 

Habo Gårds utemiljöer och djurgård är viktiga och efterfrågade av besökarna och därför kommer vi 

att tillsammans med Habostiftelsen arbeta vidare med att utveckla och tillgängliggöra dessa så att 

besökare på olika sätt kan tillgodogöra sig de positiva effekter som dessa miljöer erbjuder. 

Balansträningsbanor och trädgårdsodling är exempel på aktiviteter som kommer att startas upp 

under 2016 och förhoppningsvis etableras som stående inslag för våra gäster framöver. 

Dagkolloverksamhet i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen har efter ett antal testtillfällen 

under sommaren 2015, goda utsikter att bli ett återkommande och uppskattat inslag då Habo Gård 

kan erbjuda många aktiviteter som även passar barn och ungdomar. 

På något längre sikt finns tankar om att nå nya grupper, till exempel med olika projekt i samarbete 

med Habostiftelsen för personer med psykisk ohälsa i gårdens gröna och lantliga miljöer. 

Den övergripande målsättningen för framtiden är att renodla det innehåll och utbud på Habo Gård 

som gör mest nytta och är till största möjliga glädje för lundaborna. 

 

Personalredovisning 
Personalen vid politisk ledning är anställda vid kommunkontoret och vad gäller 

personalredovisning ingår anställda i redovisningen för kommunstyrelsen/kommunkontoret. 
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Sammanfattning till kommunens årsredovisning 

Årets händelser av väsentlig betydelse 

Årets händelser 

 Byggstart har skett i Södra Brunnshög. 

 Medborgarlöften har genomförts med gott resultat 

 Igångsättningstillstånd beviljades för spårväg Lund C- ESS. 

 Staten har beviljat 298 mnkr till spårväg Lund C-ESS 

 Ett markant ökat flyktingmottagande från och med september har satt bl a 

krisledningsorganisationen på prov 

 Lund har blivit utsedd till årets Fairtrade City 

 Lund har anslutit sig till EU:s klimatsatsning för städer, Borgmästareavtalet 2030 samt 

regeringens upprop "Fossilfritt Sverige" 

 Lund International Citizen Hub har etablerats. 

 Future by Lund har fått fortsatt Vinnovafinansiering 2016-2018. 

 Medborgarkontoren och Kristallens servicecenter ingår i Kommunkontoret 

 Utveckling av ledningsprocess med ny målstruktur 

 Långsiktigt fördjupad finansiell analys har genomförts 

 Nytt chefs- och ledarskapsprogram för alla chefer i Lunds kommun har utformats 

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna 

Målanalys 

Kommunfullmäktigemål 
Bedömning av 

målet 
Indikatorer  

Utfall 

Helår 

2015 

Mål Helår 

2015 

Lundabon ska uppleva att 

kommunens verksamhet svarar mot 

behoven hos den enskilde, har god 

kvalitet, är effektiv och bidrar till 

attraktivitet och hållbar utveckling. 

Klarar målet Andel som får svar på e-post inom 

två dagar.(SKL:s servicemätning) 

 97 % 81 % 

Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon och som får 

ett direkt svar på en enkel fråga. 

(SKL:s servicemätning) 

 39 % 51 % 

Andel som upplever ett gott 

bemötande vid telefonkontakt med 

kommunen. (SKL:s 

servicemätning) 

 100 % 92 % 

Årlig befolkningstillväxt  0,8% 1,1% 

Nöjd medborgarindex, hur 

kommunens verksamheter bedöms. 

(SCB:s medborgarundersökning) 

 61  62 

Sammanfattande omdöme om 

kommunens service till företagen. 

(Insikt mäts av SKL) 

 70 68 

Nöjd-Region-Index (NRI), med 

frågor om kommunen som en plats 

att bo och leva på. (SCB) 

 69 69 

Antal e-tjänster  106 55 

Kommunens inköp av energi inkl 

verksamhetsel  normalårskorrigera

d kWh/kvm Atemp 

  121 
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* Skatteverket har gjort en rensning av folkbokförda som saknar uppehållstillstånd, vilket ger ett minus med 800 personer i Lund. 

** Resultat från 2014, SCB medborgarundersökning ej genomförd 2015 

SCB medborgarundersökning genomfördes inte under 2015, varför resultaten av NMI och NRI 

härrör från undersökning 2014. Måtten är i nivå med 2011 års resultat. 

Undersökningen INSIKT av kommunens service till företagen genomfördes för första gången 

2015 varför jämförelsetal saknas. 

Befolkningen var 116 850 personer vid årets slut, vilket är en ökning med 882 eller 0,8 procent 

jämfört med 2014. Målet för årlig befolkningstillväxt uppnås inte vilket beror på att Skatteverket 

har gjort en rensning i befolkningsregistret som innebär att 800 personer som var folkbokförda, 

men saknade uppehållstillstånd rensades bort för Lund. Det har medfört en lägre 

befolkningstillväxt för året än prognosticerat. 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 

Särskilda uppdrag Status Startdatum Slutdatum 

Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Göra en långsiktig översyn av kommunens ekonomi. Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Teckna ett samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet 

angående Botaniska trädgårdens finansiering samt att Lunds kommun får 

medinflytande över Botaniska trädgårdens utveckling. 

Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med 

antidiskriminering och inkludering. 

Pågående 2015-01-01 2015-12-31 

Utreda förekomsten av omotiverade löneskillnader i Lunds kommun och om så 

är fallet ta fram en handlingsplan för att åtgärda dessa skillnader. 

Pågående 2015-01-01 2015-12-31 

Utreda hur Lunds kommun kan öka möjligheterna till finansiering från EU till 

kommunal verksamhet och kommunala projekt. 

Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

I samråd med berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet 

för direkt skolpeng. 

Pågående 2015-01-01 2015-12-31 

Näringslivsråd Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Studentstad Lund: Förstärkt studentsamverkan Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Jobbkommission Ej påbörjad 2015-01-01 2015-12-31 

Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati 
En kartläggning av det nuvarande arbetet med medborgardialog är genomförd. Målet är ett mer 

systematiserat, strategiskt, tydligare och samordnat arbete med demokratiutveckling/medborgar-

dialog. 

Nulägesanalys/kartläggning har resulterat i ett förslag till kommunövergripande process för 

medborgardialog, utbildning och fortsatt lärande, utveckling av e-dialog och planering och 

genomförande av kommunstyrelsens medborgardialoger. 

Göra en långsiktig översyn av kommunens ekonomi 
Kommunkontoret har med hjälp av Pwc gjort en fördjupad finansiell analys. Uppdraget har slut-

förts och rapporterats till kommunstyrelsens arbetsutskott i april. Resultatet av analysen har gett 

en ökad förståelse för den långsiktiga finansiella utvecklingen och vilka utmaningar som kom-

munen står inför. Resultatet mynnade ut i att kommunfullmäktige beslutat om två nya finansiella 

mål och fokusområdet "ekonomisk hållbarhet" i EVP 2016-2018. Kommunfullmäktige beslutade 

samtidigt att kommunen snarast ska påbörjat ett långsiktigt arbete för att hitta nya sätt att leve-

rera välfärdstjänster för att uppnå goda resultat i kombination med hög kostnadseffektivitet. 
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Teckna ett samarbetsavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet, Botaniska träd-

gården 
Lunds kommun bidrar med 2 miljoner kronor per år för finansieringen av Botaniska trädgården. 

Bidraget ska inledningsvis främst användas för att trädgården ska kunna utveckla sin barnverk-

samhet, evenemang för seniorer samt skötsel och säkerhet. Ett samarbetsavtal mellan kommunen 

och universitetet har tagits fram och kommer att tecknas under hösten. Kommunen har sedan 

många år en styrelsepost i Botaniska trädgården styrelse. Fr o m hösten 2015 är kommundirektö-

ren med i styrelsen för LUKOM, Lunds universitets kultur- och museiverksamheter, där Bota-

niska trädgården ingår. Kommunens möjlighet att få inflytande i verksamheternas utveckling har 

därmed ökat. 

Ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med antidiskrimi-

nering och inkludering  
Arbetet med att ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med anti-

diskriminering och inkludering har inletts under hösten. Nuvarande riktlinjer för mångfaldsfräm-

jande arbete och likabehandling kommer att uppdateras och den kommunövergripande hand-

lingsplanen för arbetet med antidiskriminering och inkludering kommer utgå från ett samhälls-, 

verksamhets- och arbetsgivarperspektiv. Förslag till handlingsplanen beräknas vara klar för be-

slut under våren 2016. 

Omotiverade löneskillnader 
Uppdraget omfattar att utreda förekomsten av eventuella omotiverade löneskillnader. En pro-

jektplan har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Planen innehåller 

ett antal aktiviteter däribland kvalitetssäkringar och uppdateringar i lönekartläggningsverktyget  

utifrån de anställdas nya löner per den 1 april 2014. Samtliga månadsavlönade medarbetare har 

inplacerats i rätt yrkesgrupp och information har getts till kommunens ledningsgrupp samt de 

fackliga organisationerna om projektet och genomförda aktiviteter. Utifrån kartläggningen har 

workshops genomförts med berörda politiker i arbetsgivarutskottet. En uppdaterad sammanställ-

ning har framarbetats av lönebild per yrkesgrupp och könsfördelning inom jämförbara grupper 

enligt fastställd metod för arbetsvärdering. I samband med utredningen har historik inom Lunds 

kommun beaktats. Lunds kommun har regelbundet genomfört lönekartläggningar enligt Diskri-

mineringslagens krav. Lönekartläggningarna har inte visat på förekomst av osakliga löneskillna-

der. I lönekartläggningen 2014 kan konstateras att det i de 4 lägst arbetsvärderade boxarna är 31 

grupper kvinnodominerade, 16 grupper mansdominerade medan 5 grupper är könsneutrala. I 

oktober redovisade kommunkontoret förslaget till återrapportering till kommunstyrelsen. Arbets-

givarutskottet har beslutat att godkänna rapporten för återrapportering till Kommunfullmäktige. 

Ökad möjlighet till EU-finansiering 
Uppdraget omfattar att utreda hur Lunds kommun kan öka möjligheterna till finansiering från 

EU till kommunal verksamhet och kommunala projekt. I enlighet med detta uppdrag har ett er-

bjudande från Kommunförbundet Skåne (KFSK) att låta Lunds kommun som helhet genomgå en 

så kallad Europeisk projektanalys (EPA) antagits. Processen inleddes med en formell presentat-

ion av EPA-modellen för Kommunstyrelsens arbetsutskott i februari. Under våren har KFSK ge-

nomfört en grovanalys av bland annat EVP 2015-2017 med budget för 2015, Omvärlds- och 

trendanalys samt Nulägesanalys för 2015. KFSK konstaterar att Lunds kommun utifrån sina egna 

strategiska ställningstaganden och målsättningar har goda möjligheter till EU-finansiering av ut-

vecklingsverksamheter från såväl strukturfonder och Interreg som kommissionens sektors-

program. Planerat fördjupat analysarbete med återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott 

har fördröjts delvis på grund av personalbyte inom KFSK. Möjligheter att söka extern 

finansiering är en del av ordinarie arbetssätt och undersöks alltid inför projekt. 
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Näringslivsråd 

Näringslivsrådet ska vara ett politiskt lett forum för dialog kring viktiga utvecklingsfrågor. 

Förslag till upplägg för näringslivsråd har presenterats och godkänts av KS ordförande. 

Detaljplaneringen inleddes 2015 och det första mötet med näringslivsföreträdare beräknas till 

2016. 

Studentstad 

Kommunfullmäktige har avsatt 250 tkr för år 2015 för att stärka samverkan med studenterna. 

Dessa medel har använts för att annonsera i fyra nummer av tidningen Lundagård, bidrag har 

lämnats till Bopoolen för att utveckla deras hemsida samt för ökad information om samverkan 

kring flyktingsituationen. Studentrådet har haft sex stycken möten varav ett var ett temamöte 

med fokus på att kraftsamla för ökat flyktingmottagande. Många studenter är intresserade av att 

engagera sig och de 300 studenterna fick under temakvällen möjlighet att träffa elva olika 

organisationer som arbetar med flyktingmottagande på olika sätt. Detta är ett arbete som kommer 

att fortsätta under 2016. 

Jobbkommission  

Har inte bedömts rimligt att kunna genomföras då medel saknas för 2016. 

Ekonomi 

Resultat 

Resultaträkning 

  

mnkr 2013 UTFALL 2014 UTFALL 2015 UTFALL 

R0 Intäkter 145,8 150,4 153,9 

R2 Kostnader -287,2 -307,6 -332,5 

R4 Avskrivningar -2,2 -2,3 -4,6 

Verksamhetens 

nettokostnader 

-143,6 -159,5 -183,1 

R6 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 

R7 Finansiella kostnader -0,3 -0,6 -0,6 

Resultat e finansiella poster -0,3 -0,6 -0,6 

R9 Kommunbidrag (ram) 157,2 170,0 185,9 

RESULTAT 13,2 9,8 2,2 
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Analys av resultat 

Kommunkontorets anslagsfinansierade verksamhet redovisar ett överskott på 3,9 mnkr.  

Kommunkontorets resultatenheter redovisar ett underskott på 1,7 mnkr 

 Bokslut Årsbudget Utfall  

 2014 2015 2015 Avvikelse 

Kommungemensamt -74,6 -75,3 -73,9 1,4 

Kommunkontoret 

gemensamt 

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

Kommunkontoret 

ledning 

-14,5 -21,0 -20,8 0,2 

Strategisk utveckling -10,1 -12,7 -11,8 0,9 

Administrativ 

avdelning 

-6,9 -7,9 -7,8 0,1 

Ekonomiavdelning -13,1 -12,0 -13,2 -1,2 

HR-avdelning -22,9 -24,9 -25,0 -0,1 

Näringslivsavdelning -10,2 -15,3 -15,3 0,0 

Avdelningen för 

kommunikation och 

medborgarkontakt 

-5,5 -10,0 -9,3 0,7 

Delsumma -154,0 -174,6 -172,6 2,0 

     

Projektverksamhet     

IT-projekt -2,8 -7,4 -7,4 0,0 

Miljöstrategiskaprojekt -3,2 -4,1 -2,2 1,9 

Delsumma projekt -6,0 -11,5 -9,6 1,9 

Summa 

anslagsfinansierad 

verksamhet 

-160,0 -186,1 -181,9 3,9 

     

     

 Bokslut Utfall   

Resultatenhet 2014 2015   

Upphandlingsenhet -1,7 -0,8   

Försäkringar 0,1 0,3   

IT-avdelningen 1,2 -0,1   

Företagshälsovård 0,2 -1,1   

Summa 

Resultatenheter 

-0,2 -1,7   
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Anslagsfinansierad verksamhet inklusive projekt 

En stor del av överskottet beror på förseningar i projekt, vakanta tjänster samt till följd av att 

Lift- inkubator är stängd. 

Avsatta projektmedel för Fokus Veberöd, samlastningscentral, utveckling av medborgardialog 

och Centrumlyftet har inte utnyttjats fullt ut. 

Administrativa avdelningen 

Kommunen har ett gemensamt ärendehanteringssystem (W3D3) och kostnaderna för detta 

hanteras i avdelningens budget. Kostnaden för ärendehanteringssystemet har tidigare fördelats ut 

på respektive förvaltning men sedan något år tillbaka har denna budgetpost istället lagts på 

administrativa avdelningen och är baserad på de kostnader som fördelats ut på förvaltningarna 

under 2012. Utveckling av systemet som gjorts därefter täcks inte av befintligt anslag. 

Utvecklingsinsatser är bl a inköp av en kommunlicens för ärendehanteringssystemet i syfte att ge 

alla förvaltningar fri möjlighet att lägga till användare i systemet. Vidare har vissa tillägg köpts 

in bl.a. för en förbättrad hantering av registret för förtroendevalda och för att förenkla 

utbetalningen av arvoden till de förtroendevalda. Detta har medfört en ökning av den årliga 

underhålls- och supportkostnaden för ärendehanteringssystemet med 495 tkr per år samt en 

kapitalkostnad för själva investeringen.  

Endast delar av dessa kostnader täcks av nuvarande budget. Beräkningar visar att underskottet i 

förhållande till budgeterade kostnader för systemet på helår blir ca 800 tkr. På grund av att vissa 

kostnader som avser 2015 felaktigt bokförts på 2014 kommer dock avdelningen för 2015 inte att 

redovisa ett underskott. 

Ekonomiavdelning 

Underskottet i den anslagsfinansierade verksamheten beror framförallt på kostnader i samband 

med rekrytering av två enhetschefer, konsultkostnader vid översyn av skolpeng samt kostnader 

för försäkringssamordning, som varit ofinaniserat under årets första fyra månader. 

Upphandlingsenhetens underskott beror främst på ökade konsultkostnader i e-

handelsverksamheten samt ökade kostnader för juridiskt arbete. Från årsskiftet införs en ny 

debiteringsmodell som inkluderar de ökade juridiska kostnaderna. E-handelsverksamheten är 

överförd till ekonomiservice. 

Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt 

2015 bildades avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt. Avdelningen består av två 

enheter; enheten för strategisk kommunikation samt enheten för medborgarkontakt. De 

funktioner som ingår är strategisk kommunikation, medborgarkontoren, servicecenter i Kristallen 

samt telefonväxeln. 2015 kan betraktas som ett försöksår för att få överblick över de ekonomiska 

förutsättningarna för verksamheten i förhållande till uppdraget. De olika ingående delarna i 

verksamheten hade vid övertagandet inte en komplett, detaljerad budet för de faktiska 

kostnaderna. Arbete har därför under året lagts på att inför 2016 få en mer realistisk budgetering 

av de olika delarna. 

 

Avdelningen har i nuläget tre olika finansieringsmodeller. Enheten för strategisk kommunikation 

samt medborgarkontoren är anslagsfinansierade, servicecenter är finansierat av Kristallen-

förvaltningarna och telefonväxeln finansieras via en överföring från IT-avdelningen (som i sin 

tur finansieras på ett annat sätt). 

 

Avdelningen har 2015 haft lägre kostnader än budgeterat vilket medfört ett överskott om ca 1 

miljon kronor. Orsakerna är bl a att rekryteringar har fått avvaktas eftersom arbetsplatser saknats 
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i Kristallen samt att arbetsmiljöåtgärder i Kristallen på grund av oklarheten i ansvar inte fullt ut 

kunnat genomföras under året,  

Avdelningen har systematiskt arbetat för att skapa utrymme inom befintlig budget för att kunna 

finansiera årskostnaden för ett kundtjänstsystem som införs vid årsskiftet. Denna kostnad uppstår 

2016 och det är därför viktigt att säkerställa att vi kan finansiera den. 

2016 finns planer på att införa kommungemensam medborgarservice. Enligt nuvarande förslag 

är de tillkommande kostnaderna för att införa detta förhållandevis låga. Förslaget förutsätter att 

vi kan utnyttja befintlig budget på ett mer effektivt sätt än tidigare. Därför har ett utrymme be-

hövt skapas under 2015. 

För att säkerställa viss utveckling även inom området för strategisk kommunikation har medel 

omfördelats inom avdelningen under 2015. 

 

Strategisk utvecklingsavdelning 

Överskottet om 0,9 mkr beror på att tjänster som tillsatts under året inte har helårseffekt samt att 

avsatta projektmedel inte utnyttjas fullt ut.  

Investeringsredovisning 

Investeringsrapport 

  

mnkr Utfall Ram Avvik. 

IN Investering -5,8 -7,9 2,1 

TOTALT -5,8 -7,9 2,1 

 

Analys av investeringar 

Investeringsramen uppgår till 7,9 mnkr. 

Merparten avser investeringar i övergripande IT-ledningsstöd och inköp av ny lagringsinfra-

struktur. 

Merparten av överskottet beror på inköpet av ny lagringsinfrastruktur där kostnaderna kommer 

att vara lägre än budgeterat investeringsutrymme. 

Riktade statsbidrag 

  

KS/Kommunkontoret 2,78 

-MSB, samhällsskydd och beredskap 2,78 

 Merkostnad flyktingar 

Kommunstyrelsen får ingen direkt påverkan i budget 2015 när det gäller kostnader för 

flyktingmottagandet eftersom uppgiften har lösts genom omprioritering. Störst resursåtgång har 

krävts inom kommunikationsavdelningen. 

Personalen på Överförmyndarenheten ligger under administrativa avdelningens ansvar. 

Överförmyndarenheten ansvarar för förordnade av god man för ensamkommande flyktingbarn 

och har därför haft en ökad kostnad till följd av den ökade flyktingströmmen. Antal ärenden 
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gällande god man för ensamkommande barn ökade med drygt 740% under 2015 jämfört med 

2014. 

Då administrativa avdelningen får full täckning av Överförmyndarnämnden för de kostnader som 

Överförmyndarenheten har kommer dessa kostnader att redovisas mer detaljerat i den nämndens 

årsanalys. 

Framtid och utveckling 

 Kommunfullmäktiges sex nya fokusområden är utgångpunkt för kommunstyrelsens 

prioriteringar 2016. 

 Fortsatt fokus på effektiviseringar för att säkra en budget i balans för att möta de 

ekonomiska utmaningar som Lunds kommun står inför. 

 Utveckla arbetet kring uppföljning och analys. 

 Utveckla framtidens välfärdstjänster, där goda resultat och kvalitet kombineras med hög 

effektivitet. 

 Skapa en effektivare ärendeprocess i syfte att ge snabbare och bättre service till 

medborgare och förtroendevalda. 

 Införa en kommungemensam medborgarservice och utveckla en servicekultur. Utveckla 

en servicewebb som utgår från medborgarnas behov. 

 Utveckla organisationen så att verksamheten ska bli effektivare och skapa värde för 

kommunens medborgare. 

 Utveckla den interna kommunikationen syfte att stötta måluppfyllelse och verksamhetens 

processer. 

 Stärka platsvarumärket för Lund som stad för ökad attraktivitet. 

 Samarbetet med övriga aktörer i stadskärnan ska fortsätta och stärkas och fler 

medborgardialogaktiviteter ska genomföras. 

 De strategiskt viktiga stadsbyggnadsprojekten i stadskärnan ska koordineras så att en 

samsyn kring utvecklingen skapas inom Lunds kommun och projektens medverkan till 

uppfyllelse av målbild säkerställs. 

 Brunnshögsprojektet kommer att visas på fastighetsmässorna Mipim i Cannes och 

Business Arena i Stockholm. 

 Detaljplaneringen av Science Village Scandinavia och Kunskapsparken fortsätter 

samtidigt som detaljplanering för handelskvarteret inleds. 

 Genomföra Sverigeförhandlingen med gott resultat, för att säkra infrastruktursatsningar 

för stadens utveckling. 

Nämndens förvaltningsberättelse 

Nämndens mål 

Att leda och utveckla kommunens verksamhet så att effektiviteten förstärks 

samtidigt som kvaliteten förbättras. 

Projektet Ett Lund som avslutades i december 2014 har under året gått in i en genomförandefas. 

Ledningsprocessen 

Under 2015 har ledningsprocessen i stora delar implementerats. Resultatet från 

strategiprocessen, dvs. omvärlds- och nulägesanalysen, har under vintern och våren 2015 mynnat 

ut i att kommunfullmäktige i EVP 2016-2018 har beslutat om sex fokusområden. Utifrån dessa 

fokusområden har kommunfullmäktige beslutat om sex kommunfullmäktige mål. Som stöd för 

ledningsprocessen har ett IT-verktyg för ledningsstöd införts. Under hösten har det även pågått 
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ett arbete för att möjliggöra en tätare uppföljning, och en del av detta arbete har handlat om att 

säkra en rättvisande redovisning. 

Ledarskap 

Ett två-årigt utvecklingsprogram "Jag som chef", som utgår från kommunens vision, 

ledningsfilosofi och ledningsprocess har skapats. Samtliga chefer i kommunen ska genomgå 

utvecklingsprogrammet. Därtill har sju chefsmoduler arbetats fram i syfte att stärka chefskapet 

inom ämnesområden så som lönebildning, rehabilitering, rekrytering, ledningsprocessen, 

ständiga förbättringar, kommunicera i förändring samt medieträning. Chefs- och 

ledarutvecklingsprogrammet har utformats i samverkan med kommunens ledningsgrupp. 

Roller, ansvar, mandat och befogenheter 

För att skapa enhetlig struktur och innehåll har nya reglementen för kommunstyrelsen och 

nämnderna utarbetats. Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen har tagits fram. 

Tanken är att denna ska användas som modell för nämnderna. 

Krisledning och krisberedskap 

Kriskommunikationen har förtydligats genom utveckling av arbetssätt, rutiner och roll - och 

ansvarsfördelning. Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys är slutförd och lämnad till 

länsstyrelsen. Förtroendevalda har utbildats i krisberedskapsfrågor. Krisledningen följer nu 

anvisningar i "Ett Lund" i hela kommunen.  

Ett markant ökat flyktingmottagande från och med september har satt krisledningsorganisationen 

på prov. 

Varumärkesprofilering 

Ett omfattande arbete när det gäller platsvarumärket har genomförts. Ett förslag till koncept 

finns. När det gäller organisationsvarumärket har kommunens kommunikationsplattform setts 

över. Ett förslag på reviderad kommunikationsplattform finns och kommer att tas upp för beslut 

2016. 

Kompetensförförsörjning 

Arbetet med kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun har påbörjats. Strategin ska 

kompletteras med handlingsplaner, vari särskilda åtgärder för arbetsgivarprofilering beräknas 

ingå.  

Mångfald- HBTQ 

Ett utbildningsmaterial har tagits fram inom HBTQ för kommunens medarbetare samt riktlinjer 

för arbete med HBTQ i Lunds kommun i syfte att stärka utvecklingen av det 

kommungemensamma mångfaldsarbetet. 

Studentmedarbetare 

Pilotprojektet med fem studentmedarbetare inom kommunkontoret avslutades under våren. 

Utvärdering har gjorts som pekar på att möjligheten till studentmedarbetarskap ska fortsätta 

inom Lunds kommun och rekrytering av nya studentmedarbetare för 2016 har påbörjats. 

Särskilda medel har avsatts för 2016 av kommunfullmäktige. 

Hälsa och arbetsmiljö 

En partsammansatt arbetsgrupp med representanter från förvaltningar, fackliga organisationer 

samt Företagshälsovården har bildats med uppdrag att utveckla kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. Fokus har varit framtagande av en ny kommungemensam 

arbetsmiljöutbildning riktat till chefer och skyddsombud. Fler arbetsplatser är certifierade som 

"Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats" men uppsatt mål om 50 arbetsplatser vid årets slut uppnås 

inte. Sjukfrånvaron i Lunds kommun ökar fortsatt. Chefsutbildning i rehabilitering, bättre 
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rehabiliteringsrutiner i syfte att skapa enhetlighet, kvalitetssäkring och effektivare rehabilitering 

med fokus på tidiga insatser har tagits fram. I samarbete med Företagshälsovården har tjänsten 

arbetsförmågebedömning utvecklats och en kommungemensam omställningsgrupp har inrättats i 

syfte att skapa struktur och enhetlig hantering av rehabiliteringsärenden. 

  

Säkerhet och brottsförebyggande  

Nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor har arbetats fram tillsammans med 

Räddningstjänsten Syd. 

Kommunen har under året blivit medlemmar i kompetenscentrum mot våld i nära relationer. 

Medborgarlöften har tagits fram i samarbetet med Polisen och genomförts med gott resultat. 

Informationssäkerhet 

EY har på uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av 

IT-säkerheten i Lunds kommun. Granskningen har genomförts på tre olika system på tre olika 

förvaltningar och visar på stora skillnader i hantering av IT-säkerheten. Den genomgående 

bristen är avsaknad av dokumenterade rutiner och processer för att hantera förvaltningen av 

systemet, dokumentation avseende hantering av programförändringar och relaterad 

ansvarsfördelning. Detta bekräftar behovet av det utvecklingsarbete som pågår genom revidering 

av informationssäkerhetsarbetet som ska göras i samband med genomgångar av alla systemavtal. 

I samband med detta arbete kommer också ett arbete kring systemförvaltarmodell att vara 

nödvändig för att tydliggöra roller och ansvar i en IT-miljö som blir allt mer komplex. Ett första 

utredningsuppdrag kring systemförvaltar-modell har slutförts av studentmedarbetare. En 

plattform för IT-stöd för ledningssystem har etablerats och implementation av IT-ledningsstöd 

har påbörjats. 

HR-processer 

Ett nytt rapportverktyg för HR- och lönepersonal i kommunen har arbetats fram som möjliggör 

framtagande och analys av personalstatistik vilket skapat förutsättningar för bättre chefsstöd i 

syfte att kvalitetssäkra och förse organisationen med personalstatistik, nyckeltal och analys. En 

förstudie av de kommunens HR-system har genomförts. Utifrån genomlysningen av kommunens 

gemensamma lönefunktion har ett utvecklingsarbete påbörjats med målsättning att skapa en 

effektiv och bättre lönehantering, en del i detta är framtagande av tjänstekatalog och en 

utvecklad dialog mellan lönefunktionen och förvaltningarna. Införandet av självservice- och 

schemaläggningssystem samt elektroniska lönespecifikationer har fortsatt. Från januari 2015 har 

i princip alla pappersutskick av lönespecifikationer upphört. 60 procent av avvikelsehanteringen 

hanteras genom självservice. 

IT-processer 

Tydlighet och transparens, förbättrad service och verksamhetsdialog, kundfokus och snabbare 

utveckling är strategiska utvecklingsområden för IT-verksamheten. Samordning av 

användarsupport för IT-system påbörjades under 2014 då IT-avdelningen övertog it-

supportansvaret för ekonomisystemet. Arbetet med samordning har fortsatt med 

dokumenthantering och vissa skolapplikationer för att avlasta kärnverksamheten. Genom fortsatt 

ökat kundfokus och nya forum för dialog kring verksamheternas behov av utveckling kan IT-

avdelningen snabbare utveckla nya IT-tjänster. För att snabba upp handläggningstiden för nya 

förfrågningar har processkartläggning genomförts och mätning sker i processen. Återkoppling 

till kund ska ske inom 10 dagar för nya förfrågningar. För att effektivisera administrativa 

processer har utveckling av interna eTjänster gjorts i samband med omgörningen av inloggad. 
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Ärendehantering 

Ärendehanteringsprocessen har effektiviserats genom ökad användning av 

ärendehanteringssystemet. Detta har skett genom att nya moduler, t.ex. "Meetings" för 

möteshantering, tagits i drift samt genom en omfattande utbildningsinsats för kommunkontorets 

handläggare. Kommunens arkivorganisation har utvecklats och förnyats vilket resulterat i ett nytt 

arkivreglemente och en till stor del ny organisation av arkivansvariga och arkivredogörare i 

kommunen. 

Lokalinvesteringsprocessen 

Arbetet med att implementera den nya lokalinvesteringsprocessen har fortsatt och det har även 

påbörjats ett arbete kring att se över kommunens internhyresmodell.  

Förbättring av Inloggad och den interna kommunikationen 

Utveckling av intern kommunikation och ledningskommunikation har påbörjats. Den största 

satsningen var projektet Förbättring av Inloggad med syftet att skapa en gemensam 

innehållsstruktur för hela organisationen och påbörja arbetet med att göra Inloggad till det 

självklara valet för kommunens internkommunikation. Innan projektet startade genomfördes en 

nollmätning. Efter projektet genomfördes en effektmätning, som visade tydliga förbättringar. Det 

interna nyhetsbrevet för medarbetare har utkommit med sju nummer under året. 

Måluppfyllelse: Bedöms klara målet. 

Att stimulera till aktivt medborgarskap 

Medborgarkommunikation och medborgarservice 

En handlingsplan för en samlad ingång för medborgarkontakt har genomförts så långt möjligt 

och en fördjupad utredning om behovet av medborgarservice har gjorts. De tre funktioner som 

sedan årsskiftet slogs samman i avdelningens enhet för medborgarkontakt, har påbörjat 

integreringen av sitt arbete.  

Numera har alla medarbetare inom enheten för medborgarkontakt ett gemensamt schema och 

kan ersätta varandra vid behov. Ett resultat av utvecklingsarbetet hittills är att kommunen från 

september utökade öppettiderna i telefonväxeln som ger en ökad tillgänglighet för medborgarna. 

Ärendestatistik har införts och i slutet av året infördes ett kundtjänstsystem. 

Under året har också en utredning när det gäller medborgarservice och En väg in genomförts, 

som presenterades under hösten. I arbetet ingick en omfattande benchmarking med andra 

kommuner när det gäller medborgarkontaktfunktionen samt förslag på en serviceförklaring för 

Lunds kommun. Arbete har påbörjats med att samordna webbutveckling, sociala medier, 

medborgarservice och e-tjänster för ökad måluppfyllelse och medborgarnytta. Sammantaget 

kommer de pågående och de planerade utvecklingsinsatserna att bidra till att stimulera ett aktivt 

medborgarskap. 

E-samhälle & E-program 2025 

Under 2015 har arbetet med fler och förbättrade eTjänster prioriterats, både externa mot 

medborgarna (bl a medborgarförslag) och interna för personalen. Vidare kommer arbetet med 

ökad mobilitet för personalen och ökad tillgång till rätt information på rätt plats att fortsätta. Den 

tekniska plattformen har mobilanpassats i samband med omgörningen av inloggad. Förstudier 

kring att göra öppen data tillgänglig pågår och viss öppen data har publicerats på kommunens 

hemsida. Under 2015 har bl.a. en e-tjänst för medborgarförslag och en e-tjänst för begäran av 

betygskopior driftsatts. Arbete har vidare bedrivits för att utveckla kommunens webbdiarium. 

Medborgardialog  
Kommunkontoret har genomfört en kartläggning av det nuvarande arbetet med medborgardialog. 
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Målet är ett mer systematiserat, strategiskt, tydligare och samordnat arbete med 

medborgardialog. Nulägesanalys/kartläggning har resulterat i ett förslag till projekt för 

kommunövergripande process för medborgardialog, utbildning och fortsatt lärande, utveckling 

av e-dialog och planering och genomförande av kommunstyrelsens medborgardialoger. 

De medborgarlöften som utfästs av polisen och kommunen om ökad trygghet kring Lund C har 

tagits fram i direkt dialog med lundaborna. 

Medborgardialog har genomförts kring utvecklingen i stadskärnan genom "Vi lyssnar" –

containerhäng, på Mårtenstorget i september. Tillsammans med svaren från webbenkäten kom 

Lundaborna med cirka 500 synpunker och tankar kring utvecklingen av stadskärnan. Svar på 

inläggen har formulerats av arbetsgruppen och kommer att kommuniceras. Aktiviteterna på 

Mårtenstorget har också utvärderats genom såväl enkät till de medverkande som genom ett 

uppföljningsmöte med kvalitativ utvärdering. 

Regelbundna dialogmöten med företagare och besöksnäringen i Lunds kommun leder till ökad 

förståelse för näringslivets behov. Godmorgon Lund, Lund Grand Prix och andra nätverksträffar 

innebär årligen kontakt med drygt 2 500 näringslivsrepresentanter.  

Utvecklingsprojet Fokus Veberöd 

Projekt Fokus Veberöd, som har som syfte att involvera Veberödsborna i utvecklingen av orten 

inför fördjupningen av översiktsplanen, har fördjupat dialogen inom olika ämnesområden och 

tagit fram åtgärder på kort och lång sikt. Projektet avslutas under 2016. 

Måluppfyllelse: Bedöms klara målet. 

Att i samarbete skapa attraktivitet, tillväxt och god miljö. 

Övergripande samhällsplanering 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 

att leda och samordna den översiktliga planeringen av användningen av kommunens mark-och 

vattenområden, att se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas samt att svara för 

att kommunens har en tillfredställande markberedskap och en betryggande planläggning. 

Utveckla strategier för regionala kontakter 

Kommunkontoret deltar i olika regionala samarbeten. Öresundskommittén och dess ombildning 

till Greater Copenhagen & Skåne Committee har varit pågående under året och Lunds kommun 

beslutade i december att gå in som medlem i den nya organisationen. Kommunen har i samband 

med Sverigeförhandlingen tillsammans med Malmö och Helsingborg varit aktiv i arbetet med 

den så kallade Skånebilden, att samla Skånes kommuner och region i en gemensam bild av 

infrastruktursatsningar i Skåne. 

Lund har haft ordförandeskapet i MalmöLundregionen där samarbetet har utvecklats väl. En 

gemensam strukturplan är under framtagande. Andra frågor som har behandlats är 

Öresundssamarbetet/Greater Copenhagen, Sverigeförhandlingen, Gymnasiesamordning, det nya 

hälso- och sjukvårdsavtalet samt flyktingkrisens påverkan på kommunerna. En faktabroschyr för 

regionen har tagits fram på svenska och engelska. 

Centrumlyftet - # lovelund 

En förvaltningsövergripande projektplan med mål och syfte för utvecklingen av stadskärnan har 

tagits fram. En workshop om målbild för stadskärnans utveckling genomfördes i mars och en 

preliminär målbild skapades. En SWOT-analys av stadskärnans utveckling gjordes och hand-

lingsplanen för stadskärnan har delvis uppdaterats i faktadelen. En folder med statistik över 

stadskärnan togs fram. Möten med handelsföreningen, fastighetsägareföreningen, studentkåren, 

Domkyrkan, Kraftringen, Briggen, Svenska stadskärnor har ägt rum. Strategiska utvecklings-
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projekt i stadskärnan (Lund C, kongress, Galten) har koordinerats inom projektet. Projektet har 

initierat en lokalförsörjningsplan för kulturlokaler. Ett möte med kommunens kommunikatörer 

arrangerades för att skapa samsyn kring kommunikationen om stadskärnan. Medborgardialog 

kring utveckling av centrum har genomförts. 

Ökat bostadsbyggande 

Kommunkontoret samordnar genomförande och uppföljning av projektet. Direktiv för 

utbyggnadsstrategi och mark-och boendestrategi antogs av fullmäktige under våren 2014. 

Tekniska nämnden och byggnadsnämnden utarbetar f n strategier (och reviderad markpolicy) 

som förväntas remitteras till kommunstyrelsen våren 2016. Som ett led i att öka 

bostadsbyggandet genomförde tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsen och 

byggnadsnämnden en byggherredialog hösten 2015. Syftet var att precisera fortsatta åtgärder för 

att öka bostadsbyggandet i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller sedan 2014 

årlig uppföljning av bostadsbyggandet, planläget och strategiska markförvärv. Åtgärder enligt 

riktlinjerna är i övrigt i huvudsak genomförda. En samlad utvärdering kommer att presenteras 

hösten 2016. 

Sverigeförhandlingen 

I Sverigeförhandlingen har nyttoanalyser lämnats in för ett höghastighetstågstopp på Lund C 

samt för spårväg Lund C till ESS. Kommunen har i samband med Sverigeförhandlingen 

tillsammans med Malmö och Helsingborg varit aktiv i arbetet med den så kallade Skånebilden, 

att samla Skånes kommuner och region i en gemensam bild av infrastruktursatsningar i Skåne. 

Båda Lunds objekt finns med i den fortsatta förhandlingen. 

Samarbete med Lunds Universitet 

Lund har ett av Europas ledande universitet med många besökare. Stora framtidssatsningar och 

investeringar som t.ex. forskningsanläggningarna MAX IV och ESS samt utvecklingen av Lund 

NE/Brunnshög innebär att Lunds universitet och Lunds kommun står inför nya gemensamma 

utmaningar. I slutet av 2014 tecknades en avsiktförklaring mellan Lunds kommun och Lunds 

Universitet för att ytterligare stärka relationen mellan parterna genom fortsatt utveckling av 

samarbeten och utbyten. Lunds kommun har redan idag ett 20-tal olika samarbetsprojekt 

tillsammans med Lunds universitet. 

Utveckling av Brunnshögsområdet 

Detaljplaner för Södra Brunnshög, MAX IV, Odarslövsvägen och för skoltomten vann lagakraft 

och byggstart har ägt rum i Södra Brunnshög. Markarbetena är i full gång. Odarslövsvägen är 

färdigutbyggd fram till MAX IV. Dispositionsplanen för Centrala Brunnshög har godkänts av 

styrgruppen och två nya detaljplaneringsuppdrag har inletts. En markanvisningstävling för 

handelskvarter har genomförts. Exploateringsverktyget har trimmats och en oberoende konsult 

har givit feedback på resultatet. En långtidsprognos för kassaflödet har upprättats med olika 

scenarier och därmed olika utfall. Arbetsgruppen har haft två omvärldsspaningar för att öka 

kvaliteten och beredskapen för förändringar. 

En utställning på stationen i juli visade resultatet av markanvisningstävling för handelskvarter i 

Brunnshög, med fyra arkitektförslag och uppmaningen att ”tycka till”. Under perioden maj-

september pågick Brunnshögs kojskog, där Lundabor bjöds in att bygga själva med pilkvistar 

med proffsstöd på plats. Där fanns information om Brunnshögsprojektet och personal på plats 

och förde dialog om utvecklingen. En ny broschyr om projektet kunde delas ut. Vi har fortsatt 

erbjuda guidade Framtidsvandringar för grupper. Under vandringen ges tillfälle till dialog om 

planeringen. Nya skyltar med ny grafisk design har satts upp. En speciell broschyr med 

omfattande information om de förestående anläggningsarbetena i Södra Brunnshög 

distribuerades till alla omkringboende hushåll för att skapa delaktighet och en speciellt utförlig 

byggplatsskylt sattes upp. Brunnshögsprojektet medverkar i sociala medier för att öka 
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tillgängligheten och uppmuntra till aktivt medborgarskap. Ett medborgarmöte arrangerades i 

augusti på temat "Det gröna Brunnshög". 

Nätverkandet inom och utom kommunen har fortsatt för att skapa samarbete för att nå de högt 

ställda hållbarhetsmålen i projektets Mål- och visionsdokument. Arbetet i Brunnshögskontraktet, 

ett samarbete med VA Syd, Kraftringen och renhållningsverket har fortsatt. En 

innovationstävling kring användandet av restvärme från ESS och MAX IV genomfördes i 

samarbete med SLU, Kraftringen, Malmö stad, E-On, länsstyrelsen. 

Byggherregruppen för kvarteret Solbjer har diskuterat gemensamma frågor som ska leda till att 

etappen blir attraktiv, hållbar och nytänkande. 

En ansökan om medel från Finsam beviljades i mars och en projektledare rekryterades för 

”Socialt företagande i Brunnshög” – ett brett samarbetsprojekt med socialförvaltning, 

arbetsförmedling och Brunnshögsprojektet. En förstudie pågår som ska undersöka möjligheterna 

för Lunds kommun att gå in och stötta ett icke-vinstdrivande företag som kan ge 

försörjningsmöjligheter till personer långt från ordinarie arbetsmarknad. 

Ett varumärke för Södra Brunnshög togs fram i ett arbete där samtliga byggherrar deltog. En 

marknadsgrupp med representanter från byggherresidan, näringslivskontoret och 

Brunnshögsprojektet ska föra arbetet vidare så att attraktivitet och tillväxt främjas. Projektet 

deltog på Mipim och Business arena för att sprida diskussionen om utvecklingen i nordöstra 

Lund. 

Science Village Scandinavia 

En tävling utlystes i början av året för förvärv av de första byggrätterna. Vinnare blev Wihlborgs 

Fastigheter AB med ett förslag ritat av Fojab Arkitekter. 

Byggnadsnämnden antog i juni samrådsförslaget för den första detaljplanen. 

Renovering av den gamla möllan och gården upphandlades och påbörjades. Gården blev 

färdigrenoverad vid jultid 2015 men möllans renovering kommer att pågå till 2017. 

Science Village gick in som medfinansiärer i tre EU-finansierade projekt: ESS and MAX IV 

Cross Border Science & Society, Utvecklingslaboratorier runt ESS och MAX IV samt Materials 

Business Center 

Science Village arbetade fram en förstudie för förverkligandet av ett Science Center på Science 

Village 

Science Village ingick ett avtal om energisamarbete med Kraftringen och beslutade att det första 

konkreta samarbetet blir i form av en kombinerad solfångar- och vindkraftsanläggning som ska 

försörja den gamla gården med energi. 

Kongressanläggning 

Genomförandeplanen för en framtida kongressanläggning i Lund har godkänts av 

Kommunstyrelsen och tomten Häradshövdingen/Klosterhagen har bedömts som möjlig för 

placering av densamma. 

Future by Lund 

Future by Lund underlättar samarbetet mellan kommunen, akademin och näringslivet. Ett flertal 

samarbetsprojekt har initierats genom Future by Lunds arbete. Future by Lund har fått fortsatt 

Vinnovafinansiering 2016-2018. Därtill har Lunds kommun fått en ansökan beviljad för internt 
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innovationsarbete genom Idéslussen.  Future by Lund har stärkt sin position inom områdena 

mobilitet, ljus och framtidens energilösningar. Internet of Things har blivit ett fjärde ben i 

verksamheten. Future by Lund har under 2015 deltagit under Almedalsveckan, anordnat en 

Internet of Things-konferens samt konferensen The Future starts now.  

Företagsetablering 

Företagen i Lund är överlag nöjda med myndighetsutövningen i Lunds kommun. Nöjd-Kund-

Index (NKI) för Lund är 70, enligt servicemätningen INSIKT 2015 som genomfördes under 

våren. Medelvärdet för deltagande kommuner är 68. Lund placerade sig på 72 plats i Svenskt 

Näringslivs ranking avseende företagsklimatet i Sverige (65). Det är en försämring med 7 

placeringar jämfört med 2014. Mest utmärkande är en försämring i tjänstemäns och politikers 

attityd till företagande. Medias attityder till förtagande har förbättrats liksom kommunens 

konkurrens med företag. 

Lund International Citizen Hub har etablerats i Ekska huset. En internationell projektkoordinator 

har rekryterats. Kontinuerliga informationsmöten har hållits med externa och interna intressenter. 

Den publika verksamheten kom igång i oktober mot målgrupperna internationella experter och 

deras familjer samt rekryterande företag. Drop-In, specialträffar och nätverksmöten hålls i Ekska 

huset varje vecka. 

Kommunkontoret blev under 2015 en aktiv part i Interreg-projektet ESS och MAX IV: Cross 

Border Science and Society, vars målsättning är att maximera nyttan och effekterna av 

forskningsanläggningarna. 

Prioriterade insatsområden är: Fler företag till MalmöLundregionen, Mötesplatser för fler affärer 

samt Ungt entreprenörskap. En näringslivsbroschyr har tagits fram på svenska och engelska samt 

utskickad till tillväxtföretag. En gemensam B2B-mässa är beslutad för genomförande mars 2016. 

Nätverksträffar 

Lund Grand Prix huvudtalare var den internationellt välkände Hans Rosling. Totalt har över 

2500 personer besökt våra evenemang 

Turism 

Under 2014 ökade turismomsättningen i Lund med 8,5 procent jämfört med 2013, från 3 207 

mnkr till 3 481 mnkr och de kommersiella gästnätterna ökade med 18 %. Turismen i Lund 

skapade sysselsättning vilket motsvarar cirka 2 800 årsverken, och motsvarar 3,7 procent av det 

totala antalet årsverken i kommunen. 

Lund Samverkan 2.0 

Destinationssamverkan inom besöksnäringen i år har fokuserats på digitala medier. Antalet 

partners ökar stadigt och har nu passerat 50-strecket.  Detsamma gäller antalet internationella 

kongresser som för femte året i rad ökar. 

ICCA:s årliga ranking av kongress- och mötesstäder placerar Lund på fjärde plats i Sverige, efter 

Stockholm, Göteborg och Uppsala. Antalet medlemsföretag i Visit Lund har ökat från 35 till 

ca 50 liksom antalet besökare på sidan. Under vår och sommar gjordes en digital satsning inom 

projektet för att göra Lund mer synligt i de digitala kanalerna. 

 

Måluppfyllelse: Bedöms klara målet. 
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Miljöredovisning 

Miljöpolicy 

Kommunkontorets verksamhet bestäms av uppdraget från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 

övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten. Kommunkontoret är 

kommunstyrelsens förvaltning och har uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunens 

verksamhet och att arbeta aktivt med att främja långsiktig hållbarhet. 

Kommunkontorets verksamhet ska bedrivas utifrån miljömedvetenhet och kunskap om hur ett 

långsiktigt hållbart samhälle kan uppnås. Kommunkontorets miljöarbete ska ha sin utgångspunkt i 

Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko. 

För att bedriva verksamheten på ett sätt som främjar långsiktig hållbarhet ska 

 vi genom ständiga förbättringar på miljöområdet minska resursförbrukning, minimera 

verksamhetens miljöpåverkan och förebygga föroreningar 

 alla anställda engageras i miljöfrågor, genom utbildning och i en fortlöpande dialog 

 lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav inom miljöområdet följas 

Vi har valt att fokusera på tre områden: 

 Minska vår miljöpåverkan i samband med inköp och upphandling 

 Ta hänsyn till den miljöpåverkan som är kopplad till de ärenden och beslut som vi 

handlägger 

 Minska vår klimatpåverkan genom att minimera energiförbrukning och transporter samt 

verka för en hållbar stadsutveckling 

Miljöpåverkan 

Kommunkontorets betydande miljöaspekter, enligt bedömning april 2015, är: 

 Elanvändning 

 Elektronik, t.ex. datorer (förbrukning av naturresurser) 

 Elektronik (avfall) 

 Information till och kommunikation med medborgare, politiker, tjänstemän 

 Leveranser av varor och post 

 Medarbetarnas miljömedvetenhet, kunskap, agerande ur miljösynpunkt 

 Miljöeffekter av beslut och planer 

 Miljöeffekter av kapitalplaceringar och lån/investeringar 

 Resor till och från arbetet 

 Tjänsteresor 

 Upphandling 

 Varmvatten och värme 
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Mål och resultat 

Prioriterat område: Engagera flera 

Mål 1. Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar 
utveckling. 

Delmål 1.1. Lunds kommun ska bidra med kunskap, information, goda exempel och 

verktyg för att göra det enkelt att välja hållbara alternativ. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Indikator för delmålet saknas men målet bedöms kunna nås. Kommunkontoret arbetar bland annat 

med följande: 

 Framtagande av nytt material såsom cykel, rollups, broschyrer, illustrationer, foto och filmer 

för användning vid publika arrangemang. 

 Aktivitet i sociala medier såsom facebook - under 2015 har aktiviteten ökat markant och 

antalet följare i facebook mer än tredubblades. 

 Kommunikationsplan för LundaEko. 

 Hållbarhetsföreläsningar. 

 Solenergiseminarium i Veberöd. 

 Internt informerat om LundaEko till medarbetare, chefer och politiker. 

 Arrangerat miljösamordnarforum, inspirationsdag och grundutbildning av miljöombud mfl 

aktiviteter. 

 Miljömål och miljöledning tas upp i den nya introduktionen till nyanställda på 

kommunkontoret. 

 Energi och klimatrådgivning bedrivs kontinuerligt, med medel från energimyndigheten. 

Delmål 1.2. Lunds kommun ska öka och utveckla samarbetet och dialogen kring hållbar 

utveckling inom organisationen samt med företag, universitet, organisationer och 

medborgare. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret gör en del insatser på området och har ytterligare projekt på gång. 

Kommunkontoret arbetar, eller har under 2015 arbetat med bland annat följande: 

 Aktivitet i sociala medier såsom Facebook  

 Kommunikationsplan för LundaEko. 

 Synlighet och medborgarsamtal vid olika evenemang såsom SommarLund, Kulturnatten, 

Skördefesten och Hållbar Julmarknad 

 Kontinuerligt arbete med stöd, information, rådgivning och uppmuntran till kommunens  

förvaltningar samt till medborgare och verksamma i kommunen. 

 Näringsliv och turismavdelningen kommunicerar hållbarhet med företag och tar fram en 

"grön guide" för hållbara besöksobjekt i kommunen. 
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Delmål 1.3. 2020 ska Lunds kommuns betygsindex för hur nöjda medborgarna är med 

kommunens miljöarbete vara minst 75 i SCB:s medborgarundersökning. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Genom att arbeta med delmål 1.2 och 1.3 så arbetar vi samtidigt med detta delmål. 

Mätvärden finns endast för 2011 (61) och för 2014 (62) och de visar inte på någon nämndvärd 

förändring och delmålet bedöms därmed som osäkert. 

Prioriterat område: Hållbar konsumtion 

Mål 2. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion. 

Delmål 2.1. Vid alla upphandlingar av varor, produkter och tjänster, ska Lunds kommun 

ställa krav, lägst enligt Miljöstyrningsrådets kriterier, BASTA: s kriterier, TCO-märkningen, 

Svanen, Bra Miljöval, EU-Ecolable eller motsvarande. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

För att nå målet krävs att kommunkontoret ställer krav vid samtliga upphandlingar, vilket inte görs 

idag. Upphandlingsenheten på kommunkontoret ställer upphandlingsmyndighetens krav, när 

kriterier finns att tillgå, vilket inte är fallet när det gäller alla varugrupper. Det finns mycket lite 

uppföljning vad gäller huruvida krav ställts samt om produkterna lever upp till de krav som ställts. 

Det råder också osäkerhet om miljökrav ställts vid upphandling av tjänster. Ingen uppföljning av 

detta sker i dagsläget. 

Indikatorer kopplade till delmålet finns i bilagan till LundaEko II, men mäts ej i dagsläget. 

Högre ambitionsnivå, mer kunskap och ökade resurser krävs för att målet ska uppnås. 

Delmål 2.2. Vid alla upphandlingar ska Lunds kommun ställa krav på att varor, produkter 

och tjänster ska innehålla så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Se kommentar för delmål 2.1 ovan. I övrigt bör man titta på vilka varugrupper som först ska 

prioriteras. Forskning visar att varor som vänder sig till barn och ungdomar, bör prioriteras. 
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Delmål 2.3. Vid alla Lunds kommuns upphandlingar där det föreligger risk för brott mot 

grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan ska sociala och 

etiska krav ställas och följas upp. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

I de förvaltningsövergripande upphandlingarna som görs på kommunkontorets upphandlingsenhet 

så ställs sociala och etiska krav när så är relevant för den vara/tjänst som upphandlas. Det innebär 

att i majoriteten av de förvaltningsövergripande upphandlingarna ställs sociala och etiska krav. 

Indikator i bilagan till LundaEko finns men mäts ej i dagsläget. 

Upphandlingsenheten har en representant i SKL Kommentus expertgrupp rörande sociala och etiska 

krav. Denna grupp arbetar med vilka krav som bör ställas i upphandlingar rörande sociala och etiska 

krav och ger också rekommendationer/beslutar vilka leverantörer som bör genomgå en revision. 

Revision genomförs av de revisionsbolag som är upphandlade av SKL Kommentus. 

Om det i en revisionsrapport framgår att ett företag inte uppfyller/efterlever de krav som vi ställt i 

upphandlingen gås detta igenom. Själva kontrollen av att företaget efterlever de 

rekommendationer/påpekanden om förbättringar som behöver göras görs genom den revisionsbyrå 

som gjort revisionen som sedan rapporterar till nämnda expertråd. 

Delmål 2.4. 2016 ska minst 70 procent av inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk 

mat. År 2020 ska andelen vara 100 procent. År 2016 ska 100 procent av inköpskostnaden 

för mejeriprodukter, frukt, grönsaker, nötkött (i första hand naturbeteskött), lammkött (i 

första hand naturbeteskött), kaffe och te gälla ekologiskt märkt och 100 procent av inköpt 

fisk ska vara MSC-märkt. Dessutom ska 70 procent av potatisen vara ekologiskt odlad. 

Bedömning: Kommer att klara målet   

Kommentar 

Andelen av inköpskostnaderna för ekologiska livsmedel visar en positiv utveckling (58% 2014, 

64,4% 2015). Kommunkontorets upphandlingsenhet arbetar kontinuerligt med kravställande vid 

upphandling av livsmedel. Kommunkontoret bedömer att delmålet kommer att kunna uppnås till 

2020.  

Delmål 2.5. 2016 ska 100 procent av kaffe, te, banan, kakaopulver, drickchoklad för 

automat, fotbollar, vitpeppar och svartpeppar vara rättvisemärkta. 

 

Bedömning: Kommer att klara målet   

Kommentar: 

Kommunkontoret är på god väg att nå delmålet 2016. År 2015 var 74,5% av kaffet rättvisemärkt, 

100% av teet rättvisemärkt och 88% av bananerna rättvisemärkta. Kommunkontoret kan endast 

bedöma de varugrupper som köps av kontoret, därför utelämnas fotbollar och svart- och vitpeppar. 

Statistik för drickchoklad för automater finns ej ännu framtaget.   
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Delmål 2.6. Den totala mängden hushållsavfall ska minska med 2 procent per år från år 

2013 till 2020. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Det finns ingen statistik på förvaltningsnivå för mängden hushållsavfall. Avfallsstatistik finns 

endast för kommunen som geografiskt område. Det är därför svårt att avgöra om kommunkontorets 

avfall har minskat eller ej. 

Miljöstrategiska enheten i samarbete med Lunds Renhållningsverk och Lunds Kommuns Fastighets 

AB (LKF) arbetar med att etablera Lunds första kvartersnära återbrukslokal på Linero. Den 

kvartersnära återbrukslokalen förväntas öppna i mars 2016. 

Delmål 2.7. Andelen utsorterat avfall ur hushållsavfallet ska öka till 55 procent till 2016 och 

till 65 procent 2020. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Sopsorteringen skiljer sig mycket åt mellan kommunkontorets olika byggnader, allt från ingen 

sortering till fullständig (alla fraktioner). De avdelningar eller enheter som saknar sortering uppvisar 

engagemang att få börja sortera. 

Prioriterat område: Minskad kemikaliebelastning 

Mål 3. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- 
och hälsofarliga ämnen. 

Delmål 3.1. Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att 

riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret arbetar med följande projekt som ska verka för att sluta kretsloppen av 

näringsämnen: 

 Den varma och rena staden. I forsknings- och utvecklingprojektet Den varma och rena 

staden utvecklas och testas nya helhetslösningar för världens reningsverk. Lösningarna är 

resurseffektiva och gör det möjligt att utnyttja ämnen i avloppsvattnet till att skapa säljbara 

produkter. Samtidigt sluts vattnets och näringsämnenas kretslopp. Projektets effekt är svårt 

att mäta och bedöma men utifrån hur delmålet är formulerat kommer det att nås. 

 Den miljöstrategiska enheten på kommunkontoret har även börjat titta på möjligheten att 

utvinna fosfor ur slam och parkavfall utan att miljö- och hälsoskadliga ämnen följer med. 

Det kan göras genom att använda en process som genom pyrolys skapar biokol där 

organiska föroreningar förstörs och där kadmium separeras från biokolen. Biokolen är 

fosforrik (men kvävefattig) och fungerar som en markförbättrare. 
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Delmål 3.2. Lunds kommun ska öka kunskapen om material och varors innehåll av miljö- 

och hälsofarliga ämnen som kan påverka hälsa och miljö. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret har genomfört följande åtgärder och driver projekt för att uppnå delmålet: 

 Under våren 2015 påbörjades projektet "Giftsamverkan Skåne" som är ett projekt som 

delfinansieras av Region Skåne, där Lund samarbeta med Kristianstad, Eslöv och Malmö 

kommun. Syftet med projektet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och 

kompetenshöjning inom arbetet med målet ”Giftfri miljö” samt att de tre kommunerna, 

parallellt, driver delprojekt som utgör goda exempel för hur kommuner kan arbeta. Lund 

kommuns delprojekt handlar om att arbeta med miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolor- 

och skolor. Under hösten 2015 påbörjades en större utbildningsinsats för kommunens 

pedagoger  i samarbete med naturskolan. Under 2016 ska så många pedagoger som möjligt 

utbildas, både på kommunala och privata förskolor- och skolor. 

 Under våren 2015 har föredrag om Giftfri vardag hållits i stadshallen, öppet för alla 

Lundabor.   

Delmål 3.3. Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna 

åkermarker och kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte sprids på åkermark i 

kommunen. 

Bedömning: Går ej att bedöma  

Kommentar: 

Då det inte föreligger någon anmälnings- eller informationsplikt för att sprida avloppsslam på 

kommunens åkermark finns det inte kännedom om/när avloppsslam sprids. 

Kommunkontoret är delansvarig för detta delmål men driver inga projekt eller åtgärder för att nå 

det.  

Delmål 3.4. Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

Utöver krav på ekologisk mat i upphandlingen så bedriver kommunkontoret inga projekt eller 

åtgärder för att öka den ekologiska produktionen i Lunds kommun. Enligt indikatorn (andelen 

ekologisk produktion) från tidigare år har inte den ekologiska produktionen ökat i kommunen. 

Därav bedöms målet som "Riskerar att ej klara". 
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Prioriterat område: Minsta möjliga klimatpåverkan 

Mål 4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 
2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. 

Delmål 4.1. Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret har under 2015 tagit fram en handlingsplan som bedöms kunna leda till att 

organisationen blir till 99 % fossilbränslefri. Främst är det resor med egen bil i tjänsten och 

flygresor som är svåra att få helt fossilbränslefria. Kommunkontoret och Serviceförvaltningen har 

tillsammans med flera andra skånska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne beviljats 

medel för samarbete för att nå fossilbränslefrihet 2020. 

Målet grundar sig i en utmaning från Klimatsamverkan Skåne, och det innebär att även t.ex. 

Kraftringen, LKF och Region Skåne verkar för att nå målet, vilket förbättrar Lunds förutsättningar. 

Enligt utmaningen är det som sista alternativ möjligt att klimatkompensera/klimatväxla om man inte 

lyckas bli helt fossilbränslefri. Under 2015 tog kommunkontoret fram ett förslag för klimatfond och 

koldioxidavgift för transporter, som innebär att Lunds kommun kan klimatväxla för den lilla mängd 

fossilbränsle som bedöms finnas kvar 2020. 

Delmål 4.2. Primärenergianvändningen per kvadratmeter i Lunds kommuns lokaler och 

bostäder ska minska till 2020 jämfört med 2013. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Arbete för att nå målet har gjorts inom projektet Cityfied, där energieffektiviseringsåtgärder görs på 

Linero. Den handlingsplan för att Lunds kommun ska bli fossilbränslefri bidrar på flera sätt till 

måluppfyllelse. Arbetet med åtgärder i Energiplanen har också inneburit att 

primärenergianvändningen minskar. Allt pekar på att målet kommer att nås med råge. 

Delmål 4.3. Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från förnybara källor ska 

öka med 1 TWh till år 2020 jämfört med 2013. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

 Vind - positiv utveckling, efter flera år av stiltje uppförs nu flera nya vindkraftverk. Via 

arbete med Energiplanen, den nya översiktsplanen och upphandling av Bra Miljöval el 

bidrar kommunstyrelsen indirekt till utbyggnad av vindkraft. 

 Sol - positiv utveckling. Via energirådgivning, solkartan och samverkan med t.ex. 

Kraftringen, serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret bidrar kommunkontoret till att 

fler solceller sätts upp. 

 Kraftvärme - Örtoftaverket är sedan 2014 i drift. Kraftvärmeverket ligger i Eslövs kommun, 

men då Lunds kommun är majoritetsägare i Kraftringen och fjärrvärmenätet i Lund och 

Eslöv är gemensamt ingick det i underlaget för delmål 4.3. Kraftvärmeverket blev mindre än 
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som var planerat när delmålet antogs, vilket är huvudorsaken till bedömningen att målet inte 

kommer att nås. Enligt Energiplanen ska minskad energianvändning prioriteras högre än nya 

produktionsanläggningar för förnybar energi, och därför bedömer kommunkontoret att det är 

positivt att Kraftringen valde att uppföra en mindre anläggning på grund av förväntad 

minskad efterfrågan på fjärrvärme. Kommunkontoret har därför inte gjort några insatser 

under 2015 för att öka produktionskapaciteten ytterligare. Däremot har kommunkontoret 

verkat för ökad efterfrågan på förnybar fjärrvärme framför fossila energikällor. 

 Drivmedel - Kommunkontoret har i upphandlingen av fordonsgas verkat för ökad lokal 

produktion av biogas, utrett förutsättningarna för att upprätta tankställen för biogas i de östra 

kommundelarna, samt deltagit i ett projekt för att undersöka möjligheten att producera 

biogas från park- och trädgårdsavfall. Kraftringen har valt att inte gå vidare med 

produktionsanläggningen för biogas utanför Dalby. 

Delmål 4.4. Till 2016 ska biogasproduktionen öka till 80 GWh/år varav 50 GWh/ år ska 

genereras av avfall och restprodukter. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

Målet kommer inte att nås eftersom Kraftringen valt att inte gå vidare med den planerade 

biogasanläggningen utanför Dalby. Några andra aktörer som kan och vill producera så mycket 

biogas i Lunds kommun har inte gått att identifiera. Kommunkontoret har försökt främja 

biogasproduktion genom att söka stöd för externfinansiering, genom att upphandla biogas som 

drivmedel och gasdrivna fordon och genom att trycka på för gynnsammare nationella styrmedel för 

biogas via Klimatkommunerna, men detta har inte varit tillräckligt. 

Delmål 4.5. Senast 2016 ska Lunds kommun utreda om kommunen investerar medel, 

direkt eller indirekt, i fossilbränslebolag samt i sådana fall upphöra med detta senast år 

2020. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Ekonomiavdelningen på kommunkontoret kommer under våren 2016 att utföra en screening av 

befintliga portföljer (pensionsmedel och stiftelser) utifrån kriteriet bolag som ägnar sig åt utvinning 

av fossila energikällor. Placeringspolicyn för pensionsmedel är redan anpassad utifrån detta 

kriterium. 
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Prioriterat område: Klimatanpassning 

Mål 5. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl 
anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser 
för människor, samhälle och miljö kan undvikas. 

Delmål 5.1. Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som hanterar 

förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2016. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Målet bedöms som osäkert då det i dagsläget är osäkert om klimatanpassningsplanen är klar under 

2016. 

Under 2015 pågick arbete, som kommer utgöra underlag, till en kommunövergripande 

klimatanpassningsplan: 

 Examensarbetet "Hantering, sårbarheter & anpassning till ett föränderligt klimat i Lunds 

kommun".  Arbetet utredde den befintliga hanteringen av väderhändelser, sårbarheten för 

väderhändelser samt vilket behov det finns av klimatanpassning i Lunds kommun. 

 Inom arbetet med en ny Översiktsplan har PM Klimatanpassning kopplat till fysisk 

planering påbörjats. 

 Arbetet med Lunds vatten tangerar på flera områden klimatanpassningsarbetet med bl.a. en 

översvämnings- och skyfallskartering och en dagvattenplan som förväntas vara klara under 

2017. 

Delmål 5.2. Lunds kommun ska ta fram en översvämningskartering för kommunen senast 

2015. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

Att ta fram en översvämningskartering ingår i helhetsgreppet Lunds Vatten. Arbetet har påbörjats 

och beräknas vara klart under 2017. Eftersom målet skulle vara uppfyllt 2015 bedöms det som att vi 

"riskerar att ej klara målet". 
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Prioriterat område: Hållbar stadsutveckling 

Mål 6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med 
människan i centrum. 

Delmål 6.1. Lunds kommun ska testa nya metoder för tvärdisciplinärt samarbete i syfte att 

skapa en hållbar stadsutveckling. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunstyrelsen bidrar till delmålet genom projekten: 

 Projektet Fjärrvärmens roll i ett hållbart Lund  har varit ett av Lunds projekt  inom 

Energimyndighetens program Uthållig kommun och var ett projekt som Lunds kommun och 

Kraftringen samverkade kring inom Energimyndighetens tema Nya roller för energibolag. 

Projektet kunde genomföras genom medel från Energimyndigheten och avslutades i augusti 

2015. Målet var att ta fram ett underlag som ska utgöra vägledning för att kommuner, 

fastighetsägare och byggherrar ska kunna göra ett medvetet och hållbart val av 

uppvärmningssystem. Samverkan har fortsatt utifrån resultatet och intentionerna med 

projektet. 

 Kommunkontoret deltar aktivt i arbetet med LundaMaTsIII och leder bl.a. arbetet med 

fokusområde Innovativa Lund. 

 Projektet Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv 

tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framtidens hållbara 

städer. Under våren 2015 har arbetet inom plattformen fortsatt fokuserat på de tre tematiska 

fokusområdena smart ljus, energi och mobilitet, men även öppnat upp för de nya områdena 

IoT (Internet of Things) och Makers (ny teknik och produktionsmöjligheter kopplade till 

delandets ekonomi och kunskap. Antalet partners har också ökat stadigt med närmare 20 st 

inför den nya plattformen.  

 Idéluss Lund. I nära anslutning till Innovationsplattformen beviljades också Lunds Kommun 

medel från Vinnova till en förstudie riktad mot kommunlat innovations och 

utvecklingsarbete, Idésluss Lund som ett av 10 projekt. Målet är att lägga grunden för en 

egen intern innovationsstruktur.  

Delmål 6.2. Senast 2015 leder Lunds kommun, i några utvalda utvecklingsområden nya 

spjutspetsprojekt utifrån målet om hållbar stadsutveckling. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret bedriver följande spjutspetsprojekt: 

 Den varma och rena staden (redogörs ovan 3.1). 

 EU-projektet CITyFiED. (redogörs i 4.2) .Projektet tar fram strategier och modeller för 

kostnadseffektiv energieffektivisering av äldre stadsdelar med högt energibehov. 

Lärdomarna ska spridas till andra europeiska städer. 
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 Kvartersnära återbruk vid Linero. Kvartersnära återbruks och återvinningsplatser är en ny 

form av återvinningscentral som börjar etableras i Norden. Syftet med kvartersnära 

återbruks och återvinningsplatser är att de på en liten yta i den tätbebyggda staden omsätter 

den cirkulära ekonomin till verklighet. Medborgare kan byta grejer eller lämna grovavfall 

och samtidigt blir det en ny mötesplats i stadsdelen som också genererar nya jobb. 

Återbrukslokalen i Linero förväntas öppna i mars 2016. Samarbete mellan Lunds 

renhållningsverk, kommunkontoret och LKF. 

  

Delmål 6.3. Senast 2015 uppmuntrar Lunds kommun byggherrar till att delta i dialog och 

projekt för att pröva nya lösningar utifrån målet om hållbar stadsutveckling. Lösningarna 

bör ha olika angreppsätt och testa olika aspekter av byggandet. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Kommunstyrelsen är delansvarig (ej huvudansvarig) och deltar i arbetet bland annat med "Strategi 

för hållbart byggande". 

Delmål 6.5. Kommunen ska vara restriktiv mot annan markanvändning på brukningsvärd 

jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-10, undantas så 

långt möjligt från exploatering. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

ÖP 2010 gäller fortfarande. Enligt ställningstagande i den ska utbyggnad av staden ske samtidigt 

som minsta möjliga jordbruksmark av klass 8-10 tas i anspråk, utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen 

tillåts dock. Därmed har det under de senaste fem åren bedrivits projekt som Brunnshög, 

utbyggnaden av Stångby med fler. Målet har därför just nu en negativ utveckling. 

 

Prioriterat område: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Mål 7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser. 

Delmål 7.2. Lunds kommun ska öka kunskapen om biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster bland alla som bor och verkar i kommunen. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Kommunstyrelsen delar huvudansvaret för målet med Tekniska nämnden. Bland annat ordnade 

kommunkontoret en hållbarhetsföreläsning under mars 2015 där frågor kring biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster ingår. Dock är det svårt att bedöma om de åtgärder som kommunkontoret 

genonomförts under 2015 kan sägas leda till en ökad kunskap i nämnvärd grad. 
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Delmål 7.5. Lunds kommun ska arbeta för att skydda, bevara och utveckla 

spridningsvägar för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön 

och på landsbygden. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunstyrelsen deltar i arbetet med att ta fram ett nytt grönprogram och underlag till nya ÖP, där 

dessa frågor behandlas. 

Delmål 7.6. Lunds kommun ska göra en inventering av ekosystemtjänster i stadsmiljö och 

landsbygdsmiljö senast 2016 vilken ska utgöra underlag för åtgärder för hur 

ekosystemtjänster ska skyddas och utvecklas i kommunen. Åtgärder ska finnas framtagna 

senast 2018. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

Osäkerhet råder om delmålet är rätt formulerat, hur ska begreppet inventering tolkas?  Utifrån 

tolkningssvårigheter om vad målformuleringen egentligen avser är det svårt att bedöma om målet 

går att uppfylla.  

Kommunkontoret arbetar med att ta fram projektplan för hur denna s.k. inventering ska gå till. 

Kunskapsinhämtning pågår genom deltagande i olika regionala arbetsgrupper om 

ekosystemtjänster. Kartläggning pågår av olika typer av examensarbeten och projekt som har 

genomförts i kommunen inom begreppet ekosystemtjänster 

 

Prioriterat område: Friskt vatten och frisk luft 

Mål 8. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft 
och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning. 

Delmål 8.1. De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5) , bensen, 

kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Halterna överskrider delmålet ovan, för respektive luftförorening, men ligger under 

miljökvalitetsnormens (enligt miljöbalken) årsmedelvärden.  

Kommunkontoret har ett delansvar för målet vilket innebär att vi arbetar med åtgärder för att 

uppfylla målet, till exempel resepolicyn och arbete med fossilbränslefri kommun. Kommunkontoret 

bedömer delmålet som osäkert då kommunkontoret har begränsad möjlighet till insatser.  
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Delmål 8.2. Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status och god 

kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. 

Bedömning: Riskerar att ej nå målet  

Kommentar: 

Samtliga sjöar och vattendrag i Lunds kommun har dålig eller otillfredsställande kemisk och 

ekologisk status.  

Kommunkontoret leder projektet Lunds vatten och som samordnare av arbetet finns möjlighet att 

påverka innehåll och åtgärder. I dagsläget är det oklart om de planer som ingår i projektet kommer 

att leda till att vi hinner nå delmålet till 2020.  

Delmål 8.3. Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt 

beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. 

Bedömning: Går ej att bedöma  

Kommentar: 

Vatteninformation Sverige (VISS) bedömer både kemisk och kvantitativ status som god. 

Informationen är inte baserad på mätningar vilket gör att tillförlitligheten är låg. Kommunkontoret 

bedömer därmed delmålet som svårt att bedöma.  

Kommunkontoret leder projektet Lunds vatten och som samordnare av arbetet finns möjlighet att 

påverka innehåll och åtgärder. I dagsläget är det oklart om de planer som ingår i projektet kommer 

att leda till att vi hinner nå delmålet till 2020.  

Delmål 8.4. Senast år 2016 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med 

betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd och 

översyn av befintliga skyddsområden ska göras. 

Bedömning: Går ej att bedöma  

Kommentar 

Andelen av Lunds yt- och grundvattenförekomster som har ett långsiktigt skydd enligt 

Vatteninformation Sverige (VISS) är relativt låg. Delmålets formulering är svårtolkad. För att 

bedöma delmålet behöver det förtydligas vad formuleringen ”betydelse för nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjning” innebär.  

Kommunkontoret leder arbetet med en vattenförsörjningsplan, som ingår i arbetet med Lunds 

vatten. Där ingår frågeställningar kring hur Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med 

betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ska kunna ha ett långsiktigt skydd 

och hur översyn av befintliga skyddsområden ska göras. 

Det är i dagsläget oklart om denna plan kommer att leda till att vi når delmålet 2020. 
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Delmål 8.5. En vattenplan, det vill säga en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur 

Lunds kommun ska uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i yt- och 

grundvatten enligt beslutade miljökvalitetsnormer samt säkra en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning tas fram senast 2016. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret projektleder det pågående projektet ”Lunds vatten” och det finns en styrgrupp, 

arbetsgrupp och referensgrupp. Inom arbetet ingår: 

 Vattenförsörjningsplan  

 VA – utbyggnadsplan antagen i KF april. 

 Sjö- och vattendrags-plan förslag framtaget hösten 2015 men ej antagen 

 Dagvattenplan (f.d. dagvattenstrategi)  

 Översvämningsplan  

 

Målanalys 

Kommunstyrelsen har huvud- eller delansvar för en stor del av delmålen i LundaEko II. Med 

uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet så är det naturligt att 

uppföljningsansvaret finns hos kommunstyrelsen då målen är kommunövergripande eller där det 

krävs samordning mellan olika förvaltningar. 

För vissa kommunövergripande delmål är det svårt att göra bedömning om måluppfyllnad utifrån 

enbart kommunkontorets insatser. Den sammanvägda bedömningen av miljöarbetet i hela 

kommunen görs i årsredovisningens miljörapport. 

Kommunstyrelsen är ansvarig/delansvarig för 33 av delmålen i LundaEko II. Dessa har bedömts 

enligt följande: 

 Kommer att klara 15 st  

 Osäkra 8 st 

 Riskerar att ej klara 7 st 

 Går ej att bedöma 3  

Inom området engagera flera pågår ett aktivt arbete med att kommunicera innehållet i LundaEko II. 

Arbetet sker genom olika kanaler och till olika målgrupper. Arbetet samordnas inom 

kommunkontoret och mellan förvaltningar för att göra det så resurseffektivt som möjligt. Målen om 

ekologisk mat och rättvisemärkta produkter har en positiv utveckling och är möjliga att klara. 

Trots att målen om lokal energiproduktion och biogas bedöms som svåra att klara så ser det ut som 

om det övergripande klimatmålet kommer att nås liksom delmålen om fossilbränslefri organisation 

och minskad energianvändning i kommunens lokaler.  

Inom klimatanpassning och vattenrelaterade delmål är till stor del kopplade till det samlade arbete 

som pågår inom ramen för Lunds vatten. Eftersom planerna inte är färdiga än så är det i nuläget 

svårt att göra bedömningar om åtgärderna inom dessa planer är tillräckliga för att nå målen inom 

utsatt tid. 
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Målen om undantag av exploatering av högvärdig jordbruksmark och ökad andel ekologiskt odlad 

jordbruksmark riskerar att ej nås.  

Goda exempel 

På kommunkontoret finns ett stort intresse för att agera hållbart och miljövänligt. Här lyfts 

några goda exempel på vad som görs på förvaltningen för att nå miljömålen. 

 IT-avdelningen har samarbete med postservice för att slippa köra leveranser av IT-

utrustning själva. 

 Näringsliv och turismavdelningen har påbörjat ett arbete med en "grön guide" med 

besöksmål som är inriktade på hållbarhet. 

 Strategiska utvecklingsavdelningen har infört miljömål och miljöledning i IT-

ledningsverktyget så att hela kommunens miljöarbete kan planeras och följas upp 

gemensamt och strukturerat. 
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Personalredovisning 

Attraktiv arbetsgivare 

Arbetet med kompetensförsörjning bedrivs aktivt inom förvaltningen. Utifrån avdelningarnas och 

förvaltningens uppdrag och mål genomförs kontinuerligt medarbetarsamtal med medarbetare och 

utvecklingsplaner upprättas. Flera av kommunkontorets arbetsområden omfattas av ständig 

utveckling vilket innebär behov av nya kompetenser. Denna kompetensväxling sker både via 

utveckling av befintliga medarbetare, genom interna och externa kompetensutvecklingsinsatser och 

genom rekrytering av nya medarbetare. Kompetensväxlingen och lärandet mellan kommunkontorets 

avdelningar utvecklas ständigt också genom att flera kompetenser ingår i gemensamma projekt och 

utvecklingsarbeten. Vid rekryteringsbehov analyseras kompetensbehovet på kort- och lång sikt 

kring vilken kompetens som behöver tillföras verksamheten. Alla rekryteringar sker i samarbete 

med HR- avdelningen. 

Inom flertalet avdelningar pågår arbete med förtydligande av roller och ansvar. En viktig del av 

arbetet med att utveckla och behålla engagerade medarbetare är att skapa ett klimat och 

förhållningssätt där alla medarbetare inkluderas och får den information och de verktyg som behövs 

för att de ska kunna göra ett bra arbete, utvecklas och trivas. Detta sker genom tät dialog mellan 

chefer och medarbetare kring vilket uppdrag vi har och vilka mål vi har för verksamheten. Under 

året har förvaltningsgemensamma dialogmöten samt ledarforum genomförts för att bidra till denna 

utveckling. 

Under 2014 utvecklades och sjösattes ett pilotprojekt inom kommunkontoret för 

studentmedarbetare. Fem aktivt studerande medarbetare har haft timavlönade anställningar inom 

kommunkontorets avdelningar och genomfört kvalificerade uppdrag. Pilotprojektet påbörjades i 

november 2014 och pågick i fyra månader. Utvärderingen av projektet visade på positiva effekter 

och möjligheten till studentmedarbetarskap beslutades fortsätta inom Lunds kommun. Rekrytering 

av nya studentmedarbetare för 2016 har påbörjats under hösten. Kommunfullmäktige har avsatt 

särskilda medel för detta. Vidare har det inom kommunkontorets avdelningar deltagit praktikanter 

och uppsatsstudenter vilket har tillfört kompetens till verksamheten och medarbetare samt bidragit 

till studenternas utveckling. 

Under 2015 har 32 tjänster utannonserats för Kommunkontorets räkning, varav fem chefstjänster. 

Tre av tjänsterna som utlystes avsåg studentmedarbetare till Kommunkontoret. Vid 

rekryteringsbehov har möjligheten till kompetensväxling beaktats liksom utökade visstidsuppdrag 

samt möjligheten till internrekrytering. 

  

 2014 2015 

     Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidareanställda 141 69 210 151 71 222 

Visstidsanställda 11 4 15 20 8 28 

Totalt 152 73 225 171 79 250 

Antalet anställda på kommunkontoret har ökat med 25 personer till 250 personer vid årets slut 2015 

i jämförelse med 2014. Ökningen består dels av tillfälliga förstärkningar i form av 

projektanställningar, dels utökat uppdrag inom medborgarservice. Antalet utförda årsarbetare för 

tillsvidareanställda 2015 uppgår till 215,2 årsarbetare vilket är en ökning med 13,6 i jämförelse med 

2014. 

 

Kommunkontoret har en könsfördelning bland de tillsvidareanställda medarbetarna på 68 procent 

kvinnor och 32 procent män vilket är en ökning av andelen kvinnliga medarbetare med en procent 
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jämfört med föregående år. Bland kommunkontorets visstidsanställda är andelen kvinnor 71 

procent. Könsfördelningen bland förvaltningens chefer är 59 procent kvinnor och 41 procent män. 

Medelåldern bland tillsvidareanställd personal var vid årets slut 47,3 år vilket är en ökning jämfört 

med föregående år (46,4 år). Detta kan till viss del förklaras med att högt ställda utbildningskrav till 

de flesta av tjänsterna som oftast flera års arbetslivserfarenhet. Medelåldern bland de 

visstidsanställda är betydligt lägre, 37,8 år. Andelen deltidsanställda har ökat något, från 8,4 till 9,9 

procent. Deltidsanställda tillfrågas alltid om utökad tjänstgöringsgrad i samband med 

nyrekryteringar.  Kvinnliga medarbetare arbetar i betydligt högre grad deltid än de manliga 

medarbetarna. 

Personalomsättningen för kommunkontoret 2015 var 6,3 procent vilket är en minskning från 

föregående år då personalomsättningen var 7,1 procent. Av de som avslutat sin anställning under 

året har sex medarbetare valt att sluta på egen begäran och sex medarbetare avgått i pension.  Den 

genomsnittliga pensionsåldern är 65 år och inom den närmaste tio-årsperioden väntas 22 procent av 

förvaltningens personal ha gått i pension vid 67 års ålder. Inga bristyrken är identifierade inom 

kommunkontorets verksamheter, dock upplevs svårigheten att rekrytera vissa kompetenser inom IT-

området. 

Utveckling genom medskapande 

Under året har ett aktivt arbete med resultatet från 2014 års medarbetarenkät bedrivits inom 

avdelningarna. Resultaten har analyserats i såväl ledningsgrupp som på arbetsplatsträffar och dialog 

har förts i arbetsgrupper för att identifiera förbättringsområden och dessa har vävts samman med 

pågående utvecklingsarbete inom avdelningarna. 

Aktiviteterna i handlingsplanerna har handlat om att skapa tydlighet i mål, uppdrag, roller och 

utveckla den löpande uppföljningen. Det har även handlat om att skapa förutsättningar för att 

medarbetare ska hinna med sitt arbete inom ordinarie arbetstid. Inom flertalet avdelningar har 

kartläggning och prioritering av bas- och utvecklingsuppdrag genomförts. Nyrekryteringar under 

året har bidragit till översyn och tydlighet i uppdrag och roller. 

När det gäller chefs- och ledarutveckling har kommunkontoret genomfört en rad insatser under året. 

Ett Lund, delprojekten Ledarskap och Ledningsfilosofi har konkretiserats och ett 

kommungemensamt chefs- och ledarutvecklingsprogram har utformats. Ett två-årigt 

utvecklingsprogram "Jag som chef", genom vilken kommunens ledningsfilosofi implementeras, har 

skapats. Samtliga chefer i kommunen ska genomgå utvecklingsprogrammet och under 2015 har sex 

grupper á 16 deltagare startat. Därtill har sju chefsmoduler arbetats fram i syfte att stärka chefskapet 

inom ett antal ämnesområden. Chefsförsörjningsprogrammet ”Nyfiken på ledarskap” har 

genomförts även under 2015 där kommunkontoret haft en medarbetare som deltagare. 

Mångfald som berikar 

Utifrån kommunkontorets handlingsplan för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling för åren 

2014-2016 har det inom avdelningarna genomförts insatser. Mångfaldsperspektivet beaktas vid 

arbetsplatsträffar genom dialogövningar och genomgång av kommunkontorets handlingsplan. 

Mångfaldsperspektivet beaktas särskilt vid rekryteringar i framförallt behovsanalys och 

framtagandet av kravprofil genom att cheferna, med stöd av HR-konsult, följer kommunens 

rekryteringsprocess.  Vidare beaktas perspektivet i bilder och texter och kommunikation om 

kommunens verksamhet. I förslag till reviderad kommunikationsplattform har ett avsnitt om 

normkritisk kommunikation tagits med. 

På de förvaltningsgemensamma kommunkontorsmötena har föreläsningar genomförts med teman 

som HBTQ, sexualitet och integration samt bemötande och service. Inom ett par avdelningar har 

filmvisning och diskussion på temat mångfald och HBTQ genomförts utifrån ett 

informationsmaterialet framarbetat inom barn- och skolnämnden Lunds stad i samarbete med 
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Kommunal och Lärarförbundet, Tänk Olika - ett häfte om bemötande av HBTQ. 

Hälsa och arbetsmiljö i fokus 

Sjukfrånvarouppgifterna inkluderar numera endast månadsavlönade medarbetare (tillsvidare- och 

visstidsanställda) och inte den arbetstid som timavlönade genererar. Timavlönade generar endast 

arbetstid och inte sjukfrånvaro, det blir därför en mer korrekt bild av sjukfrånvaron att inte 

inkludera dem. 

Sjukfrånvaron inom kommunkontoret har ökat från 3,7 procent 2014 till 3,9 procent 2015. Trots 

detta är kommunkontoret även 2015 en av de förvaltningar inom Lunds kommun som har lägst 

sjukfrånvaro. Andelen långtidssjukfrånvaro är fortsatt låg och motsvarar 27,6 procent av total 

sjukfrånvaro. Observera att kommunkontoret är en förhållandevis liten förvaltning med låg andel 

sjukfrånvaro. Detta innebär att en enskild medarbetares långtidssjukfrånvaro får stor inverkan på 

förvaltningens statistik. Fördjupad analys inom avdelningarna visar att ett vissa långtidssjukfall pga 

vård av anhörig och icke arbetsrelaterad sjukfrånvaro är bakomliggande orsaker men att även 

arbetsrelaterad ohälsa förekommer. Inom kommunkontoret har fem arbetsskador och tre tillbud 

inträffat och rapporterats under 2015. Arbetsskadorna hade olika orsaker och relevanta åtgärder har 

vidtagits. 

Kommunkontoret har arbetat utifrån handlingsplanen för hälsa för åren 2014-2015 samt åtgärder 

utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det övergripande målet är 

att kommunkontoret ska ha attraktiva arbetsplatser ur arbetsmiljö och hälsosynpunkt. Ett aktivt 

arbete bedrivs i att skapa förutsättningar för medarbetare att bibehålla och utveckla sin hälsa. 

Kommunkontoret har en hälsogrupp som genomför förvaltningsgemensamma aktiviteter. Inom flera 

av avdelningarna finns hälsoinspiratörer och medarbetare som aktivt bidrar till att främja hälsa. 

Hälsa och arbetsmiljö är ett stående inslag på arbetsplatsträffar och enhetsmöten och kontinuerlig 

kompetensutveckling i arbetsmiljöfrågor genomförs för nytillträdda chefer inom kommunkontoret. 

Rehabiliteringsarbetet är aktivt inom avdelningarna där upprepad korttidssjukfrånvaro och tidiga 

signaler på ohälsa identifieras. I de fall behov finns av stöd från HR och Företagshälsovård 

kontaktas de. 

Kommunkontoret beställde 215 timmar hos Företagshälsovården för 2015 och förbrukade 299 

timmar, vilket motsvarar ungefär 75 minuter per medarbetare. Ökningen av antalet förbrukade 

timmar beror främst av genomförda arbetsmiljöundersökningar gällande den fysiska arbetsmiljön 

inom medborgarservice Kristallen. Nyttjandet av ergonom och beteendevetare har ökat i förhållande 

till föregående år. Inför nästa verksamhetsår har dialogen och planeringen kring nyttjandet av 

Företagshälsovården utvecklats än mer i syfte att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

skapa en god arbetsmiljö. 

Under 2015 har 121 medarbetare ansökt och mottagit friskvårdsbidrag på totalt 182 000 kronor. 

Detta är en ökning med 29 personer och ca 43 000 kronor jämfört med föregående år. Tre av 

kommunkontorets avdelningar innehar idag utmärkelsen Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats. IT-

avdelningen är en av arbetsplatserna som arbetat strukturerat med sitt hälso- och arbetsmiljöarbete 

och väntas bli Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats steg 2 i början av 2016. Ytterligare minst en 

avdelning planerar att få utmärkelsen under 2016. Uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för 2015 genomfördes i december och visar på ett fortsatt väl fungerande 

arbetsmiljöarbete inom kommunkontoret. Gemensamma undersökningar av arbetsmiljön genomförs 

i form av årliga skyddsronder och riskbedömningar, åtgärder och uppföljning genomförs i enlighet 

med kommunens arbetsmiljöprocess. 

Under 2015 har fördjupad dialog kring samverkansavtalets tillämpning genomförts i 

förvaltningssamverkan och kommunkontorets ledningsgrupp. Samverkansavtalet ingår vid 

introduktion av nya medarbetare och har även diskuterats på arbetsplatsträffar. 
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Utmärkt hälsofrämjande arbetsplatser 
Utfall Steg 

1 

Utfall steg 

2 

Antal arbetsplatser som har fått utmärkelsen Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats steg ett 

respektive steg två fram till och med den 31 december 2015 

3  

Antal arbetsplatser som har påbörjat processen för att bli Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats 1  

 

Nyckeltal 
Utfall 

Helår 2015 

Utfall 

Helår 2014 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor 4,2 3,9 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män 3,2 3,2 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total 3,9 3,7 

Sjukfrånvaro  

Nyckeltal 
Utfall 

Helår 2015 

Utfall 

Helår 2014 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor 22,7 30,6 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män 40,7 20,3 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total 27,6 27,5 

  

 

 

Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling 

Kommunkontorets löneöversynsarbete har utvecklats under 2015 utifrån det kommungemensamma 

årshjulet och kommunens riktlinjer. Relevant lönestatistik används som underlag inom 

löneöversynsarbetet. 

Kopplingen mellan uppdrag, medarbetarnas individuella utvecklingsplaner och lönesamtalet har 
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diskuterats i såväl ledningsgrupp, kommunkontorets ledarforum och i medarbetarsamtalen. 

Kommunkontorets lönekriterier har uppdaterats och samverkats och är kända för samtliga 

medarbetare inför 2016 års löneöversyn. 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-04-01 KS 2016/0291

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

Henrik Nilsson

henrik.nilsson3@lund.se

Kommunfullmäktige

Inkomna handlingar från Räddningstjänsten 
Syd 2016.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har till kommunfullmäktige 
översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2015. 
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen. Enligt 
upprättad revisionsberättelse tillstyrker revisorerna att respektive 
fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens Syds årsredovisning för år 2015. 
Revisionsberättelse för år 2015 daterad 16 mars 2016. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2016.

Barnets bästa
Genom sitt uppsökande och förebyggande arbete når Räddningstjänsten 
Syd ett stort antal barn och unga. Information, utbildningsinsatser, och 
personliga möten är viktiga förutsättningar för att bygga förtroende för 
denna livsviktiga samhällsinsats. Bland annat kan nämnas att en viktig 
målgrupp är unga vuxna som står i begrepp att skaffa sin första egna 
bostad.

Ärendet
Kort om året som gått
Under 2015 gjordes 2 230 utryckningar till olyckor vilket innebar en 
ökning med drygt 2 procent jämfört med tidigare år (2 179). Det är 
främst utryckningar till trafikolyckor som har ökat medan antalet 
bostadsbränder visar fortsatt en nedåtgående trend.

Räddningstjänsten Syd fick under året besök av inrikesminister Anders 
Ygeman som fick ta del av bland annat förbundets arbete med social 
trygghet, att förebygga brand i bostäder, mångfald och jämställdhet.

Räddningstjänsten Syd hade under året den första jämställda 
brandmannarekryteringen av 19 nya medarbetare, 10 män och 9 kvinnor.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-04-01 KS 2016/0291

Under året firade Räddningstjänsten Syd tioårsjubileum och den nya 
direktionen beslutade om ett nytt handlingsprogram för 2016-2019.

Räddningstjänsten Syd uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2015 
med 2 126 tkr (2 516 tkr). Det egna kapitalet uppgår till 14 779 tkr (12 
653 tkr). Investeringsutgifterna uppgår till 8 650 tkr (6 442 tkr). 
Förbundets finansiella mål uppnås. 

Beviljande av ansvarsfrihet
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Syd skall revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen 
överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som var och en 
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet.

Enligt upprättad revisionsberättelse, daterad den 16 mars 2016, tillstyrker 
revisorerna att respektive fullmäktige beviljar direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att direktionen och de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Syd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015.

Anette Henriksson    
Kommundirektör 

Henrik Weimarsson 
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Räddningstjänsten Syd
Akten 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 
PÅ TVÅ MINUTER

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för 
kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.
 Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Dygnet 
runt tar vi oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor,  
och vi agerar vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga 
utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, organ-
transporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för 
brandfarliga och explosiva varor.
 Vi stödjer den enskilde att ta sitt ansvar för liv och 
säkerhet genom utbildning, information och rådgivning till 
allmänheten, organisationer och näringsliv. Vi samverkar 
med flera andra aktörer. Tillsammans gör vi skillnad för att 
skapa medveten trygghet.

Så planerar vi
För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är vårt övergripande styrdokument. Detta utgår ifrån både 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och medlemskommunernas uppdrag och ligger till grund för hela verksamheten.
I handlingsprogrammet beskriver vi riskbilden i vårt geografiska område, vår förmåga och vår utvecklingsinriktning.
 Med handlingsprogrammet som utgångspunkt gör vi varje år en verksamhetsplan. Planen beskriver uppdrag, strategier, resurser 
och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem. All daglig verksamhet beskrivs sedan i produktionsplan och 
aktivitetsplaner.

Verksamhets- 
plan

Produktions- 
plan

Handlings- 
program

Aktivitets- 
planer

LSO 
(lag om  

skydd mot 
olyckor)

Vision och mål

riksdag direktion

SÅ HÄR STYR OCH PLANERAR VI

förbundsdirektör verksamhetschefer distriktschefer 
enhetschefer

Individuell  
plan

263



RÄ
D

D
N

IN
G

ST
JÄ

N
ST

EN
 S

YD
 P

Å 
TV

Å 
M

IN
UT

ER

3RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  ÅRSREDOVISNING 2015

ÖKAD TRYGGHET

Våra effektmål för 2016–2019 strävar mot
visionen och är mätbara:

Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka.

FÄRRE OLYCKOR

Antalet bränder och andra olyckor ska minska.

SNABBARE & EFFEKTIVARE

Följderna av inträffade olyckor ska minska genom snabba 
ingripanden och effektiva insatser. 

Allas förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka.

ÖKAD KUNSKAP

Vår vision
Visionen för Räddningstjänsten Syd är Ett olycksfritt
samhälle. Med den gör vi ett tydligt ställningstagande om
att vi arbetar för en nollvision. 
 Visionen blir konkret i våra effektmål, de mål som beskriver 
vilken effekt vår verksamhet ska ha i samhället – hos den 
enskilde. Den nytta vi ska göra.

Den bästa olyckan är den som aldrig händer. Därför stödjer 
vi den enskilde genom att aktivt dela med oss av vår 
erfarenhet och kunskap om hur man förhindrar olyckor och 
agerar om de ändå inträffar. Detta är en förutsättning för att den 
enskilde ska kunna ta sitt ansvar för liv och säkerhet.
 Vi samverkar med en lång rad andra aktörer. Tillsammans 
kan vi göra skillnad för att skapa medveten trygghet.

STÖDJA

Om olyckan ändå är framme är Räddningstjänsten Syd där för 
att rädda dem som är i nöd. Vi agerar snabbt, säkert och effek-
tivt för att lösa den akuta situationen.
 Efter varje sådan insats finns också lärdomar att dra för 
att förbättra våra metoder. Här ska både vi, den enskilde och 
omgivningen få fullt utbyte av vår professionella kompetens.

RÄDDA

Räddningstjänsten Syd vill utmana etablerade sanningar och 
vara banbrytare i utvecklingen mot ett säkrare samhälle.
 Det gör vi genom att ständigt förbättra vår verksamhet.  
Vi utvecklar såväl våra räddningsinsatser som det förebyggande 
arbetet och förnyar vår roll i ett samhälle i förändring. Detta 
kan vi bara åstadkomma i samarbete med andra.

UTVECKLA

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att stödja, rädda och utveckla. En effektiv 
olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i 
framtiden. Kvinnor och mäns, flickor och pojkars självklara 
rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en 
demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och 
orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under 
och efter en olycka.
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20
15
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Å 
...

2015  
VAR ÅRET DÅ ... 

NYCKELSIFFROR (tkr)
2015 2014

Verksamhetens intäkter 293 634 291 885

Verksamhetens kostnader -283 117 -284 459

Avskrivningar -6 423 -5 694

Finansiellt netto -1 968 784

Årets resultat 2 126 2 516

Utgående eget kapital 14 779 12 653

Investeringsutgifter 8 650 6 442

Översyn av extern utbildning
Under året har vi genomfört en översyn av och satsning på vår 
externa utbildningsverksamhet för att stärka och tydliggöra 
förbundets viljeinriktning för denna. Arbetet resulterade i en 
flerårig plan med aktiviteter och resurser för våra prioriterade 
utvecklingsområden. Några exempel på aktiviteter som kom 
fram ur satsningen var att vi i fortsättningen ska satsa mer 
på våra medlemskommuner, främst inom omsorg, vård och 
skola. Vidare ska vi förbättra vårt utbildningsutbud genom 
att se över nuvarande utbildningar och utveckla nya, mer 
branschanpassade, utbildningar. 

Förbundet firade tio år
Vi avrundade året med att fira förbundets tioårsjubileum och 
bjöd in alla medarbetare till en härlig julfest i magins tecken. 

Ny direktion, nytt handlingsprogram
Vi inledde året med en ny  
direktion som avslutade  
2015 med att besluta om ett  
nytt handlingsprogram för  
de nästkommande fyra åren,  
2016–2019.

Jämställd brandmannarekrytering
Vi hade under året vår första jämställda brandmanna- 
rekrytering av 19 nya medarbetare: 10 män och 9 kvinnor. 

Värd för en stor internationell konferens  
om brandsäkerhet
I oktober genomfördes den internationella konferensen 
International Safety and Education Seminar (ISES) för 
första gången i Malmö och vi stod som medarrangör. På 
konferensen deltog cirka 100 delegater från elva länder som 
representerade räddningstjänster, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB), andra myndigheter, annan 
offentlig verksamhet, forskare, politiker med flera. 

Inrikesministern besökte oss
Vårt arbete med social trygghet, att förebygga brand i 
bostäder, mångfald och jämställdhet samt synen på samver-
kan med andra räddningstjänster var något av allt det som 
inrikesminister Anders Ygeman (S) fick ta del av då han 
besökte brandstation Centrum i slutet av augusti.

Antalet bränder i bostäder fortsatte att minska, inte en enda större olycka inträffade på hemmaplan, 
stor jämställd brandmannarekrytering genomfördes, en ny direktion tillträdde och ett nytt handlings-
program togs fram. Detta och mycket mer därtill kan du läsa om i årsredovisningen 2015.

ANTAL UTRYCKNINGAR INOM VÅRT GEOGRAFISKA OMRÅDE

TILL OLYCKOR 2015  2014

Brand ej i byggnad 684 697
Trafikolycka 779 718
Brand i byggnad 475 477
Övriga olyckor 292 287
Delsumma olyckor 2 230 2 179

TILL ANDRA HÄNDELSER 2015  2014

Automatlarm ej brand gas 1 776 1 615
Övriga olyckor utan tillbud 536 567
Sjukvårdslarm 440 398
Övriga insatser 251 303
Delsumma övriga händelser 3 003 2 883
Utryckningar totalt 5 233 5 062

HANDLINGS- PROGRAM Kortversion 2016–2019
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direkt poäng för vår verksamhet. Vi ska serva medborgarna på 
bästa sätt, och när kultur, könsroller och språkkunskaper 
förändras i samhället är det viktigt att vi förhåller oss till 
detta och speglar det även i vår egen organisation.
 – För några år sedan hade vi exempelvis stora problem 
med våld och hot mot våra medarbetare. Vi har arbetat 
medvetet med detta, med allt från att omvärdera vilka 
kompetenser vi söker när vi anställer nya medarbetare till 
hur vi agerar i vårt dagliga arbete. Och resultatet är tydligt:  
i dag kan vi fokusera på verksamheten utan att oroa oss 
mycket för våld och hot. 

Förnyelsen fortsätter
När Susanne Jönsson och Per Widlundh tittar framåt så står 
utveckling av teknik och arbetsmetoder högt på agendan.
 – Vi behöver fortsätta att utveckla vår operativa förmåga, 
säger Per Widlundh. Dels ska vi införa mer modern teknik 
och fler moderna metoder, exempelvis för att bli bättre på 
att kunna släcka utan att behöva gå in med rökdykare, dels 
behöver vi delta i utvecklingen av ledningssystemen, både 
här i Skåne och i landet som helhet. Den stora skogsbranden 
i Västmanland visade på stora brister i hur samhället klarar 
av att hantera räddningsinsats, krishantering och utrymning 
vid riktigt stora olyckor. Det blev en viktig väckarklocka för  
oss alla.

2015 var det första året för direktionens nya ordförande 
Susanne Jönsson och det sista året med det gamla handlings-
programmet. 2016 startar med ett nytt handlingsprogram, 
samtidigt som det är det sista året med Per Widlundh på 
posten som förbundsdirektör.  
 Men det viktigaste för Räddningstjänsten Syds utveckling 
är någonting helt annat, menar de båda:
 – Ja, det är förändringen av vårt sätt att arbeta. Vi har flyttat 
fokus från att rädda till att förebygga. Våra medarbetare har 
gjort tusentals hembesök, utbildat människor i deras hem 
och sett till att många, många fler har installerat fungerande 
brandvarnare.
 Särskilt lyfter de fram hur detta har förändrat statistiken 
kring bostadsbränder.
 – I dag har vi hälften så många dödsfall i sådana bränder 
som riket i genomsnitt. Det innebär att det förebyggande 
arbetet i vårt område sannolikt har räddat 15–20 liv under 
perioden 2012–2015. Det kan till och med vara fler än vad 
vi har räddat genom aktiva insatser vid eldsvådor.

Mångfaldsarbetet har gett resultat
En annan grundbult har varit arbetet med jämställdhet och 
mångfald.
 – Ett jämställt samhälle är en självklarhet, säger Susanne 
Jönsson. Men arbetet med de här frågorna har också en 

DIREKTIONENS ORDFÖRANDE OCH FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 
FLER SKA GÖRA MER
Tydlig framgång i det olycksförebyggande arbetet, inga omfattande olyckor som tog 
hela organisationen i anspråk, ett jämställdhetsarbete som gett resultat och ett nytt 
innehållsrikt handlingsprogram på plats. Årsskiftet 2015/2016 var en viktig 
brytpunkt för Räddningstjänsten Syd. 

267



7RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  |  ÅRSREDOVISNING 2015

D
IR

EK
TI

O
N

EN
S 

O
RD

FÖ
RA

N
D

E 
O

CH
 F

Ö
RB

UN
D

SD
IR

EK
TÖ

RE
N

 H
AR

 O
RE

D
ET

fått söka upp och informera. Men vi ska värna alla som 
vistas, bor eller färdas i vårt område, och detta gäller 
självklart även EU-migranter och flyktingar, oavsett om de 
har pass eller inte och oavsett var de bor.

”Fler ska göra mer” 
Susanne Jönsson och Per Widlundh är mycket nöjda med 
mycket av det som har åstadkommits under senare år.  Men 
det finns fortfarande en hel del som kan bli bättre.
 – Ett sådant område är skolbränder, som hittills varit 
alldeles för många. Där måste vi hitta lösningar. Och det är 
bara ett exempel på områden där fler i samhället kan bidra. 
Vi menar bestämt att fler ska göra mer – medborgare, medarbe-
tare, företag, organisationer, det offentliga. Människor och 
organisationer behöver arbeta ännu mer förebyggande – och 
ha kunskap och beredskap att ingripa vid en olycka. Mellan 
ett inkommet larm till SOS på 112 och att vi kommer fram 
till olycksplatsen tar det i allmänhet 10–30 minuter. Har det 
inträffat en trafikolycka, eller om det brinner hos grannen, 
kan man göra mycket stor skillnad även som enskild individ.
 – Vårt bidrag här är utbildning. Och det finns ingen som 
bättre än vi kan utbilda den enskilde i de här frågorna. Om 
dessa sedan sprider kunskapen och beredskapen att agera 
vidare kan vi få ett ännu tryggare samhälle.

Fortsätter på den inslagna vägen
Och det är precis detta som handlingsprogrammet för 
2016–2019 handlar om. 
 – Riktningen och inriktningen från direktionen är mycket 
tydlig, understryker Susanne Jönsson. Vi ska fortsätta på den 
inslagna vägen, och vem som är förbundsdirektör eller direk-
tionsordförande ska inte vara avgörande för det. Hen som 
efterträder Per Widlundh kommer att fortsätta arbeta enligt 
vårt handlingsprogram. 
 – Själv har jag nu tagit över stafettpinnen som ordföran-
de efter Kjell-Arne Landgren. Men jag är inte ny i direktionen; 
jag har suttit med i åtta år nu, och jag har inga som helst 
ambitioner att lägga om kursen för Räddningstjänsten Syd. 
Tvärtom, vi är inne på rätt väg och den vill jag fortsätta på. 
 – Vi är i dag bland de bästa i landet både på förebyggande 
av brand i bostad och på jämställdhet. Vi delar gärna med 
oss av det som vi har lärt oss till andra – samtidigt som vi är 
angelägna om att lära oss av andra.

Inte en enda, stor olycka
Under de gånga fyra åren har Räddningstjänsten Syd inte 
haft en enda stor olycka på hemmaplan som har tagit hela 
organisationen i anspråk. En av förklaringarna är det kvalifice-
rade förebyggande arbete som man bedriver tillsammans 
med de stora anläggningar där sådana skulle kunna inträffa. 
En annan är räddningstjänstens förmåga att snabbt vara på 
plats och agera rätt när det händer någonting. 
 – Det för med sig att vi måste bli ännu bättre på att öva 
och förbereda oss för stora olyckor, säger Per Widlundh. När 
vi är så framgångsrika i vårt uppdrag blir erfarenheten av att 
lösa uppgiften vid stora olyckor mindre och mindre i organi-
sationen. Och så ska vi fortsätta att utveckla vår egen 
organisation och beredskap, så att vi kan bli ännu bättre både 
på aktiva insatser vid olyckor och på förebyggande arbete. 
 – I dag är beredskapen ganska statiskt arrangerad, kanske 
kan den göras flexiblare genom att man delar upp uppgifterna 
under dagen på andra sätt. Det viktiga är hur många som 
kommer fram till en given olycka – och att organisationen 
snabbt och flexibelt går att anpassa till behovet just där och 
då – inte var de kommer ifrån.
 En annan viktig uppgift är att se över rekrytering och 
arbetssätt för deltidsbrandmännen.
 – Samhället har förändrats, och det är färre människor 
som bor och arbetar på samma ort, och den där gammaldags 
formen av solidaritet med hembygden blir allt mer ovanlig. 
Vi diskuterar just nu hur man bäst kan lösa effekterna av 
detta för deltidsbrandkårerna. Kanske behöver vi vara mer 
offensiva och i större utsträckning försöka rekrytera på stora 
arbetsplatser? Kanske kan vi också bli bättre på att få 
kommunerna och företag att förstå värdet av att ha deltids-
anställda brandmän i sin organisation?

Flyktingar och migranter ställer nya krav
Fjolåret präglades mycket av flyktingsituationen och 
EU-migranternas bostadssituation.
 – Det är i huvudsak uppgifter för helt andra myndigheter 
än räddningstjänsten, men vi blir involverade i allt som 
händer i samhället. Vår uppgift i det här sammanhanget är att 
se till brandsäkerheten, ingenting annat. Men det påverkar 
oss, genom att vi nu fått så många nya sorters boende, och 
det kräver resurser hos oss. Även vår beredskap behöver 
anpassas till förändringar i hotbilden, och för att kunna före-
bygga och ingripa när det händer olyckor måste vi vara 
uppdaterade på var människor faktiskt bor i dag – oavsett 
om det är lämpliga platser eller inte.
 – När det gäller flyktingarna har mottagandet i allmänhet 
varit väl organiserat. EU-migranterna har vi däremot själva 

PER WIDLUNDH
förbundsdirektör

SUSANNE JÖNSSON
direktionens ordförande
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    Effektmål 2: FÖREBYGGANDE

Antalet bränder och andra olyckor som kan föranleda 
räddningsinsats ska minska.

Antalet olyckor och bränder har minskat under perioden, 
framförallt bostadsbränderna.

Utvecklingen per 1 000 invånare

För att lyckas med detta mål måste vi jobba förebyggande så 
att olyckan inte sker. Detta gör vi genom att se till att individer, 
organisationer och företag får veta mer om hur de förebygger 
olyckor. 

Tillsyn enligt LSO

 
Förebyggande 
Byggnadsbränder är något vi aktivt jobbar med att få ner i 
antal. Vi når både medborgare, organisationer och verksam-
heter. Vi gör tillsyner samt svarar på remisser, yttranden och 
tillstånd. Tillsynerna har anpassats under perioden och vi 
försöker vara där vi ser att vi kan göra mest nytta. Resultatet 
av detta är att antalet tillsyner har minskat under perioden 
men att fler förbud och förelägganden görs, eftersom fler 
och allvarligare brister i brandskyddet upptäcks. Medborga-
ren når vi genom exempelvis hembesök där vi informerar 
om brandskydd i hemmet. 
 

    Effektmål 1: TRYGGHET

Tryggheten vad avser olyckor som kan föranleda räddnings- 
insats ska kontinuerligt öka för dem som bor, vistas eller 
färdas i medlemskommunerna.

Under 2014 gjorde vi en mätning där vi tog reda på kommu-
nernas förtroende och hur nöjda de är med Räddningstjänsten 
Syd. En liknande mätning gjordes 2011. Kommuninvånarnas 
förtroende för Räddningstjänsten Syd har ökat från 85 till 
91 av 100. Fler kände även till oss än vid förra mätningen.  
Vid den ena mätningen frågade vi om individens trygghet, 
med slutsatsen att tryggheten vad avser olyckor är relativt 
konstant över åren. 
  Vi jobbar aktivt med trygghet såväl i vårt förebyggande 
och operativa arbete som i arbetet efter en olycka. Här är 
exempel på aktiviteter:

Förebyggande 
Konceptet Utbilda en hel by. Vi genomför under cirka en 
veckas tid en lokal utbildningsinsats i en av våra medlems-
kommuner. Under dessa utbildningsdagar möter vi skolan, 
äldreomsorgen och individen och pratar om trygghet
och säkerhet samt det egna ansvaret.

Under olycka
Vi ska vara snabbt på plats för att hjälpa individen som 
behöver hjälp. När vi väl är vid olyckan har vi jobbat med 
ett koncept för att effektivisera vårt arbete i syfte att minska 
personligt lidande och materiella förluster. 
 
Efter
Utredningar görs på olyckor inom förbundet. Utredningarna 
ligger till grund för åtgärdsförslag och lärande inom 
organisationen men även för information till externa 
aktörer. Detta arbete har till syfte att göra så att olyckan inte 
händer igen. 
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    Effektmål 4: SNABB REAKTION

Räddningstjänsten ska kunna påbörja en räddningsinsats 
inom tio minuter vid 90 procent av de prioriterade olyckorna.

Under perioden når vi inte målet att vi ska vara på olycks-
plats inom tio minuter vid 90 procent av händelserna,  
i stället hamnar vi på 85 procent.
 Vi har gjort flertalet kvalitetsförbättringar under perioden 
och arbetet fortsätter. Några av åtgärderna som gjorts är 
följande:
• Införandet av en prioritering av inkommande larm. Syftet 

är att prioriteringsgraden på händelsen avgör hur snabbt vi 
behöver vara på olycksplatsen. I vissa fall kan vi lugnt ta 
oss till olycksplatsen och därmed minska risken för andra 
som rör sig i trafiken. 

• Första Insats Person (FIP) har införts inom RiB. Med FIP 
minskas anspänningstiden vilket medför att vi snabbare 
når den drabbade.

    Effektmål 3: UTBILDNING

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor 
ska fortlöpande öka.

För att kunna öka den enskildes förmåga att hantera och 
förebygga olyckor träffar vi medborgarna och ger den 
information som individen behöver.  

Utbildade och informerade 233 000 personer
Aktiviteter där vi når ut med information är exempelvis vid 
utbildningar, mässor, öppet hus på brandstationerna, festivaler, 
evenemang, hemmaträffar, konceptet Utbilda en hel by och 
vid flera andra tillfällen. Information ger vi även vid våra 
uppsökande hembesök. 

Nådda hushåll

Hembesöken har utvecklats under perioden och i dag har vi 
utarbetade koncept när vi möter människor med olika 
behov av information och vidareåtgärder, allt för att 
individen ska känna trygghet i sitt hem. 
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    Effektmål 5: EFFEKTIVITET

Räddningstjänsten Syd ska inom 15 minuter från framkomst 
bryta den negativa händelseutvecklingen så att olyckan inte 
förvärras för de prioriterade olyckorna.

Under perioden bryter vi 95 procent av olyckornas negativa 
händelseutveckling inom 15 minuter efter det att vi anlänt 
till olycksplatsen. Vi når alltså målet.
 Under perioden har vi jobbat med effektmålets kvalitet 
men även via analys tittat på när vi lyckas och när vi inte når 
målet. Exempel på kvalitetsförbättringar och åtgärder är 
följande:
• Under perioden har vi utvecklat en metod där vi nu på ett 

mer systematiskt sätt kan avgöra om olyckans negativa 
händelseutveckling brutits.

• Vi har utvecklat ett koncept för att vara mer effektiva vid 
insatser. Effektiva insatser har bland annat visat sig 
optimera insatserna vid byggnadsbrand, med andra ord 
olyckor som kan innebära stora ekonomiska förluster och 
personligt lidande.  

• Räddningscentral Syd (RC Syd) har också utvecklats för 
att vi ska optimera våra insatser. På RC Syd kan man 
snabbt se vidden av olyckan och skicka rätt resurser till 
olycksplatsen. 
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Under olycka
Under perioden har vi ökat den kvalitativa insamlingen av 
material från olycksplatsen. Nu vet vi inte bara var och när 
olyckan sker utan vem som är skadad samt, vid brand i 
bostad, varför branden uppstod. 
 
Efter
Analyser och utredningar görs på insamlad information och 
resultatet används i vårt förebyggande arbete. Med hjälp av 
denna information har vi kunnat identifiera målgrupper och 
ge en bild av varför en olycka sker. 
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21 olika utvecklingsuppdrag inom  
handlingsprogrammet 2012–2015:

Uppföljning och utvärdering 
✔ utveckla mätpunkter, demografi, kön m.m.

Skapa intresse för riskfrågor samt sprida kompetens
✔ koncept för barn och unga

✔ koncept för brand- och säkerhetsvärdar och community 
advocates (samordnare) 

Verka för, samordna och stödja reduktion av risker
• system för värdering av systematiskt brandskyddsarbete  

(SBA) 

✔ anpassa processer och arbetssätt till plan- och bygg- 
lagstiftning

✔ förstärka arbetet med stärkt brandskydd i bostäder

✔ inleda samarbete med kommunerna om stärkt brand- 
skydd för äldre

Utvärdera och lära av olycksfall och insatser
✔ utveckla nya och lämpliga utredningsmetoder

Genomföra effektiva skadeavhjälpande insatser
• förstärka insats- och ledningsförmågan, öka bemanningen

✔ införa prioriterade larm

✔ strukturomvandling Räddningspersonal i beredskap (RiB) 
vad avser förmåga, enhetsuppbyggand m.m.

✔ förmågekartläggningar i Område Syd

✔ förstärka kapacitetsuppbyggnaden vid komplexa olyckor  
i Område Syd

✔ certifiera räddningsvärnen

✔ införa RC Syd i hela Område Syd

✔  införa larmbefäl

✔ utveckla en befälsskola

✔ ta fram en kontinuitetsplan för systemledning vid insatser

Samverkan och samordning
✔ utveckla samverkan med medlemskommunerna, särskilt 

samhällsplanering, skola, äldresäkerhet, trygghet och 
säkerhet

Strategisk kompetensförsörjning
✔ kartlägga kompetens och behov, kompetensmål
✔ utveckla ett chef- och ledarkoncept

  ✔ = genomförda uppdrag  • = ej helt genomförda uppdrag
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BFA startade 2010 med stöd av och finansiering från MSB. 
Målet var att tre av fem operativa arbetslag vid brandstationen 
i Lund skulle vara numerärt jämställda vid projektets slut 
2015, ett mål som uppnåddes. Vidare skulle Räddnings-
tjänsten Syd vara en arbetsplats med god arbetsmiljö och fri 
från diskriminerande och kränkande särbehandling. För att 
nå dit inriktades projektet i tre delprojekt: SONA – Samtal 
om normer och attityder, mentorskapsprogram samt ergonomi 
i hydraulisk dörrforcering. Alla tre delprojekt har blivit klara 
och kommit igång under 2015. 
 I delprojektet SONA har flertalet strukturerade samtal 
och diskussioner om jämställdhet och mångfald hållits över 
hela organisationen och med majoriteten av medarbetarna. 
Varje tillfälle har haft ett specifikt tema där samtalen och 
diskussionerna har utgått från scenarier tagna ur egna eller 
andra verksamheter. SONA syftar till att synliggöra normer 
och attityder samt att arbeta för en positiv och stärkande 
arbetsmiljö. 
 Mentorskapsprogrammet är ett annat delprojekt där vi 
har utbildat mentorer för att ge nyanställda brandmän och 
studenter en bra övergång från studentliv till arbetsliv. Syftet 
är att nyanställda brandmän i Räddningstjänsten Syd ska 
känna sig välkomna, väntade och behövda. Som ett pilot-
projekt inom mentorskapsprogrammet erbjöd vi studenterna 
som läste brandmannautbildningen Skydd mot olyckor (SMO) 
i Revinge med start hösten 2014 att få en mentor från 
Räddningstjänsten Syd under hela studietiden. Genom att 
knyta relationer med studenterna tidigt i utbildningen hoppas 
vi öka intresset för att vilja jobba hos oss.
 Det tredje delprojektet, ergonomi, handlar om hur vi med 
teknisk utrustning kan underlätta tunga arbetsmoment i 
räddningsarbetet. Ett resultat är hydraulisk dörrforcering 
som innebär att man använder ett batteridrivet hydraulverktyg 
som komplement vid dörrforcering. 

Många steg och många deltagare 
BFA har utgått från brandstationen i Lund, men flera av de 
interna aktiviteterna inom projektet har involverat hela 
organisationen och majoriteten av våra medarbetare har 
blivit delaktiga. Externt har vi deltagit i ett antal forum och 

BRANDSTATION
FÖR ALLA
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UTVECKLINGSUPPDRAG
2012–2015

Numerärt jämställda arbetslag, bättre arbetsmiljö och 
förbättrad ergonomi. Det är några av resultaten från 
projektet Brandstation för alla (BFA) som efter fem års 
projekttid avslutades vid årsskiftet 2015/2016.
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aktiviteter, här följer några exempel:
• Drivhuset – en innovationstävling för studenter där idén 

om mentorskapsprogrammet utvecklades. 
• Informationstillfällen för studenter och lärare på SMO  

i Revinge och Sandö. 
• Deltagande i Prideparader i Stockholm, Lund och Malmö. 
• Prova-på dagar i syfte att öka kunskapen om brandman-

nayrket och om Räddningstjänsten Syd. Några tillfällen 
var riktade till kvinnor specifikt, några för både kvinnor 
och män. 

• Ungdomsmässor, tjejmässor och yrkesmässor för att visa 
och berätta hur en modern räddningstjänst arbetar. 

Från projektform till vardag
På fem år har vi uppnått konkreta mål inom både jämställdhet 
och ergonomi. Samtidigt har vi lärt oss att förändringsprocesser 
tar tid och är ett ständigt pågående arbete – ett arbete som 
nu går från projektform till att implementeras i vår dagliga 
verksamhet, inte bara på station Lund utan i hela Rädd-
ningstjänsten Syd. SONA är ett av verktygen som vi använder 
för att förbättra arbetsmiljön och skapa en arbetsplats fri 
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Prova-på dag för kvinnor på brandstationen i Lund, en av de aktiviteter som arrangerades inom BFA. 

från diskriminerande och kränkande särbehandling. 

Nu delar vi med oss
En del av projektuppdraget bestod i att vi som organisation 
skulle vara öppna för besök och villiga att dela med oss av 
våra erfarenheter. I mars 2016 arrangerar vi en lärandekon-
ferens, projektets avslutande final, där vi välkomnar hela 
Räddningstjänstsverige. Under två dagar får besökarna ta  
del av upplevelser av det motstånd som vi mött, de viktiga 
vändpunkter som vi sett och de lärdomar vi dragit. En 
tvådagarskonferens med upplevelser som aktiverar alla 
sinnen. Målet är att deltagarna ska få med sig verktyg för  
att utveckla sina respektive organisationer, precis som vi  
har gjort och fortsätter göra. 
 Tack vare det arbete som påbörjades med projektet  
BFA genomsyras nu samtliga Räddningstjänsten Syds planer 
av mångfald och jämställdhet. Alla dokument mångfalds- 
och jämställdhetsgranskas, vilket innebär att både medarbetare 
och organisation löpande arbetar för en räddningstjänst  
för alla.
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Under senhösten genomförde vi nästa utbildningsinsats i 
Billinge i samarbete med Billinge byaförening, kommunen 
och polisen. 
 I Billinge utbildades förskolor, seniorer och vi genomförde 
hembesök under en veckas tid. Flera hembesök i Billinge 
ledde även till att vi identifierade anpassade hembesök som 
kunde genomföras vid senare tillfälle.  
     Veckan avslutades med en trygghetsdag i byn där 
information och kunskap inom brandsäkerhet och HLR 
stod i fokus. 

Utbilda en hel by, år för år
2011 Stångby
2012 Oxie
2013 Löberöd
2014 Burlöv
2015 Furulund och Billinge
2016 utbildas Dalby

Omvärlden har högt förtroende för oss
Vi arbetar med att skapa trygghet på flera sätt. Ett av dem är 
konceptet Utbilda en hel by – en årligt återkommande 
utbildningsinsats som vi genomför tillsammans med någon 
av våra medlemskommuner. Konceptet syftar till att stärka 
kommunens trygghet genom att öka invånarnas kunskap 
om hur de kan förebygga och förhindra olyckor, och kunna 
göra något när en olycka ändå inträffar. 
 Utbilda en hel by har funnits sedan 2010 och har under 
åren utvecklats för att kunna anpassas till lokala förutsätt-
ningar, behov och önskemål. Genomförandet består av cirka 
en veckas utbildning och information om trygghet, brand 
och säkerhet. Vi genomför hembesök, utbildar i samtliga 
skolor och förskolor i byn, utbildar seniorer och lokala 
verksamheter. Hela satsningen avslutas med en större 
informationsaktivitet där invånarna kan möta medarbetare 
från räddningstjänsten och får uppleva och fråga. Besökarna 
ges också möjlighet att prova att släcka en mindre brand, 
spruta vatten med brandslang, lära sig Hjärt- lungräddning 
(HLR) med mera.

Vi utbildar en hel by – Furulund och Billinge
2015 var det fem år sedan starten av Utbilda en hel by och 
nu föll valet på två kommuner: Furulund i Kävlinge 
kommun och Billinge i Eslövs kommun.
 I slutet av maj gick startskottet för Furulund, där vi 
under en veckas tid utbildade alla förskolor och skolor.  
Vi informerade på boenden för seniorer, ensamkommande 
barn, ett hvb-hem samt handikappsomsorgen om brandsäkerhet 
och riskmedvetenhet. Veckan avslutades traditionsenligt 
med ett större informationsevenemang – en dag fylld med 
prova på-aktiviteter i samarbete med polisen, ambulansen, 
sotarna, kommunen och kyrkan. Det fanns ett stort intresse 
för evenemanget och det kom många besökare. 
 Inom ramen för Utbilda en hel by genomförde vi även 
hembesök i Furulund och träffade cirka 5 000 personer 
under maj månad. 
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RESULTATÖVERSIKT EFFEKTMÅL
2015

Flammy hälsade på i Furulund under avslutningen av Utbilda en hel by.

EFFEKTMÅL 1 TRYGGHET

Tryggheten vad avser olyckor som kan föranleda räddningsinsats ska kontinuerligt öka 
för dem som bor, vistas och färdas i våra medlemskommuner. 
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EFFEKTMÅL 2 FÖREBYGGANDE

att skriva en nationell vägledning för förebyggande åtgärder i 
bostäder, och den publicerades i mellandagarna. Inspirationen 
till denna modell av förebyggande arbete kommer från 
Storbritannien, där man arbetat med hembesök sedan 
mitten av 90-talet och har dokumenterade resultat där 
dödsbränderna per invånare är hälften så många som i 
Sverige. Bostadsbränderna ligger också på en betydligt lägre 
nivå än i Sverige.
 Nyckeln till både Storbritanniens och Räddningstjänsten 
Syds goda resultat är hembesöken som genomförs av brand-
männen under deras beredskapstid. Brandmännen har ett 
fantastiskt förtroende och kunskap både om hur man 
förebygger bränder och hur man agerar vid en brand.  
 Genom att få en personlig information och ha fungeran-
de brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt i 
hemmet minskar risken för att drabbas av en bostadsbrand 
och då skadas eller omkomma.
 Under 2015 genomförde vi cirka 10 000 hembesök och 
träffade genom dessa mer än 13 500 personer.  

Brett olycksförebyggande arbete
Under 2015 genomfördes 2 230 utryckningar till olyckor 
inom vårt område. Det är cirka 2 procent fler än i fjol (2 179). 
Antalet bränder i byggnader minskar i år och bränder som 
omfattar bostäder fortsätter att minska, medan skolbränderna 
ökar kraftigt. Antalet trafikolyckor ökade under året och var 
779 till antalet (718). 

Antal bränder per år

Bostadsbränderna minskar med förebyggande arbete
Det gångna året har bostadsbränderna fortsatt att minska i 
Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge och Eslöv. Dödsbränderna 
fortsätter att ligga på en betydligt lägre nivå än riksgenom-
snittet. Detta är resultatet av en flerårig satsning på förebyg-
gande åtgärder mot bostadsbränder som Räddningstjänsten 
Syd i princip är ensamma om i landet.
 MSB och flera medier rapporterade i december om att 
dödsbränderna är tillbaka på en hög nivå igen. Flera tragiska 
bostadsbränder med dödlig utgång inträffade 2015 och 
totalt har minst 113 personer omkommit i Sverige. MSB 
satsar nu på att få kommunerna och räddningstjänsterna att 
arbeta mer med uppsökande verksamhet. 
 Räddningstjänsten Syd har sedan 2010 arbetat med 
denna form av förebyggande arbete och har sedan starten 
2010 gjort cirka 70 000 hembesök. Resultatet är att bostads-
bränderna har minskat med cirka 30 procent och dödsbrän-
derna ligger stadigt på hälften av riksgenomsnittet. Under 
hösten 2015 gav MSB i uppdrag till Räddningstjänsten Syd 

2012 2013 2014 2015

varav brand i bostad
varav brand i skola

0

100

200

300

400

500

600

Brand i byggnad
Kontroll av brandskyddet.

Antalet bränder och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats ska minska. 
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Uppföljning och lärande av bostadsbränder
Vårt redan etablerade brand i bostads-arbete har under året 
fortsatt att utvecklas. Alla bränder som sker i bostäder ska nu 
följas upp lokalt på respektive distrikt inom organisationen, 
dels för att öka kunskapen hos de boende i området genom 
exempelvis hembesök efter en händelse, dels för att vid behov 
kunna individanpassa brandskyddet hos den drabbade.  
En annan viktig infallsvinkel i arbetet är lärandet från 
bostadsbränder. Detta innebär att vi samlar in information 
om händelser för att bland annat kunna kartlägga var våra 
bränder inträffar, vem som drabbas och vad brandorsaken är. 
Detta är viktig information för att vidare kunna planera vårt 
arbete för att minska antalet bränder i bostäder.  

Hembesök 2.0 
Med den värdefulla kunskap vi under åren har skaffat oss 
kring hembesök och frågor rörande brand i bostäder, tog vi 
2015 ytterligare ett steg framåt i utvecklingen mot ett olycksfritt 
samhälle genom en metodutveckling av hembesöken. Syftet 
med detta arbete var att höja den förebyggande effekten av 
hembesöken. 
 Arbetet delades upp i tre delar; analys, metod och teknik. 
I analysdelen insåg vi att så mycket som 30 procent av den 
registrerade informationen var oanvändbar på grund av 
felregistrering. Metoddelen handlande om att utvärdera våra 
egna erfarenheter samt titta på omvärldens.  
 I teknikdelen tittade vi slutligen på olika hjälpmedel och 
verktyg för att bättre kunna utföra våra hembesök och skapa 
ett kvalitativt möte. 
 Metodutvecklingen av hembesök är slutförd och uppdraget 
ska under 2016 implementeras i organisationen avseende 
både metod och teknik.  

Tillsyn
Tillsynsåret 2015 fortsatte att präglas av rättssäkerhetens 
tecken och våra tillsynsförrättare genomförde utbildningar 
om bland annat förvaltningslagen och lagen om skydd mot 
olyckor (LSO). Andelen beslutade föreläggande och förbud 
som följd av tillsynsbesöken ökade enligt plan och totalt 
ledde 136 tillsyner till beslut om föreläggande eller förbud,  
jämfört med 62 föregående år. Av dessa beslutade direktionen 
att 10 ärenden skulle omfatta vite.

Under året överklagades ett antal tillsynsbeslut till länsstyrel-
sen och förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Malmö 
dömde i tre fall till vår fördel, där vi ställt krav på talat 
utrymningslarm i samlingslokaler inom nöjesindustrin i 
Malmö. Ett annat ärende där förvaltningsrätten dömde till 
vår fördel var i ett beslut om förbättrade utrymningsvägar 
från en idrottsanläggning i Malmö. Slutligen avgjordes också 
ett mål i förvaltningsrätten om otäta och brandtekniskt 
undermåliga lägenhetsdörrar i ett flerbostadshus i Lund. 
Också där var domen till vår fördel.

Utredningar och lärande
Vi ser ett fortsatt ökat intresse externt för våra utredningar. 
Våra sakkunnigutlåtanden har ökat, vilket beror på ett bättre 
samarbete med polisen och andra myndigheter, och de används 
som underlag i bland annat arbetet med brottsrubricering. 
Internt har våra utredningar nu starkare koppling till 
distriktens brand i bostads-grupper, med följden att vi gör 
fler fördjupade uppföljningar genom besök på platsen där det 
har brunnit. Dessa besök baseras i hög grad på vårt utred-
ningsmaterial och har visat sig ha en positiv effekt i form av 
färre olyckor. Samma utredningsmaterial används vid det 
nationella programmet ”Lärande bostadsbränder” i regi av 
MSB.

FAKTA

2015  2014

Tillsyner 1 105 1 189
Föreläggande 114 54
Förbud 22 8
Vitesföreläggande 10 1

FAKTA

2015  2014

Förundersökningar 138 140
Sakkunnigutlåtande 60 48
Insatsutvärderingar 1 6
Uppföljning efter brand i bostad 195 120
Arbetsmiljöutredningar 2 2

I tabellen redovisas endast siffror avseende LSO.
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aktiviteter träffade och informerade vi nästan 28 500 
personer.  
 Senare delen av 2015 handlade mycket om information 
till personal och boende på flyktingboenden, med anledning 
av flyktingströmmen (läs mer om vårt arbete kring detta på 
sidan 19). 

Extern utbildning
Vår externa utbildningsverksamhet är riktad mot företag, 
myndigheter och andra organisationer och vi erbjuder flera 
utbildningar inom brandskydd och sjukvård. 2015 genom-
förde vi cirka 750 utbildningar med sammanlagt nästan  
12 300 deltagare. Huvuddelen av dessa utbildningar består 
av brandskyddsutbildningar (cirka 330) och sjukvårdsutbild-
ningar (cirka 160). Under året gjorde vi även över 60 
utbildningar i sjukvård för barn riktade till framförallt 
förskolepersonal. Vi genomförde även utbildningar i Heta 
arbeten (cirka 50), utbildning i systematiskt brandskyddsarbete 
för ombud och kontrollanter (cirka  60) och utrymnings- 
övningar (cirka 50). Förebyggande utbildningar i brandskydd 
för SFI-elever utfördes vid över 70 tillfällen och vi var ute i 
skolor och pratade med ungdomar enligt konceptet ”Upp i 
Rök” 34 gånger.

Utbilda och informera 
Varje år genomför vi lokala aktiviteter där vi träffar med-
borgarna i våra medlemskommuner. Detta gör att vi når 
väldigt många människor med information om grundläg-
gande brandskydd och olycksförebyggande åtgärder. Vårt 
fokus är att ge dem vi möter kunskap och mod att själv 
kunna göra något om olyckan skulle vara framme. 
 Under 2015 nådde vi inte vårt uppsatta mål om att nå  
55 000 personer, totalt antal utbildade och informerade blev 
fler än 54 000 personer.  Vi träffade alltså färre antal personer 
under året, men målet att nå våra riskgrupper i större 
utsträckning uppnåddes. 

 

Några av de arrangemang och aktiviteter vi genomförde 
under året var mässor och festivaler, utbildningar och lokala 
informationsaktiviteter i våra medlemskommuner. Vid dessa 

Instruktör Patrik visar HLR under en extern utbildning i sjukvård.

EFFEKTMÅL 3 UTBILDNING

FAKTA

2015 2014

Informerade 28 427 30 497
Informerade vid hembesök 13 524 14 803
Utbildade 12 254 14 337
Totalt antal informerade 54 205 59 637

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka.
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EFFEKTMÅL 4 SNABB REAKTION

Räddningstjänsten ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter vid 90 procent  
av de prioriterade olyckorna.

Räddningstjänsten Syd ska inom 15 minuter från framkomst bryta den negativa  
händelseutvecklingen så att olyckan inte förvärras för de prioriterade olyckorna.

EFFEKTMÅL 5 EFFEKTIVITET

2015 2014

EFFEKTMÅL 4
10 min, 90 % 84,8 83,7
20 min 98,4 98,4
EFFEKTMÅL 5
Tid till effekt 95 % 90 %

Operativa året
Under 2015 genomfördes 2 230 utryckningar till olyckor inom 
vårt område. Det är cirka 2 procent fler än i fjol (2 179). 

Brand i byggnad
475 utryckningar skedde till bränder i byggnader och av 
dem var 265 bränder i bostäder. Vid dessa bostadsbränder 
omkom nio personer. Antalet bränder, bostadsbränder och 
omkomna vid bostadsbränder är i princip oförändrat 
jämfört med 2014.

Bostads- och byggnadsbränder
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Det är däremot värt att notera att antalet utryckningar till 
skolor ökat kraftigt under 2015. Sedan 2013 har dessa 
utryckningar nästan fördubblats och det är en oroande 
trend. Vi ryckte ut på 122 skolbränder under året. Under 
2016 kommer det att göras ett krafttag i det förebyggande 
arbetet kring skolbränder, där man på varje distrikt kommer 
att upprätta skolgrupper som arbetar förebyggande mot 
detta.

Skolbränder, förbundet
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Särskilt uppmärksammade insatser
Under oktober månad inträffade på kort tid tre bränder 
kopplade till flyktingboenden. I Arlöv brann det den 13 
oktober i en barack som var avsedd för ensamkommande 
flyktingbarn. Baracken var tom och ingen kom till skada. 
Den 26 oktober brann det på ytterdörren till ett flykting- 
boende i Lund och personalen på boendet kunde själva 
släcka branden. Den 28 oktober brann det i ett rum på 
andra våningen i Migrationsverkets ankomstboende i Malmö.  

 nåÄldre kvinna räddades tack vare brandvarnaren

Under våren inträffade en brand i Malmö där en äldre kvinna 
räddades tack vare hennes fungerande brandvarnare. Branden 
startade när kvinnan skulle värma mat i en plastbunke på spisen, 
vilket orsakade kraftig rökutveckling och utlöste brandvarnaren. 
En granne uppmärksammade brandvarnaren och tog sig in i den 
rökfyllda bostaden för att hjälpa kvinnan i säkerhet.
 Hemtjänsten larmades om händelsen via kvinnans trygghets-
larm som var kopplat till brandvarnaren, och de anlände till 
bostaden strax efter att branden hade brutit ut. När Räddnings-
tjänsten Syd anlände en stund senare var branden släckt, men på 
grund av den kraftiga rökutvecklingen i lägenheten gick en brandman 
försedd med andningsskydd in för att vädra ut röken. Kvinnan 
fördes till sjukhus men klarade sig efter omständigheterna bra.

Förebyggande arbete gav resultat
Denna händelse visar tydligt hur vårt förebyggande arbete har gett 
resultat när olyckan ändå är framme. Vi samverkar kontinuerligt 
med verksamheter för vård och omsorg i våra medlemskommuner, 
och vi har utbildat hemtjänstpersonal och biståndshandläggare i 
brandskydd anpassat för särskilt riskutsatta personer.  
 I sitt arbete använder de sedan sin kunskap för att identifiera 
risker och vidta nödvändiga åtgärder. De använder motsvarande 
checklista som vi själva använder vid anpassade hembesök.
 Hemtjänstpersonalen som arbetade med den äldre kvinnan  
i händelsen ovan hade redan tidigare identifierat henne som 
riskutsatt och insett behovet av ett förstärkt och individanpassat 

brandskydd i bostaden. Man hade exempelvis installerat en 
spisvakt med timer och värmesensor, som slår av spisen vid 
överhettning. Vidare hade en timer till kaffebryggaren installerats 
och brännbart material sorterats bort i kvinnans bostad. 
Kvinnans brandvarnare larmade hemtjänstpersonalen, som 
larmade vidare till SOS Alarm. Detta, tillsammans med timern 
på spisen och inte minst den uppmärksamma grannen som 
snabbt fick ut kvinnan i säkerhet, var nyckelfaktorer som ledde  
till att den här händelsen fick ett lyckligt slut. 

Tre personer fördes till sjukhus och delar av byggnaden, där 
cirka 550 nyanlända flyktingar bodde, blev brand- och 
rökskadade. 
 På boenden för flyktingar är risken för brand förhöjd 
bland annat på grund av risken för anlagd brand. Dessutom 
kan det vara en förhållandevis svår utrymningssituation med 
många boende på en begränsad yta. Detta har varit särskilt 
aktuellt under 2015 då många boenden för flyktingar 
öppnats med kort varsel. 

Ännu vassare beredskap 
Under året har delar av vår RiB-personal genomgått en 
heldagsövning med kompetensutveckling inom området 
effektiva insatser på räddningsskolan i Revinge. Detta var 
fortsättningen på 2014 års stora satsning att öka effektiviteten 
för händelsetypen brand i byggnad i allmänhet, och bränder 
i bostäder i synnerhet. Samtlig operativ personal inom 

Räddningstjänsten Syd har nu genomfört övningen och 
därmed höjt sin förmåga inom området. 
 I april öppnade vi deltidsstationen i Löberöd även på dagtid 
och stationen är numera bemannad med två RiB-personal 
dygnet runt. I september öppnade även deltidsstationen i 
Genarp efter en större renovering och ombyggnad. 

Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
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Intern kommunikation
Förbundets interna kommunikation ska vara öppen, tydlig 
och saklig. Den ska säkerställa att vi kan lösa våra uppdrag 
och förbättra kunskapen om och engagemanget för vår 
vision, våra mål och vår värdegrund.

Under året fortsatte vi arbetet med att införa rutiner kring 
intern kommunikation och arbetade vidare med begreppen 
vidarekommunikation och individuellt kommunikations- 
ansvar. Arbetet fortsätter även kommande år, då stödprocessen 
kommunikation också ska realiseras.

Kompetens
De kompetenser som krävs för att lösa förbundets uppdrag 
och mål ska beskrivas och kvalitetssäkras på ett systematiskt 
sätt. 

Detta kan du läsa om i avsnittet Medarbetare och kompetens 
på sidan 20.

Arbetsmiljö
Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska i samverkan 
kontinuerligt förbättras och utvecklas.

Detta kan du läsa om i avsnittet Medarbetare och kompetens 
på sidan 23.

Kvalitetsmål
Vi ska mäta och förbättra våra processer i kvalitetssystemet 
i syfte att förbättra vår förmåga att utföra vårt uppdrag samt 
att nå våra effektmål.

Arbetet med att integrera miljö- och säkerhetsarbetet i vårt 
kvalitetsledningssystem påbörjades under året och under 
hösten antog direktionen en miljöpolicy och miljöarbetet 
tog fart. Även säkerhetsarbetet har kommit igång och vi har 
tagit fram riskanalyser för våra fastigheter. Men den stora 
förändringen skedde inom vårt processarbete, när vi under 
2015 ritade om den huvudprocesskarta som vi haft sedan 
2009. Den tidigare huvudprocessen ”skapa intresse för 
riskfrågor” och ”information och utbildning” slogs ihop till 
en process ”informera och utbilda”. Vi tog även bort 
numren i huvudprocesserna, som numera är fyra till antalet, 
och som hanterar allt från förebyggande till analys och 
utvärdering. Detta innebar att vi inte genomförde en intern 
revision som planerat. 
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webbplats råd och information till aktörer som öppnade, 
eller arrangerade, tillfälligt boende för nyanlända. 
 Vid tillsyn såg vi ett behov av ökad kunskap om brand-
skydd hos personalen. Vi tog fram ett anpassat material och 
vid årsskiftet hade vi informerat personalen på näst intill 
samtliga boenden. De fick även möjlighet att prova på 
handbrandsläckning. Vi tog också fram informationsmaterial 
på sex olika språk som distribuerades till de boende. 

Operativa insatser 
Det stora antalet flyktingboenden som öppnade till följd av 
flyktingströmmen påverkade även vår operativa organisation. 
Under hösten genomförde vi därför insatsplanering och 
förberedde oss för eventuella räddningsinsatser på dessa 
boenden.

Samverkan
Flyktingsituationen ställde stora krav på samverkan mellan 
kommuner, myndigheter, förvaltningar och andra organisa-
tioner. Varje vecka deltog vi i samverkansmöten och varje 
vecka rapporterades en lägesbild till länsstyrelsen. Våra 
tidiga åtgärder och riktade arbetsinsatser bidrog till den 
rekommendation som MSB tog fram, ”Information om 
brandskydd i akuta korttidsboenden för flyktingar”.  Vi 
bidrog även till det utbildningsmaterial om asylboenden 
som Brandskyddföreningen tog fram.

Den stora flyktingvågen under sommaren och hösten 2015 
påverkade oss alla. Vi såg tidigt att flyktingströmmarna 
skulle påverka vårt samhälle och då också oss i Räddnings-
tjänsten Syd.
 I augusti skapade vi en särskild samordningsgrupp vars 
uppgift var att fånga upp och hantera de frågor som uppstod 
inom området. Det handlade bland annat om frågor som 
rörde tillfälliga boenden för ensamkommande barn och 
flyktingar, regler för ankomsthallar och information om 
brandsäkerhet. 
 Gruppen var sammansatt med kompetenser från olika 
delar av verksamheten (tillsyn, utbildning, utredning, 
operativ ledning och kommunikation) för att bäst kunna 
tillgodose de behov som uppstod. 

Deras arbete kom att fokusera mycket på
• samverkan och samarbete med andra myndigheter och 

förvaltningar
• den aktuella nulägesbilden 
• stöd till kommunerna i brandskyddsfrågor innan boenden 

togs i bruk
• myndighetsutövning genom tillsyn
• information till personal på boenden för ensamkomman-

de barn och flyktingboenden
• information till nyanlända
• insatsplanering för att kunna anpassa oss till rådande 

situation
• brandutredning och olycksundersökning. 

Akut behov av boenden
Under den mest intensiva perioden kom tusentals människor 
varje vecka. Kommunerna och migrationsverket hade en stor 
utmaning i att hitta boenden till alla nyanlända och fick titta 
på alla möjligheter som fanns, också hos oss. I slutet av 
oktober flyttade 120 ensamkommande barn tillfälligt in i 
gymnastiksalen och i våra tidigare kontorsbyggnader på 
brandstation Centrum. 
 I början av december beslutades att MSB skulle upprätta 
ett tältläger i Revinge och Swift-personal från Räddnings-
tjänsten Syd deltog i uppbyggnaden av lägret. Swift-personal 
är räddningspersonal som är specialiserad på att arbeta vid 
katastrofer över hela världen. 

Tillsyn och information 
Vi genomförde tillsyn på samtliga av de 80-tal boenden som 
finns inom vårt område (80 procent i Malmö, men alla våra 
medlemskommuner var involverade). Under parollen ”Lika 
brandskydd för alla” samlade och kommunicerade vi på vår 
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FLYKTINGSTRÖMMEN
SOM PÅVERKADE EN HEL VÄRLD

Alla har rätt till ett brandsäkert boende.
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MEDARBETARE  
OCH KOMPETENS

Kompetens
Som en del i att förbättra HR-processerna har en ny rutin 
för att fånga kompetensbehovet i organisationen införts. 
Detta arbete är samtidigt en förutsättning för att införa ett 
IT-stöd för planering och uppföljning av kompetensutveckling. 

Bilden av oss som attraktiv arbetsgivare 
Arbetet med att förmedla bilden av oss som en attraktiv 
arbetsgivare fortsatte under 2015. Särskilt fokus har legat på 
att bli mer tillgängliga i våra digitala kanaler kring vad vi kan 
erbjuda nuvarande och framtida medarbetare. Här kan nämnas 
lansering av en karriärsajt på vår befintliga webbplats, där vi 
visar bredden av kompetenser i organisation. Medarbetare 
berättar om sina yrken och vi informerar kring vår rekryte-
ringsprocess. Vi har också ökat vår närvaro på LinkedIn och 
Instagram, där utomstående ges en unik möjlighet att få 
inblick i medarbetarnas vardag. Under året har vi även 
deltagit i olika yrkes- och utbildningsmässor. 

Avtalsfrågor och stöd
Inom vårt avtalsområde sades RiB 13-avtalet mellan SKL/
PACTA och Brandmännens riksförbund (BRF) upp under 
våren. Förhandlingarna strandade vilket ledde till att BRF 
beslutade om konfliktåtgärder. Dessa påverkade vår verksam-
het ytterst lite under perioden de pågick, 15 juni–21 juli 
2015, då parterna tecknade ett nytt avtal.
 Förbundets personalhandbok har uppdaterats och finns nu 
i sin helhet på intranätet som stöd till alla medarbetare.

Rekryteringar
Under 2015 har vi externt rekryterat till tjänster som 
brandinspektör, utbildare, tekniker, brandingenjör och 
bemanningskoordinator. Särskilt kan nämnas förbundets 
hittills största rekrytering av heltidsbrandmän med 19 nya 
medarbetare (10 män och 9 kvinnor), distriktschef Kävlinge 
samt 8 RiB-personal.
 Vi är stolta över intresset för våra interna rekryteringar, 
då vi därmed kan erbjuda både utmaningar och kompetens-
utveckling för våra medarbetare. Vi rekryterade internt till 
kompetenser som larmbefäl och utbildningsplatser till 
styrkeledare. Efter slutförd utbildning för operativa ledare, 
påbörjade 4 medarbetare sitt nya uppdrag som styrkeledare 
under december månad, och larmbefälen kommer att gå i 
tjänst under 2016.

Ledarskap
Under våren genomfördes en inspirationsdag för alla de 
medarbetare i Räddningstjänsten Syd som är eller vill bli 
ledare hos oss. Över 60 personer deltog i denna eftermiddag 
då vi presenterade upplägget och tankarna kring såväl SOL 
(system för utveckling av operativa ledare) som kring vårt 
ledarprogram. Efter rekrytering och urval startade ledar- 
programmet. 
 Meningen är att ledarprogrammet ska genomföras 
årligen.
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ANTAL ANSTÄLLDA I FÖRBUNDET 2015-12-31
Verksamhet               Tillsvidare              Visstid

 Män Kvinnor Män Kvinnor  Totalt 2015 Totalt 2014

Förbundsledning 5 5 - - 10 9

Verksamhetsstöd 30 17 - - 47 45

Operativ ledning 12 1 - - 13 13

Produktionsområde E6  & E22 233 46 - 2 281 264

RiB (Räddningspersonal i Beredskap) 97 2 6 - 105 113

Totalt 377 71 6 2 456 444

I procent 82,7 % 15,6 % 1,3 % 0,4 % 100,0 % 100,0 %

Antal årsarbetare exkl RIB, antalet heltidstjänster under året 326,1 336,8

Medelålder 2015 44 39 43

Medelålder 2014 42 38 42

Året präglades av flera positiva medarbetarhändelser, som ett eget ledarprogram för nuvarande och 
framtida ledare i förbundet, och att den första jämställda gruppen brandmän började i förbundet. Nu 
är också personalhandboken på plats och tillgänglig för alla medarbetare i förbundet. 

Personalen i siffror
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Vi har 12 procent kvinnliga heltidsanställda brandmän i förbundet varav 
55 procent är i åldern 20–29 år. Det kan jämföras med manliga 
heltidsanställda brandmän med 38 procent i åldern 20–29 år.
 Ser man till en annan stor yrkesgrupp inom vår verksamhet, 
brandingenjörer, är 36 procent kvinnor och majoriteten av brand- 
ingenjörerna är i åldern 30–39 år motsvarande 31 procent.

Ålder
Medelåldern i förbundet ökade i år, vilket är ett trendbrott mot 
föregående år. En förklaring är något senare pensionsavgångar. 
Åldersfördelningen ligger totalt för alla anställda med tyngdpunkt i 
åldrarna 30–59 år, vilket kan anses vara normalt. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är något lägre än för den kommunala sektorn och följer 
den nationella uppgången i sjukfrånvaro. Nödvändiga rehabiliteringsåt-
gärder vidtas alltid för att underlätta medarbetarens återgång i arbete. 
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Kommentarer till personalen i siffror
Antalet anställda
Förbundet har ökat antalet anställda med 18 personer jämfört med 
2014, även om antalet årsarbetare minskat. En förklaring till ökningen 
av antalet anställda är rekryteringen av 19 nya heltidsbrandmän för att 
möta behovet av avgångar under 2014 och 2015. Ökningen av 
kvinnliga anställda kan till stor del förklaras av den jämställda grupp 
brandmän som rekryterades, men också av en ökad medvetenhet om 
behovet av att rekrytera kvinnor till mansdominerade enheter inom 
förbundet generellt.
 Totalt har 31 personer lämnat förbundet under året varav 6 
personer med pension.

Jämställdhet
Räddningstjänsten Syd är en mansdominerad arbetsplats med totalt 
85 procent manliga medarbetare. Arbetet med att bli en jämställd 
arbetsplats tar tid och det handlar om mer än jämn fördelning av män 
och kvinnor. Andelen kvinnliga chefer uppgår till 25 procent av förbundets 
totalt 16 chefer.

SJUKFRÅNVARO FÖRDELAD PÅ MÄN/KVINNOR SAMT LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR

Män Kvinnor Totalt Varav långtidssjukskrivna

Totalt 2015 6,1 % 4,9 % 5,9 % 52,5 %
Totalt 2014  5,5 % 5,8 % 5,5 % 46,4 %

SJUKFRÅNVARO PER ÅLDERSGRUPP

Totalt 2015 Totalt 2014

Åldersgrupp –29 år 3,7 % 2,7 %
Åldersgrupp 30–49 år 4,8 % 5,6 %
Åldersgrupp 50– år 8,1 % 6,1 %
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 nåFrån kock till brandman – resan mot drömjobbet

Det är drygt ett år sedan Linda Lindqvist började sin tjänst som 
brandman på Räddningstjänsten Syd och brandstationen i Lund. 
Och det är med stor glädje hon åker till arbetet, berättar hon. 
 – Jag längtar till varje arbetspass, så bra är det. 
Men resan hit har inte varit självklar. Linda är även utbildad kock 
och arbetade som det under många år. 
 – Jag trivdes bra som kock och har alltid tyckt om att arbeta 
med och för människor. Men något saknades och jag sneglade 
länge mot räddningstjänsten. Rädslan över att, som tjej och en 
bra bit över 30 år, kunna arbeta som brandman höll mig tillbaka 
från att försöka. 
 En vårkväll 2011, efter att ha tittat på tv-programmet 112 
som handlar om just räddningstjänsten, bestämde hon sig – det 
var brandman hon skulle bli. Linda kontaktade en studievägled-
are, läste in ämnen för att få behörighet och sökte sedan in till 
brandmannautbildningen Skydd mot olyckor (SMO). I väntan på 

Linda Lindqvist fick sitt drömjobb.

besked om hon antagits till utbildningen hade Räddningstjänsten 
Syd en prova på-dag i Lund som Linda åkte till. 
 – Jag provade allt; det var hinderbana, rökdykning, jag 
släckte en brand, klippte en bil och jag fick dagens bästa 
resultat. Efter den dagen visste jag med säkerhet att det var 
detta jag ville göra.  
 Efter en lång väntan kom så beskedet att Linda var antagen 
till SMO. I juni 2014 tog hon examen och i september samma 
år inleddes rekryteringen av nya brandmän på Räddningstjäns-
ten Syd och Linda skickade in sin ansökan. Hon kallades till 
intervju, genomförde tester och till sist kom samtalet – hon 
erbjöds en tjänst som brandman. 
 – Det kändes fantastiskt! Tre år hade gått sedan jag 
bestämde mig för att följa min dröm om att bli brandman och 
nu var jag äntligen där. 
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20 avlastande samtal har genomförts för medarbetare i 
Räddningstjänsten Syd efter särskilt påfrestande insatser. 
Ytterligare ett samtal har hållits för medarbetare i angränsande 
räddningstjänst. Samtals- och avlastningsstöden (SALT) 
utgör en viktig åtgärd i den psykosociala delen av arbetsmiljön 
och leds av särskilt utbildade samtalsledare i den interna 
samtals- och avlastningsgruppen.  
 Åtta allvarliga tillbud har enligt arbetsmiljölagen anmälts 
till Arbetsmiljöverket. Ett av dessa gällde en räddningsinsats 
vid en trafikolycka med tre inblandade långtradare, där det 
inträffade ett allvarligt tillbud. I samband med denna insats 
gjordes även en särskild olycksutredning i samarbete med 
utredare från delprocess ”Utredning och analys av olycksfall 
och insatser”. 
 Två tillbud inträffade under arbete på spårområde och i 
samband med dessa genomfördes en olycksutredning av 
operativ ledning. 
 Centrala Skyddskommittén (CSK) har genomfört fyra 
planerade möten under året där förbundsövergripande 
arbetsmiljöfrågor behandlas, och en arbetsmiljökonferens 
har hållits under temat Säkerhet. 
 Under året har en intern arbetsgrupp arbetat med 
begreppet medarbetarsamtal för att definiera, utveckla och 
förbättra medarbetarsamtalens kvalitet samt ge förslag på 
genomförande. Detta arbete resulterade i en ny riktlinje: 
Riktlinje för medarbetarsamtal. 
 Ett nytt avtal för företagshälsovård tecknades 1 juli 2015 
med den tidigare leverantören Avonova Hälsa AB. 

Arbetsmiljöåret 2015 
Som en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete utvecklar vi 
kontinuerligt arbetsmiljön, bevakar planerade förändringar i 
gällande lagstiftning och planerar för nya arbetsmiljökrav 
ställda på arbetsgivaren.  
 Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet anmäls i ett nytt 
webbaserat system (IA) framtaget av AFA Försäkring. För 
räddningstjänster benämns systemet RIA och det togs i bruk 
den 1 januari 2015. Med en ny rubrik Riskobservation kan 
avvikelser anmälas så fort de observeras – innan ett tillbud 
inträffar. Exempel på en riskobservation kan vara iakttagelser 
som vanligen görs under en skyddsrond. 
 Då RIA-systemet är nytt kan jämförelsetal för 2014 ej 
redovisas.
 Totalt har 147 anmälningar gjorts i RIA under året  
fördelat på de fem rubrikerna: 

 
Handläggningstiden för inträffade skador (olycksfall, 
arbetssjukdom och färdolycksfall) har kortats och ärenden 
kan behandlas fortare tack vare digitaliseringen genom RIA.   
 Under 2015 har arbetsmiljöarbetet fortsatt att uppmärk-
samma förekomsten av hot och våld i arbetet. Vid fem 
tillfällen har medarbetare utsatts för hot eller hot om våld i 
tjänsten. Dessa händelser hanteras i enlighet med gällande 
riktlinjer.  

Risk-
observation Tillbud Olycksfall

Färd-
olycksfall

Arbets-
sjukdom Totalt

(69) (43) (29) (3) (3) (147)
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gruppen, barn och unga, mötte vi bland annat under 
satsningen Utbilda en hel by i både Furulund och Billinge, 
på Malmöfestivalens barndag och på våra stationers 
öppethus-dagar under skolloven. 
 Inför och under sommaren genomförde vi en bred satsning 
på bad- och båtvett. Operativa styrkor besökte badplatser 
och hamnar där man varvade övningar och uppvisningar 
med prova på-aktiviteter och information. Vi tog också fram 
ett nytt informationsmaterial kring vattensäkerhet baserat på 
goda råd från oss, Svenska Livräddningssällskapet, MSB och 
Sjöräddningen.
 De äldres säkerhet stod i fokus på vårens seniormässa och 
höstens äldresäkerhetsvecka, som ramar in FN:s internatio-
nella äldredag den 1 oktober. 2015 avslutades med den 
traditionella jul- och nyårskampanjen, i år med uppstart på 
den nordiska brandvarnardagen den 1 december. Då gick vi 
man ur huse och pratade brandskydd och delade ut brand-
varnare på gator och torg. Tillsammans med Brandskydds-
föreningen och övriga räddningstjänster i Skåne tog vi också 
fram en film för visning på Pågatågen. Inför nyåret handlade 
budskapen om trygghet i samband med avfyrande av 
fyrverkerier.
 Under året deltog vi också vid tre Pridefestivaler, i Lund, 
Stockholm och Malmö, med en strävan att visa upp oss som 
en räddningstjänst för alla. 

Budskap, målgrupper och kampanjer 
För att våra budskap ska nå fram och uppfattas av olika 
målgrupper utformar och kommunicerar vi dem så att de 
ligger rätt i tiden och upplevs relevanta. Vi arbetar till 
exempel säsongsvis med en del av vår kommunikation och 
med ambitionen att ligga steget före.  
 Brandskydd återkommer året runt – antingen det gäller i 
hemmet, sommarboendet, på arbetsplatsen eller i skolan. 
Det kan också vara relaterat till helgfirande och väder såsom 
gräsbränder och eldning i det fria. Inför och under den 
mörka och kalla delen av året är det budskap om vinterväg-
lag, reflexer och trafiksäkerhet som dominerar, medan det 
främst handlar om vattensäkerhet under senvåren och 
sommaren. Väderrelaterade händelser som stormar, över-
svämningar och åskoväder förekommer året runt och då 
arbetar vi både proaktivt och reaktivt med kommunikation 
och rådgivning.
 Prioriterade målgrupper under året – vid sidan av en bred 
allmänhet – var barn och unga, unga vuxna samt äldre som 
bor kvar hemma. För unga vuxna studenter genomfördes 
aktiviteter i samband med terminsstarterna med information 
även till universitetens internationella studentgrupper. Unga 
vuxna var fokusmålgruppen för vårt deltagande i Malmö- 
festivalen, där vi med budskapet ”Jobba med oss” presenterade 
oss som en möjlig framtida arbetsgivare. Den yngre mål-
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KOMMUNIKATION
OCH VARUMÄRKE 
Både bred och riktad kommunikation kring våra viktigaste budskap, en plattformsoberoende webbplats, 
ökad närvaro i sociala medier och flera lyckade kampanjer – det sammanfattar kort kommunikationsåret 
2015. Den övergripande inriktningen för året var att förbättra tillgänglighet, service och dialog med alla 
som bor och verkar i våra medlemskommuner.

Malmöfestivalen är ett tillfälle för många goda möten. Erfarenhetsutbyte på Malmöfestivalen.
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I medierna
Redan tidigt under året visade medierna stort intresse för 
vårt förebyggande brand i bostads-arbete, där hembesöken 
och hemmaträffarna fick medial uppmärksamhet både lokalt 
och nationellt. Flera medarbetare intervjuades av och 
medverkade i riksradio, TV och tidningar om hembesöken 
och om vårt arbete för att skapa förtroende i olika områden i 
Malmö. Flera medier följde också med och gjorde hembe-
sök. Intresset för brand- och säkerhetsvärdarnas (nuvarande 
instruktörers) arbete ökade också i takt med att forskaren 
Susanna Magnussons avhandling ”Att säkerställa att vi är 
välkomna” blev en riksnyhet. 
 Flera medarbetare medverkade under sommaren och 
hösten även i radio- och tv-program för den unga publiken. 
Ett helt avsnitt av SVT:s barnföljetong Pax spelades in på 
brandstationen i Lund, en brandman medverkade i SR:s 
Sommarlovsradio och en instruktör deltog i morgonshowen 
i Barnkanalen. Inrikesminister Anders Ygemans besök under 
hösten renderade också mediebevakning liksom de medarbe-
tare som deltog i den svenska räddningsstyrkan efter 
jordbävningskatastrofen i Nepal. 

Plattformsoberoende, talande webb och ny twitterkanal 
Efter sommaren lanserade vi en omgjord, användarvänlig 
och plattformsoberoende webbplats och förbättrade kraftigt 
tillgängligheten och därmed servicen för medborgare och 
organisationer. Den nya webbplatsen fungerar i mobilen, 
surfplattan och datorn. Delar av webbplatsen finns på 
engelska medan resten kan direktöversättas via Googles 
översättningstjänst. Det går även att prenumerera på 
information från oss. Under vintern gjorde vi dessutom 
webbplatsen talande, vilket har förbättrat servicen för 
exempelvis dyslektiker, seniorer, personer med synnedsätt-
ning eller inlärnings- och kognitionsproblem.
 Vi förbättrade närvaron i sociala medier både genom ett 
nytt twitterkonto och mer trafik i våra olika kanaler. 
LinkedIn har blivit allt viktigare för vårt arbetsgivarvarumärke 
och den nya twitterkontot, RC_Syd, gör att olyckskommuni-
kationen blivit allt snabbare och till viss del ersatt pressmed-
delanden i samband med händelser. Från kontot twittrar 
inre befäl vid Räddningscentral Syd som inryms på distrikt 
Hyllie, där de leder och samordnar räddningstjänstinsatser 
för 15 kommuner i Skåne. 
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Vår nya webbplats passar lika bra i mobilen. Inrikesminister Anders Ygeman besöker oss i augusti. 
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FEMÅRSÖVERSIKT 2011–2015

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG I TKR

2015 2014 2013 2012 2011

Verksamhetens intäkter 293 634 291 885 308 606 304 841 295 358

Jämförelsestörande post AFA 2 685 5 467

Verksamhetens kostnader -283 117 -284 459 -297 694 -304 029 -290 398

Jämförelsestörande post pensioner -1 048 -653

Avskrivningar -6 423 -5 694 -5 509 -3 733 -3 164

Verksamhetens nettokostnad 4 094 1 732 7 040 2 546 1 143

Finansiellt netto -1 968 784 189 -416 126

Jämförelsestörande post pensioner -4 321 -2 692

Årets resultat 2 126 2 516 2 908 2 130 -1 423

Eget kapital 14 779 12 653 10 137 7 229 5 099

Utgående avsättning till pensioner 87 117 79 787 71 847 57 771 45 187

Finansiella placeringar 77 259 35 051

Likvida medel 28 954 66 455 88 145 73 409 67 806

Investeringsutgifter 8 650 6 442 6 250 10 114 6 798

Antalet anställda 456 444 486 482 479

Sammanlagt invånarantal i medlemskommunerna 519 380 513 273 505 919 498 890 492 333
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EKONOMISK MÅLUPPFYLLELSE

MÅL MÅLUPPFYLLELSE/ KOMMENTAR

Övergripande verksamhetsmässigt mål

Räddningstjänsten Syds verksamhet ska bedrivas med god ekono-

misk hushållning. Förbundet ska ha en stor ekonomisk medvetenhet 

och en helhetssyn på alla resurser vi disponerar. Personal, material, 

fordon, lokaler med flera resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att 

vi når våra mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner, 

dess medborgare och övriga intressenter.

En helhetssyn präglar förbundets arbete och hushållning av resurser. 
Några exempel från 2015:
Arbetet med yteffektivisering av lokaler fortsätter och omställningen av 
lokalerna på station Centrum är avslutad. Hembesöken har fortsatt 
att utvecklas med ökad målgruppsinriktning och konceptutveckling. 
Fortsatt utveckling av konceptet Vi utbildar en hel by med besök i 
Furulund och Billinge. Fortsatt fördjupad samverkan mellan räddnings-
tjänsterna inom område Syd inom ramen för RC Syd. Omprioritering 
av verksamhet för att möta ökat behov av förebyggande insatser med 
anledning av rådande migrant- och flyktingsituation. Det övergripan-
de verksamhetsmässiga målet anses i allt väsentligt vara uppfyllt. 

Övergripande finansiella mål

Resultat och eget kapital 

Räddningstjänsten Syd ska ha en ekonomi i balans och en beredskap att 

möta ekonomiska risker och oförutsedda händelser. Ett årligt överskott 

om minst 0,15 procent  av verksamhetens intäkter. Successiv uppbygg-

nad av eget kapital. 31 dec 2015 9 Mkr och på längre sikt 12 Mkr.

Årets resultat uppgår till 2 126 tkr inklusive jämförelsestörande poster. 
Detta motsvarar 0,7 procent av verksamhetens intäkter. Det utgående 
egna kapitalet uppgår till 14,8 Mkr. Målen är uppfyllda.

Pensioner 

Varje år ska Räddningstjänsten Syd göra maximal avsättning till 

pensioner för att garantera förbundets pensionsförpliktelser.

Maximal avsättning har gjorts till pensioner utefter beräkningsunderlag 

från förbundets pensionsadministratör KPA. Målet är uppfyllt.

Likviditet 

Likvida medel ska placeras räntebärande. Ränteintäkterna ska i 

relation till genomsnittlig behållning kassa bank uppgå minst till 

inflationen KPI (12-månader).

Ränteintäkter/ genomsnittlig likviditet 0,9 procent 

KPI 12-månder 2014 0,2 procent. Målet är uppfyllt.

Investeringar 

Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. Investerings-

ram sätts i samband med rambudget. Eventuella investeringsbidrag 

kan adderas till detta belopp. Kvarvarande investeringsmedel från 

tidigare år kan ombudgeteras.

Investeringsutgifterna för 2015 uppgår till 8 650 tkr. 
Ram 8 400 tkr.
Finansiering har skett med egna medel. Avvikelsen ligger främst i 
några tidigarelagda investeringar. Målen är i stort uppfyllda.

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året 
och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska 
noteras och åtgärder ska vidtagas.

Uppföljningar och analyser av verksamhet och ekonomi har skett 
under 2015 enligt plan. Korrigerande åtgärder har initierats för 
avvikelser. Målet är uppfyllt.

 

Mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska alla kommuner, landsting och 
kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Direktionen har i december 2011 fastställt mål 

för god ekonomisk hushållning i Räddningstjänsten Syd för 
perioden 2012–2015. Dessa mål har reviderats av direktionen 
i december 2012.

2015 års balanskravsresultat tillsammans med  
tidigare års överskott och förbundets målupp-
fyllelse i övrigt gör att Räddningstjänsten Syd 
uppfyller kommunallagens krav på ekonomisk 
balans.

BERÄKNING OCH REDOVISNING AV BALANSKRAVSRESULTAT (tkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen  2 126

Realisationsvinster 0

Orealiserade förluster i värdepapper +2 704

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 830
Balanskravsresultat 4 830

28
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RESULTATÖVERSIKT (tkr)

Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Utfall 2014

Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 262 048 262 048 0 256 471

Övriga intäkter 31 586 31 063 523 35 414

Summa verksamhetens intäkter 293 634 293 111 523 291 885
 

Personalkostnader -203 958 -205 820 1 862 -202 382

Övriga driftskostnader -79 159 -81 359 2 200 -82 077

Avskrivningar -6 423 -6 000 -423 -5 694

Summa kostnader -289 540 -293 179 3 639 -290 153
 

Verksamhetens nettokostnader 4 094 -68 4 162 1 732
 

Finansiella intäkter 1 872 1 402 470 1 600

Finansiella kostnader -3 840 -1 134 -2 706 -816

Resultat 2 126 200 1 926 2 516

Allmänt om resultatet
Räddningstjänsten Syd uppvisar ett positivt resultat för år 
2015 med 2 126 tkr vilket jämfört med budgeterat resultat 
på 200 tkr ger en positiv budgetavvikelse med 1 926 tkr.  
I 2015 års resultat ingår också under finansiella kostnader en 
reservering för icke realiserad värdeminskning i förbundets 
värdepappersportfölj, kopplat till utvecklingen på ränte-
marknaden med 2 704 tkr.
 I övrigt präglas 2015 års resultat av något lägre personal-
kostnader jämfört med budget kopplat till lägre pensions-
kostnader och sociala avgifter. För övriga driftskostnader har 
förbundet haft en gynnsam kostnadsutveckling kombinerat 
med ett fortsatt arbete att se över olika kostnadsposter vilket 
har givit positivt resultat. Vidare har det låga ränteläget 
påverkat förbundets hyreskostnader för fordon positivt.
 Vid en generell jämförelse mellan åren 2015 och 2014 är 
det viktigt att beakta att i 2014 års räkenskaper finns en 
månads färdtjänst innan tilläggsuppdraget upphörde den 31 
januari 2014. Vidare redovisas under 2014 förbundets 
medverkan i den stora skogsbranden i Västmanland med 
intäkter och kostnader motsvarande cirka 2 300 tkr.

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag
Intäkter från medlemskommunerna i form av medlemsavgifter 
för basuppdrag följer budget. Medlemsavgiften för basupp-
drag räknades inför 2015 upp med 2,52 procent. Under 
2015 har förbundet inte haft några tilläggsuppdrag från 
någon medlemskommun.

Övriga intäkter
Räddningstjänsten Syds övriga intäkter omfattar tillsyns- 
och tillståndshantering, hantering av automatlarm, operativa 
intäkter som är kopplade till vissa typer av utryckningar, 
extern utbildning, lokaluthyrning, övrig försäljning och 
övriga bidrag. Jämfört med budget uppkommer en positiv 
budgetavvikelse på totalt 523 tkr. Jämfört med år 2014 är 
övriga intäkter cirka 3 800 tkr lägre, främst beroende redan 
nämnda skogsbranden samt att förbundet under januari 
2014 bedrev färdtjänstverksamheten åt Malmö stad.
 Intäkterna från tillståndsverksamheten har en samman-
lagd negativ budgetavvikelse på 393 tkr. I avvikelsen ligger 
något lägre grad av inflöde och färdigställande av tillstånd 
jämfört med planerat för året. Tillsynsverksamheten 
uppvisar en negativ budgetavvikelse på 296 tkr. Avseende 
tillsynsverksamheten så har viss omprioritering fått ske under 
året i verksamheten kopplat till rådande migrant- och 
flyktingsituation vilket påverkat debiterbara tillsyner till viss del.
 Automatlarm följer i stort budget. Något lägre intäkter av 
årsavgifter kompenseras av ökade intäkter för teknisk service. 
 Intäkter från operativa insatser har en positiv budgetavvi-
kelse med totalt 951 tkr. Flera delposter har positiva avvikelser, 
exempelvis fler debiterade insatser i andra kommuner samt 
ett högre antal sjukvårdslarm än budgeterat. Samverkansav-
talet avseende RC Syd med räddningstjänsterna i område 
Syd har också inbringat högre intäkter än beräknat då viss 
arbetstid ersatts med ekonomisk ersättning.
 Extern utbildning visar på en positiv budgetavvikelse på 
62 tkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 
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samt operativa tjänster från andra kommuner bidrar till 
överskottet.
 Fordonskostnader, inklusive långtidshyra av samtliga 
fordon, uppvisar ett överskott mot budget med 1 045 tkr. 
Bidragande orsaker är lägre hyreskostnader kopplat till 
ränteläget samt lägre reparations- och underhållskostnader.
 Materiel och information visar på ett underskott jämfört 
med budget 692 tkr. Beklädnad är en delpost som kostat 
mer än beräknat på grund ett utökat utbytes- och komplet-
teringsbehov. Till detta kommer en del satsningar på 
komplettering av material och utrustning utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv samt visst informationsmaterial i 
samband med framtagande av nytt handlingsprogram.
 Fastighetskostnaderna redovisar ett överskott jämfört 
med budget på 91 tkr. Lägre kostnader för uppvärmning 
och snöröjning 2015 vägs till viss del upp av några ökade 
kostnader för larm, bevakning och visst underhåll.
 Utbildning och konferenser uppvisar ett överskott 
jämfört med budget på 1 199 tkr. En bidragande orsak är att 
externa insatser ersatts av interna. Vidare har några planerade 
aktiviteter senarelagts varvid endast del av utbildningskost-
naden uppkommit under 2015.

Avskrivningar
Kostnader för planenliga avskrivningar på förbundets 
anläggningstillgångar uppgår till 6 423 tkr, vilket är 423 tkr 
över budget. Avvikelsen beror på något högre investerings-
volym i kombination med något kortare avskrivningstider 
än vad som antagits i ursprunglig budget.
 Jämfört med år 2014 har avskrivningskostnaderna ökat 
med 729 tkr vilket främst beror på högre investeringsvolym.

Finansiella poster
Finansiella intäkter
Räddningstjänsten Syds finansiella intäkter består främst av 
räntor och utdelningar på kortfristiga finansiella placeringar 
samt ränteintäkter på fastränteplaceringar. De finansiella 
intäkterna uppgår sammanlagt till 1 872 tkr jämfört med 
budgeterade 1 402 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse 
på 470 tkr. Jämfört med år 2014 har de finansiella intäkter-
na ökat med 272 tkr.

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av bankavgifter, övriga 
räntekostnader, den finansiella delen av förbundets pen-
sionsavsättning samt eventuell värdereglering av finansiella 
placeringar.

382 tkr. Under 2015 har ett arbete genomförts med att se över 
utbildningsverksamheten och ta fram en affärsplan. En av 
inriktningarna är en ökad fokusering på medlemskommunerna. 
 Hyresintäkterna uppvisar ett överskott jämfört med 
budget på 128 tkr beroende på viss utökad uthyrning av 
lokal till ambulansentreprenören i Löddeköpinge vilken ej 
var med i ursprunglig planering.
 Intäkter från övrig försäljning av material och viss utlåning 
av personal visar på ett överskott jämfört med budget på 
269 tkr. Främsta orsaken till överskottet är utlåning av 
personal till externa projekt.
 Övriga bidrag understiger budget med 324 tkr. Bidragande 
orsaker här är lägre lönebidrag samt något lägre projektkost-
nader inom projektet ”En brandstation för alla” jämfört med 
budget.
 
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Personalkostnaderna överstiger budget med 1 862 tkr och 
kan delas upp i två delposter.
 Löner och ersättningar uppvisar ett underskott på 
sammanlagt 158 tkr. Kostnader för ordinarie bemanning har 
varit lägre genom ökad frånvaro och vissa vakanser. Till viss 
del har denna fått ersättas med ökat övertidsuttag. Den 
genomsnittliga lönekostnadsökningen i samband med 
lönerevisionen 2015 var cirka 2,6 procent.
 Sociala avgifter och pensionskostnader understiger budget 
med 2 020 tkr. Här är det främst pensionskostnaderna, såväl 
utbetalda som intjänade, som varit lägre än de prognoser på 
vilken budgeten baserats. 
 Jämfört med 2014 har personalkostnaderna totalt ökat 
med 1 576 kr.

Övriga driftskostnader 
Bland de övriga driftskostnaderna är de större kostnadspos-
terna IT och telekommunikation, köpta tjänster, fordon, 
materiel och information, fastigheter, utbildning och 
konferenser. Sammantaget har övriga driftskostnader ett 
överskott jämfört med budget på 2 200 tkr. Jämfört med 
2014 har de övriga driftskostnaderna minskat med 2 918 
tkr. En del av denna minskning kan knytas till tidigare 
nämnd skogsbrand och färdtjänst men också ett fortsatt 
arbete med att se över verksamhetens kostnader.
 IT och telekommunikation följer i stort budget och visar 
på ett överskott jämfört med budget på 115 tkr. En bidra-
gande orsak är något lägre abonnemangskostnader för RAKEL.
 Köpta tjänster visar ett överskott på totalt 412 tkr 
jämfört med budget. Lägre kostnader för köpta IT-konsulter 
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Avkastning på finansiella placeringar

2015 2014

Årets avkastning real (tkr) 1 457 644

Mål inflation + 0,5 % 0,7 % 0,2 %

Avkastning under året 2,4 % 2,2 %

Investeringsredovisning

Övergripande objekt (tkr) Utfall Varav  
pågående

Budget* Avskr. 
tid

Program och licenser 710 0 700 3-5 år

Räddningsutrustning 1 055 654 1 800 5-10 år

IT, radio och kommunikation 153 94 1 300 3-5 år

Övriga inventarier 1 953 175 800 5-10 år

Lokalrelaterade investeringar 3 616 164 2 800 5-10 år

Fordon 1 163 589 1 000 5-10 år

Totalt 8 650 1 676 8 400

* inklusive medel från tidigare år

Investeringsutgifterna under 2015 uppgår till 8 650 tkr, 
vilket ska jämföras med budgeterade inklusive kvarvarande 
medel från tidigare år på 8 400 tkr och som ger en negativ 
avvikelse på 250 tkr. I avvikelsen ligger främst några 
tidigarelagda investeringar samt tillkommande investeringar 
i samband med nya lokaler.
 Uppgraderingen av förbundets ekonomisystem har 
slutförts under våren och en uppgradering av extern webb 
har skett under hösten.
 Lokalrelaterade investeringar har varit en stor post under 
året. Under året har ombyggnationen av brandstation 
Centrum i Malmö slutförts för att möjliggöra en effektivare 
användning av lokalytor och en förbättrad arbetsmiljö. 
Vidare har den nya deltidsstationen i Genarp utrustats. Till 
detta kommer bland annat en, ur jämställdhetssynpunkt, 
ombyggnation av omklädningsrum i Löddeköpinge. 
 I övrigt har kompletterande investeringar gjorts i bland 
annat räddningsutrustning i form av verktyg för dörrforce-
ring, dykdräkter och utrustning till ny dykbil och FIP-bilar.
 Vidare har investeringar gjorts i fem icke utryckande 
personbilar.

Senhösten har präglats av stor oro på de finansiella markna-
derna. Detta gör att marknadsvärdet på förbundets kort-
fristiga placeringar i aktier och obligationer understiger 
bokfört värde och därför har en reservering gjorts för icke 
realiserad värdeminskning med totalt 2 704 tkr.
 De finansiella kostnaderna uppgår totalt till 3 840 tkr 
jämfört med budgeterade 1 134 tkr vilket ger en negativ 
avvikelse med 2 706 tkr. Jämfört med år 2014 har de 
finansiella kostnaderna ökat med 3 024 tkr där 319 tkr är 
ökad finansiell kostnad för förbundets pensionsavsättning. 

Pensionsåtagande
Räddningstjänsten Syd svarar för intjänade pensioner från 
och med förbundets start den 1 januari 2006. Direktionen 
har i december 2015 antagit pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) att gälla från och med 1 januari 2015. Förbundet 
har en pensionspolicy som reglerar pensionshanteringen. 
Utryckningspersonalens särskilda avtalspension, förtroende-
valda samt enstaka särskilda avtalspensioner tryggas genom 
pensionsavsättningar. Övriga pensionsåtaganden tryggas 
genom en så kallad försäkringslösning genom pensionsbolaget 
KPA.
 Utryckningspersonalen har rätt att gå i pension vid 58 års 
ålder, under förutsättning att de arbetat inom räddnings-
tjänst i 30 år, varav 25 år i utryckningstjänst. Pensionsrätten 
inarbetas löpande av personalen och kostnaden beräknas av 
förbundets pensionsadministratör KPA. Historiskt sett har 
pensionsåldern varit högre än 58 år. I beräkningen har 
antagits en genomsnittlig pensionsålder om 60 år.
 Till detta kommer att särskild avsättning har gjorts till 
utfästelse om avtalspension till förbundsdirektören från 
2017-02-28 i enlighet med gällande anställningsavtal.

Upplysningar om pensionsförpliktelser (tkr)

2015 2014

1.  Avsättning för pensioner (inkl löneskatt) 87 117 79 787

2.  Ansvarsförbindelser 0 0

3.  Finansiella placeringar 77 259 35 051

4.  Återlånade medel 9 858 44 736

Med start från januari 2014 har Räddningstjänsten Syd vissa 
finansiella placeringar i obligationer, räntebevis och aktier i 
enlighet med fastställd policy. Återstående medel används i 
verksamheten genom så kallat återlån, bland annat till att 
finansiera investeringar utan att förbundet behöver ta upp 
extern finansiering.
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utrustning. Till detta kommer ökade kostnader för plan- 
enliga avskrivningar på investeringar kopplat till ökad 
investeringsvolym och kortare avskrivningstider.

Operativ ledning
Operativ ledning uppvisar ett överskott på 800 tkr. Anled-
ningar till detta är ökade intäkter genom samverkansavtal 
med SÖRF (Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund) 
gällande RC Syd samt lägre kostnader för larmkommunikation 
och köp av operativa tjänster från andra räddningstjänster.

Produktionsområdena E6 och E22
Resultatet för båda produktionsområdena sammantaget är 
ett överskott på 1 935 tkr. På intäktssidan finns underskott 
bland tillstånds- och tillsynsintäkter. De operativa intäkterna 
visar ett överskott. Personalkostnaderna är lägre än budget, 
vilket bland annat beror på vakanser. Till viss del motsvaras 
detta av ökade kostnader för övertid. Bland övriga drifts-
kostnader bidrar bland annat lägre kostnader för köpta 
tjänster, uppvärmning av lokaler och snöröjning till överskottet.

Driftsredovisning
I Räddningstjänstens Syds budgetmodell fördelas alla 
intäkter och kostnader ut till verksamheterna med tillägget 
att ett visst överskott ska redovisas i enlighet med förbundets 
mål för god ekonomisk hushållning. För 2015 var detta mål 
200 tkr. Driftsredovisningen innehåller förbundsinterna 
poster såsom interna intäkter och interna kostnader, vilket 
kan leda till avvikelser gentemot externredovisningen.

Förbundsledning
Förbundsledningen uppvisar ett överskott på 305 tkr vilket 
ger en positiv budgetavvikelse på 105 tkr. Den positiva 
avvikelsen beror främst på minskade pensionskostnader och 
kostnader för kompetensutveckling. Negativa avvikelser 
finns främst bland finansiella kostnader och reservering för 
icke realiserad värdeförändring av finansiella placeringar.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd uppvisar ett underskott på 914 tkr.  
I underskottet ligger ökade kostnader för beklädnad samt 
riktade satsningar för komplettering av material och 

(Belopp tkr) Intäkter Kostnader
Nettokostnad exkl. 

medlemsavgifter
Del av medlemsavgift 

och tilläggsuppdrag Resultat Budgetavvikelse

Förbundsledning 1 910 -9 921 -8 011 8 316 305 105

Verksamhetsstöd 3 275 -87 553 -84 278 83 364 -914 -914

Operativ ledning 484 -19 265 -18 781 19 581 800 800

Produktionsområdena E6 och E22 27 789 -176 641 -148 852 150 787 1 935 1 935

Totalt 33 458 -293 380 -259 922 262 048 2 126 1 926
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RESULTATRÄKNING, REDOVISNING I TKR

Not Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Utfall 2014

Verksamhetens intäkter

- Medlemsavgifter 1 262 048 262 048 0 256 471

- Övriga intäkter 1 31 586 31 063 523 35 414

Summa verksamhetens intäkter 293 634 293 111 523 291 885

Verksamhetens kostnader

- Verksamhetens kostnader 2 -283 117 -287 179 4 062 -284 459

- Avskrivningar 5,6 -6 423 -6 000 -423 -5 694

Verksamhetens nettokostnader 4 094 -68 4 162 1 732

- Finansiella intäkter 3 1 872 1 402 470 1 600

- Finansiella kostnader 4 -3 840 -1 134 -2 706 -816

Resultat före extraordinära poster 2 126 200 1 926 2 516

Årets resultat 2 126 200 1 926 2 516
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BALANSRÄKNING, REDOVISNING I TKR

Not 2015 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 840 267

Materiella anläggningstillgångar 6 28 228 26 689

Summa anläggningstillgångar 29 068 26 956

Omsättningstillgångar

Fordringar 7 15 475 16 631

Kortfristiga placeringar 8 77 259 35 051

Kassa och bank 9 28 954 66 455

Summa omsättningstillgångar 121 688 118 137

Summa tillgångar 150 756 145 093

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 12 653 10 137

Årets resultat 2 126 2 516

Summa eget kapital 14 779 12 653

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 10 87 117 79 787

Summa avsättningar 87 117 79 787

Skulder

Långfristiga skulder 11 1 226 1 705

Kortfristiga skulder 12 47 634 50 948

Summa skulder 48 860 52 653

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 150 756 145 093

Panter och andra jämförliga säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS, REDOVISNING I TKR

Not 2015 2014

Tillförda medel

Resultat efter finansiella poster 2 126 2 516

Justering för av och nedskrivningar 5,6 6 423 5 694

Utrangerat under året 115 234

Ökning/Minskning avsättningar 7 330 7 940

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 15 994 16 384

Ökning/Minskning kortfristiga fordringar 1 156 2 329

Ökning/Minskning kortfristiga placeringar -42 208 -35 051

Ökning/Minskning kortfristiga skulder -3 314 1 576

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 372 -14 762

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 5 -710 -267

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -7 940 -6 175

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 650 -6 442

Finansieringsverksamhet

Ökning/Minskning av långfristiga skulder 11 -479 -486

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -479 -486

Årets kassaflöde -37 501 -21 690

Likvida medel vid årets början 66 455 88 145

Likvida medel vid årets slut 28 954 66 455

Förändring av likvida medel -37 501 -21 690
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om 
kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna 
är oförändrade. Dock har från och med 2015 vissa föränd-
ringar gjorts i kontoplanen för att anpassas till Kommunbas13. 
Jämförelsetalen för 2014 har därvid justerats.   
     
Immateriella anläggningstillgångar   
Utgifter för uppgradering av IT-system och motsvarande 
redovisas som immateriell tillgång under förutsättning att 
anskaffningsvärdet överstiger fem prisbasbelopp (222 500 kr 
2015) och tillgången förväntas ge upphov till framtida 
ekonomiska fördelar under minst tre år. 
 Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen 
tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter att 
anskaffningen tagits i bruk och kopplas till gällande 
licensavstal, dock längst fem år.    
  
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, utrustning med mera med minst tre års ekonomisk 
livslängd och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbe-
lopp (44 500 kr 2015) redovisas som materiella anläggnings-
tillgångar. 
 Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskriv-
ningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaff-
ningen och att anläggningen tagits i bruk.
      
De huvudsakliga avskrivningstider som tillämpas är: 
Ombyggnation i fastighet 10 år    
Räddningstjänstmaterial 5–10 år    
Kommunikationsutrustning 5–10 år    
IT-utrustning 3–5 år    
Personbilar 5–10 år    
 

Leasing
Förbundets fordonsvagnpark leasas enligt beslut i direktionen 
från Vagnparken i Skåne AB (VISAB). Sedan 2015 kan icke 
operativa fordon ägas av förbundet. För närvarande leasas 
cirka 109 (130) fordon. Dessa leasingavtal klassificeras som 
operationella avtal. Leasingkostnaden uppgick under 2015 
till 6 820 tkr (6 995 tkr).  

Framtida leasingavgifter för nuvarande vagnpark beräknas 
uppgå till:     
5,6 Mkr (6,0 Mkr) som förfaller inom ett år.  
16,1 Mkr (18,4 Mkr) som förfaller inom två till fem år.   
20,2 Mkr (21,8 Mkr) som förfaller senare än fem år.   
   

Kortfristiga placeringar 
Förbundets placeringar i värdepapper i aktier, obligationer 
och räntebevis avseende pensionsskapitalet klassificeras som 
kortfristiga placeringar i enlighet med rekommendation 
RKR 20. Porföljen värderas kollektivt och värdering sker till 
lägsta värdet av anskaffnings- respektive marknadsvärdet. 
Anskaffningsvärdet för obligationer och räntebevis beräknas 
enligt effektivräntemetoden.    
 
Avsättningar
Under avsättningar redovisas pensionsskuldsökningen för 
den del av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Dessa 
har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt 
inarbetas löpande av personalen och kostnadsförs enligt 
beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör 
KPA. Pensionsåldern har historiskt varit högre än 58 år. För 
2015 har dessa beräkningar gjorts med ett antagande om 
genomsnittlig pensionsålder  på 60 år (60 år). 
 Under år 2015 har direktionen antagit bestämmelser för 
pension för förtroendevald (OPF-KL) och en första avsätt-
ning har gjorts enligt besämmelserna för intjänad pensions-
rätt under år 2015. Till detta kommer redovisning av 
avtalade enstaka särskilda avtalspensioner. 
 Skuldökningen redovisas under verksamhetens kostnader, 
förutom den finansiella delen som redovisas under finansiella 
kostnader. 
 Pensionsrätt som inarbetats före den 1 januari 2006, för 
personal som vid förbundsbildningen övergick till anställ-
ning i Räddningstjänsten Syd, bekostas av medlemskommu-
nerna. Detta innebär att förbundets pensionsskuld redovisas 
helt och hållet i balansräkningen.    
 
Långfristiga skulder
Under långfristiga skulder redovisas statligt investerings- 
bidrag till ombyggnad och utrustning av räddningscentral. 
Skulden kommer att lösas upp och intäktsföras i den takt 
utrustningen skrivs av.     
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NOTER
Beloppen är i samtliga fall i tkr om ej annat anges.

NOT 1  VERKSAMHETENS INTÄKTER      
Verksamhetens intäkter avser bidrag från medlemskommunerna, tilläggsuppdrag, externa intäkter för t.ex. tillsyn och tillståndshantering,  
automatiska brandlarm, ersättningar för vissa operativa insatser, utbildning, övriga bidrag m.m.   

MEDLEMSAVGIFT OCH TILLÄGGSUPPDRAG 2015 2014

Förbundsmedlem Medlemsavgift Tilläggsuppdrag Totalt bidrag Medlemsavgift Tilläggsuppdrag Totalt bidrag

Burlöv 8 857 0 8 857 8 716 0 8 716

Eslöv 16 535 0 16 535 16 257 0 16 257

Kävlinge 15 330 0 15 330 15 081 0 15 081

Lund 59 197 0 59 197 57 869 0 57 869

Malmö 162 129 0 162 129 157 684 864 158 548

Summa 262 048 0 262 048 255 607 864 256 471

ÖVRIGA INTÄKTER Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Utfall 2014

Tillståndshantering 1 007 1 400 -393 1 119

Tillsyn 4 177 4 473 -296 3 899

Automatlarm 11 157 11 164 -7 10 410

Operativa insatser 4 361 3 410 951 6 319

Extern utbildning 5 919 5 857 62 5 537

Färdtjänst 0 0 0 1 771

Hyresintäkter 1 816 1 688 128 1 955

Övrig försäljning 859 457 402 1 373

Övriga bidrag  2 290 2 614 -324 3 031

Summa 31 586 31 063 523 35 414

            

Medlemmar

INVÅNARE

2015-12-31 2014-12-31

Burlöv 17 430 17 211

Eslöv 32 438 32 179

Kävlinge 30 104 29 808

Lund 116 834 115 968

Malmö 322 574 318 107

Summa 519 380 513 273

GENOMSNITTLIG MEDLEMSAVGIFT BASUPPDRAG  
PER INVÅNARE

2015 2014 

Räddningstjänsten Syd totalt 505 kr 498 kr
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NOT 2  VERKSAMHETENS KOSTNADER      

Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Utfall 2014

Löner och ersättningar 141 729 141 571 -158 138 109

Sociala avgifter och pensionskostnader 62 229 64 249 2 020 64 273

Delsumma personalkostnader 203 958 205 820 1 862 202 382

IT, radio och telekommunikation 5 231 5 346 115 5 403

Köpta tjänster 8 491 8 903 412 9 113

Maskiner och förbrukningsinventarier 3 702 3 535 -167 3 712

Fordon 14 049 15 104 1 055 15 750

Materiel och information 7 245 6 553 -692 7 703

Fastigheter och lokaler 33 592 33 683 91 33 341

Utbildning och konferenser 2 511 3 710 1 199 2 398

Representation och personalvård 2 413 2 608 195 2 558

Resor och övriga kostnader 1 925 1 917 -8 2 099

Delsumma övriga driftskostnader 79 159 81 359 2 200 82 077

Summa 283 117 287 179 4 062 284 459

            

NOT 3 FINANSIELLA INTÄKTER      

Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Utfall 2014

Ränta på Räddningstjänsten Syds koncernkonto  
hos Malmö stad 0 100 -100 114

Övriga bankkonton 0 0 0 21

Fasträntekonton 406 500 -94 815

Övriga ränteintäkter 8 2 6 6

Räntor och aktieutdelningar mm avseende kortfristiga  
placeringar 1 458 800 658 644

Summa 1 872 1 402 470 1 600

          

NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER      

Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Utfall 2014

Bankavgifter 28 45 17 34

Övriga räntekostnader 14 0 -14 7

Finansiell del pensionsavsättning 1 094 1 089 -5 775

Nedskrivning kortfristiga placeringar  
ej realiserad 2 704 0 -2 704 0

Summa 3 840 1 134 -2 706 816
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NOT 5 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 267 0 

Investeringar under året 710  267

Utrangerat under året 0 0

Utgående anskaffningsvärde 977 267

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -137 0 

Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -137 0 

Bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 840 267 

Investeringarna var pågående under 2014, varvid avskrivning påbörjades 
först under 2015.

NOT 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 54 433 49 767

Investeringar under året 6 264 3 785

Pågående investeringar 1 676 2 390

Utrangerat under året -300 -1 509

Utgående anskaffningsvärde 62 073 54 433

Ingående ackumulerade avskrivningar -27 744 -23 324

Årets avskrivningar -6 286 -5 694

Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 185 1 274

Utgående ackumulerade avskrivningar -33 845 -27 744

Bokfört värde materiella 
anläggningstillgångar 28 228 26 689

Bokfört värde per kategori   

Maskiner och inventarier 13 845 16 005

Byggnadsinventarier 12 184 8 294

Fordon 523 0

Pågående investeringar 1 676 2 390

Summa bokfört värde 28 228 26 689

     

     

NOT 7 FORDRINGAR    

Typ av fordran 2015 2014

Kundfordringar 4 811 3 058

Ingående mervärdesskatt 
skattefri verksamhet 1 140 1 230

Diverse kortfristiga fordringar 370 170

Delsumma 6 321 4 458

Förutbetalda kostnader 8 386 11 352

Upplupna intäkter 80 131

Upplupna ränteintäkter 688 690

Delsumma upplupna intäkter och
förutbetalda kostnader 9 154 12 173

Totalt fordringar 15 475 16 631

 

NOT 8  KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

2015 2014

Aktier 7 759 1 170

Obligationer 56 176 33 881

Räntebevis 16 028 0

Värdereglering icke realiserad  
värdeminskning -2 704 0

Bokfört värde 77 259 35 051

Marknadsvärde 31 december 77 259 35 339

NOT 9  KASSA OCH BANK

Typ av placering 2015 2014

Kassa och plusgiro 269 231

Malmö stad koncernkonto 23 668 30 194

Nordea depåkonto 17 30

Fasträntekonton 5 000 36 000

Totalt kassa och bank 28 954 66 455
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NOT 10  AVSÄTTNINGAR AVSEENDE PENSIONER 

2015 2014

Ingående avsättning 79 787 71 847

Pensionsutbetalningar -1 654 -1 682

Ny intjänad pension 6 410 7 239

Avsättning förtroendevalda OPF-KL 8 0

Avsättning särskild avtalspension 
förbundsdirektör 77 74

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 094 775

Förändring av särskild löneskatt 1 446 1 535

Övrig post -51 -1

Utgående avsättning 87 117 79 787

Aktualiseringsgrad 100 % 100 %

NOT 11  LÅNGFRISTIGA SKULDER  

2015 2014

Investeringsbidrag RC Hyllie utrustning 2 643 2 643

Avgår ackumulerad avskrivning utrustning -1 417 -938

Totalt långfristig skuld 1 226 1 705

NOT 12 KORTFRISTIGA SKULDER  

Typ av skuld 2015 2014

Leverantörsskulder 8 080 11 793

Utgående mervärdesskatt 201 102

Personalens källskatt 3 142 3 000

Övriga kortfristiga skulder 9 0

Delsumma 11 432 14 895

Upplupna semesterlöner 19 172 17 470

Upplupna löner och kompledighetsskuld 4 055 4 244

Upplupen pensionskostnad individuell del 6 508 6 828

Upplupen särskild löneskatt pensioner 1 273 2 058

Upplupna sociala avgifter enligt lag 3 638 3 465

Upplupna övriga kostnader 466 373

Förutbetalda projektbidrag 
”Brandstation för alla” 508 1 479

Förutbetalda intäkter 582 136

Delsumma upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 36 202 36 053

Totalt kortfristiga skulder 47 634 50 948
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Till Kommunfullmäktige i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, har granskat den verksamhet som 
bedrivits av direktionen.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska 
verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna har under året särskilt granskat förbundets hantering av anläggningsregistret samt måluppfyllelse i förhållande 
till handlingsprogrammet 2012 -2015. Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, 
liksom att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen 
uppställt.  

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi tillstyrker att direktionens årsredovisning för 2015 godkänns. 

Lund den 16 mars 2016

Sten Dahlvid                              Birgitta Kuylenstierna Nadel              Dietmar Olbrich

Berit Sjövall                               Jan Holm                                            *)Håkan Elleström                

*) Håkan Elleström har inte deltagit i det revisionsarbetet under 2015. 

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas rapporter som avlämnats:
Granskning av bokslut och årsredovisning 2015 
Granskning av anläggningsregistret 
Granskning av måluppfyllelse 
Granskning av delårsrapport per 2015-08-31   
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Direktionen är vald på en mandatperiod av fyra år räknat 
från och med 1 januari året efter valår.
 Under 2015 har direktionen haft åtta protokollförda 
sammanträden. I anslutning till två av dessa sammanträden 
har direktionen genomfört utbildningsdagar.

Direktionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare.
• Malmö stad utser 5 ledamöter och 5 ersättare
• Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare
• Eslövs, Kävlinge och Burlövs kommuner utser vardera  

1 ledamot och 1 ersättare.
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FÖRBUNDSDIREKTIONEN
VID RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 

Direktionens ordinarie ledamöter

Susanne Jönsson, ordförande (S) Malmö

Johan Ericsson, 1:e vice ordförande (M) Kävlinge

Tony Hansson, 2:e vice ordförande (S) Eslöv

Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö

Lilian Gerleman (M) Malmö

Björn Gudmundsson (S) Malmö

Hans-Åke Mårtensson (S) Burlöv

Ulf Nymark (MP) Lund

Magnus Olsson (SD) Malmö

Louise Rehn Winsborg (M) Lund

Direktionens ersättare

Jörgen Andersson (M) t.o.m. juni Eslöv

Peter Melinder (M) fr.o.m. juli Eslöv

Louise Arndt (MP) Malmö

Sanna Axelsson (S) Malmö

Bernt Bertilsson (C) Lund

John Eklöf (M) Malmö

Elin Gustavsson (S) Lund

Larserik Johansson (S) Kävlinge

Adrian Kaba (S) Malmö

Sven Sonesson (M) Burlöv

Richard Åhman-Persson (SD) Malmö
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Eslö

Marieholm

v

Löberöd

Revinge

Lund

Burlöv

Centrum

Hyllie

Jägersro

Veberöd

Genarp

Kävlinge

Löddeköpinge

Heltidsstationer
RiB, deltid (Räddningstjänstpersonal i beredskap)
Räddningsvärn
RC Syd (Räddningscentral område Syd) 

Våra medlemskommuner
• Burlöv
• Eslöv
• Kävlinge
• Lund
• Malmö

ORGANISATION

O
RG

AN
IS

AT
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N

VERKSAMHETSSTÖDSTRATEGER PRODUKTIONSOMRÅDE
E6

PRODUKTIONSOMRÅDE
E22

OPERATIV LEDNING

Distrikt Hyllie (Malmö)

Distrikt Centrum (Malmö) - Burlöv

Distrikt Kävlinge

Distrikt Jägersro (Malmö)

Distrikt Lund

Distrikt Eslöv

Deltid (RIB)

DIREKTION

FÖRBUNDSDIREKTÖR

Verksamhetsutveckling
HR
Ekonomi
Kommunikation
Processer och kvalitet

Administration
Ekonomi
HR
IT
Fordon
Fastigheter
Teknik
Kommunikation

Information och utbildning (till allmänheten)
Myndighetsutövning
Utredning och lärande av olyckor
Intern utbildning och övning
Automatlarm

Planläggning
Utveckling
RAKEL
Räddningscentral
Operativa ledare
Insatser

område E22 

område E6
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POSTADRESS
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

TELEFON
046-540 46 00

E-POST
info@rsyd.se

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ
www.rsyd.se
www.facebook.com/rtjsyd
twitter.com/rtjsyd
twitter.com/rc_syd
instagram.com/rtjsyd
linkedin.com/company/r-ddningstj-nsten-syd

VI GÅR FÖRE I UTVECKLINGEN MOT ETT OLYCKSFRITT SAMHÄLLE
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 130 Utveckling av Medborgardialog, (KF)
Dnr KS 2016/0173

Sammanfattning
I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att uppdra till kommunkontoret att 
utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Under hösten 
2015 genomfördes en nulägesanalys av Lunds kommuns arbete med 
medborgardialog under åren 2013-2015. Analysen pekar på ett antal 
utvecklingsområden för Lunds kommuns arbete med medborgardialog så 
som behovet av en kommunövergripande strategi och process, att 
förtroendevalda bör ha en mer aktiv roll i dialogarbetet, utveckling av e-
demokrati/e-dialog, med mera.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016.
Kommunkontorets nulägesanalys, Nulägesanalys av Lunds kommuns 
arbete med medborgardialog 2013-2015.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Christer Wallin (M), Lena 
Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L), Torsten 
Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna Lunds kommuns 
strategi för medborgardialog, samt

att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra arbetet i enlighet med 
planen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna Lunds kommuns strategi för medborgardialog.

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra arbetet i enlighet med 

planen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (7)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-03-16 KS 2016/0173

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

Ulrika Dagård

 0734 - 15 09 30

ulrika.dagard@lund.se

Kommunstyrelsen

Utveckling av Medborgardialog

Sammanfattning
I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att uppdra till kommunkontoret att 
utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Under hösten 
2015 genomfördes en nulägesanalys av Lunds kommuns arbete med 
medborgardialog under åren 2013-2015. Analysen pekar på ett antal 
utvecklingsområden för Lunds kommuns arbete med medborgardialog så 
som behovet av en kommunövergripande strategi och process, att 
förtroendevalda bör ha en mer aktiv roll i dialogarbetet, utveckling av e-
demokrati/e-dialog, med mera.

Med utgångpunkt från nulägesanalysen föreslår kommunkontoret 
följande:

 Förslag till en strategi för Lunds kommuns arbete för
medborgardialog.

 Under 2016-2017 ta fram riktlinjer/handbok för Lunds kommuns
arbete med medborgardialog.

 Under 2016 arrangera en fortbildning kring arbetet med
medborgar- och brukardialog som riktar sig till förtroendevalda
och tjänstepersoner.

 Under 2016 utveckla processen och pröva digitala verktyg för
medborgarpanel och e-förslag.

 Under 2016-2017 ska nämnder och förvaltningar påbörja ett
aktivt och sytematiskt arbete med medborgardialog med
utgångspunkt från medborgarnas, nämndernas och
förvaltningarnas behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Utveckling av medborgardialog den 
16 mars 2016 dnr KS 2016/0173.
Kommunkontorets nulägesanalys, Nulägesanalys av Lunds kommuns 
arbete med medborgardialog 2013-2015 dnr KS 2016/0173
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Diarienummer

2016-03-16 KS 2016/0173

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn genom att barn i Lunds kommun ges ytterligare 
förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. 

I förslaget till Lunds kommuns strategi för medborgardialog som 
beskrivs nedan, finns följande punkt: När medborgardialog används ska 
fokus finnas på barn och ungas möjlighet att delta. Det innebär att 
Lunds kommuns arbete med medborgardialog tar sin utgångspunkt i de 
mål som finns i styrdokumentet Barnets bästa, strategi för att stärka 
barnets rättigheter i Lunds kommun. Framförallt i förhållande till 
strategins mål: 1. Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse 
med barnkonventionen. 2. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina 
åsikter i frågor som rör dem.

Att prioritera barn och unga i Lunds kommuns arbete med 
medborgardialog är i linje med artikel 3, 12 och 13 i FN:s konvention om 
barnets rättigheter: Artikel 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla beslut som rör barn. Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska 
beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Artikel 13. Varje 
barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

Ärendet

Bakgrund
I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att uppdra till kommunkontoret att 
utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Hösten 2015 
genomfördes en nulägesanalys av Lunds kommuns arbete med 
medborgardialog under åren 2013-2015.

Nulägesanalysen visar att det pågår ett aktivt arbete med medborgar- och 
brukardialog i Lunds kommun. Dock finns det ingen övergripande 
strategi för medborgardialog som beskriver inriktningen på arbetet och 
inte heller riktlinjer och en övergripande process för hur kommunens 
arbete med medborgardialog ska genomföras. Det innebär att 
dialogarbetet stundtals blir spretigt, otydligt och utan systematik eftersom 
det inte finns en utarbetad process och en tydlig koppling till styr- och 
beslutsprocesser och resurser. Det innebär också att det blir svårt att 
arbeta strategiskt, det vill säga att bedöma när i beslutsprocessen och i 
vilka frågor medborgardialog ska genomföras för att ge bäst effekt. 

Utöver behovet av en strategi och en kommunövergripande process för 
medborgardialog visar nulägesanalys att:

 Förtroendevalda bör ha en mer aktiv roll i arbetet med
medborgar- och brukardialog.

 Dialogarbetet sker utan koppling till styrning, mål, budget och
verksamhetsutveckling.

 Medborgardialoger bör genomföras med tydligare syften och mål.
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 Det behövs fortbildning kring vad arbetssättet med medborgar- 
och brukardialog innebär.

 Det krävs ett större fokus på återkoppling, utvärdering,
måluppfyllelse och uppföljning.

 Lunds kommun saknar verktyg för e-dialog/e-demokratilösningar.

Vad är medborgardialog?
Medborgardialog handlar om att förtroendevalda och tjänstepersoner, 
anser att medborgarnas idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att 
utveckla kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och 
tjänstepersoner aktivt, genom olika sätt, söker upp medborgarna för att få 
reda på vad de tycker, tänker och har för värderingar i olika frågor. 
Framförallt handlar medborgardialog om att förtroendevalda och 
tjänstepersoner vill lyssna på medborgarna och att medborgarna har 
möjlighet att vara med och påverka och utöva inflytande på frågor som 
de själva tycker är viktiga. Genom medborgardialog förnyas och 
vitaliseras den representativa och lokala demokratin.

Det finns skillnader mellan medborgardialog, brukar- och kunddialog, 
samt den politiska dialog som förs mellan medborgare och de politiska 
partierna. Beskrivningarna nedan handlar inte om definitiva 
gränsdragningar mellan medborgar- och brukardialog. I verkligheten är 
gränserna flytande. Men det är bra att ha kunskap om att medborgare kan 
ha olika roller i dialogen, ibland som medborgare, ibland som 
representant för civilsamhället och ibland som brukare. 

Självklart kan och bör förtroendevalda delta i dialogarbetet oberoende av 
om dialogen kan definieras som medborgar- eller brukardialog. Dock kan 
det finnas tid- och resursmässiga skäl till att fördela medverkan i 
dialogaktiviteter mellan förtroendevalda och tjänstepersoner beroende av 
vad frågan gäller.  

Men det är viktigt att komma ihåg att oavsett ordval och begrepp handlar 
dialog först och främst om att skapa möjlighet till delaktighet. Viktigast 
av allt är att människor har möjlighet att vara delaktiga och kan påverka 
och utöva inflytande på de sammanhang som de befinner sig i, oavsett 
om det handlar om medborgar- eller brukardialog. Nedan finns en 
beskrivning av skillnaden mellan medborgar-, brukar- och kunddialog. 

Medborgardialog
Medborgardialog är den dialog som förs med medborgarna utöver den 
dialog som sker med brukare, kunder eller som ett resultat av ett lagkrav. 
Till skillnad från brukardialogen riktar sig oftast medborgardialogen till 
alla medborgare eller till specifika grupper av medborgare. 
Medborgardialogen är organiserad och har ett tydligt syfte och mål. 
Utgångspunkten är oftast att det ska finnas möjlighet för medborgarna att 
påverka kommunala angelägenheter och beslut. Det ska också finnas 
kanaler för medborgarna så att de har möjlighet att lyfta frågor som är 
viktiga för dem.
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Medborgardialog är inte:

 Förankringsmöten för beslut som redan är fattade eller ska fattas.

 En happening för marknadsföring (event eller kampanjer).

 Information i största allmänhet.

Brukar- och kunddialog
Brukar- och kunddialog handlar ofta om uppföljning och utvärdering, det 
vill säga att löpande följa utvecklingen av en viss verksamhet och 
rapportera om avvikelser. Inom brukardialogen ställer man sig frågan: 
Hur nöjda är våra brukare med det kommunen levererar? Till exempel 
inom områden som berör service, bemötande eller teknisk kvalitet. Syftet 
med brukar- och kunddialogen är att förbättra verksamheterna och 
servicen. Brukardialogen riktar sig också främst till personer/grupper 
som använder sig av kommunens service och tjänster. Till exempel är 
elever i en skola eller personer som använder kommunens hemtjänst, 
brukare. Kunder är personer som vänder sig till kommunen för att få svar 
på frågor, anmäla fel, söka bygglov, med mera.

Strategi för medborgardialog
För att skapa ett enhetligt och systematiskt arbete med medborgardialog 
med en kommunövergripande process som är kopplad till mål, budget 
och verksamhetsutveckling bör Lunds kommuns arbete med 
medborgardialog följa nedanstående strategi för medborgardialog: 

 Medborgardialog bör genomföras när förtroendevalda och
tjänstepersoner har ett behov av att få reda på vad medborgarna
har för åsikter och för prioriteringar. Vid förslag som direkt berör
medborgarna och där förtroendevalda ännu inte har tagit ställning
bör medborgardialog alltid övervägas. Dialogen bör genomföras
så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

 Medborgardialoger ska ha ett tydligt syfte och resultatet ska
återkopplas till medborgarna som har deltagit i dialogaktiviteter.
Medborgarnas möjlighet att påverka ska tydligt framgå vid starten
av varje medborgardialog.

 Det är viktigt att låta medborgarna lyfta frågor som är angelägna
för dem genom olika kanaler. Digitala kanaler ska främst
användas.

 Medborgardialogen behöver inte avslutas i samförstånd. Det
slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos
förtroendevalda som har ett ansvar för helheten och de politiska
avvägningarna.

 Olika metoder och verktyg för medborgardialog ska användas för
att nå medborgare som vanligtvis inte deltar i medborgardialoger
eller kontaktar kommunen via andra kanaler.
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 När medborgardialog används ska fokus finnas på barn och
ungdomars möjlighet att delta.

Strategin utgör det ramverk som Lunds kommuns medborgardialog 
bygger på och som förtroendevalda och tjänstepersoner ska utgå från vid 
allt arbete med medborgardialog.

Genomförande 
För att ta fram en kommunövergripande process för medborgardialog 
med utgångspunkt från strategin för medborgardialog och från 
begreppsdefinitionerna om medborgardialog ovan, bör kommunstyrelsen 
ge kommunkontoret i uppdrag att:

 Under 2016-2017 arbeta fram en handbok/riktlinjer som beskriver
en kommunövergripande process för medborgardialog som
innehåller planering, kommunikation, genomförande,
återkoppling, utvärdering och uppföljning, samt koppling till
styrning och mål- och budgetprocessen. Handboken/riktlinjerna
ska också innehålla verktyg och metoder för medborgardialog.

 Under 2016 genomföra en fortbildning om medborgar- och
brukardialog som riktar sig till förtroendevalda och
tjänstepersoner. Målsättningen med fortbildningen är att skapa ett
fokus på vad arbetet med medborgar- och brukardialog innebär
för Lunds kommun, samt skapa en förståelse för vilken nytta
nämnderna och förvaltningarna har av att arbeta systematiskt med
medborgardialog.

 Utveckla e-dialog/e-demokrati med fokus på medborgarpaneler
och e-förslag. Under 2016-2017 ska medborgarpanel och e-
förslag prövas i Lunds kommun.  I utvecklingsarbetet ingår också
att undersöka möjligheten att använda till exempel bloggar,
webbenkäter, e-tjänster, chatt, klagomål- och synpunktshantering,
med mera i dialogarbetet.

 Under 2016-2017 påbörja ett aktivt arbete med medborgardialog
och planera och genomföra aktiviteter för medborgardialog med
utgångspunkt från medborgarnas, kommunstyrelsens och övriga
nämnders behov.

Ansvar
Kommunkontoret är ansvarig för utvecklingsarbetet med 
medborgardialog i samråd med berörda nämnder och förvaltningar och 
gör kontinuerliga avstämningar med kommunstyrelsen och 
demokratiberedningen. 
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Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Lunds kommuns strategi för medborgardialog,

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra arbetet i enlighet med 

planen.

Anette Henriksson        Carin Hillåker
Kommundirektör        Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
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Varför en nulägesanalys? 
I cirka femton år har Lunds kommun arbetat med demokratiutveckling och 

medborgardialog. Bland annat har kommunstyrelsen och kommunkontoret arrangerat 

medborgarstämmor och övriga nämnder och förvaltningar har kontinuerligt 

genomfört dialogaktiviteter. Tjänstepersoner från kommunkontoret deltar också i 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nätverk för medborgardialog och 

kommunen har medverkat i SKL:s projekt ”Medborgardialog som en del av 

styrningen” under åren 2008-2011. 

I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att uppdra till kommunkontoret att utveckla 

medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati.  Med utgångspunkt från 

kommunfullmäktiges beslut och att förvaltningarna har efterfrågat ett mer samordnat 

och strategiskt arbete med medborgardialog finns det ett behov av att genomföra en 

nulägesanalys (den senaste analysen genomfördes 2008) av hur Lunds kommuns 

nämnder och förvaltningar arbetar med demokratiutveckling/medborgardialog. Det 

finns också ett behov av att arbeta fram ett förslag på en övergripande strategi för 

kommunens operativa och strategiska arbete med medborgardialog. 

Syfte och mål 
Nulägesanalysen ska fungera som underlag till Lunds kommuns utveckling av det 

strategiska och operativa arbetet med medborgardialog. Målet är ett mer 

systematiserat, strategiskt, tydligare och samordnat arbete med demokratiutveckl-

ing/medborgardialog.  

Resultatet av nulägesanalysen ska leda till: 

 Ett förslag till arbetsätt för att skapa samordning och tydlighet i kommunens

arbete med medborgardialog.

 Ett förslag till kommunövergripande process (riktlinjer/handbok) för

kommunens arbete med medborgardialog.

 Ett förslag till en förvaltningsövergripande organisation för kunskapssprid-

ning och erfarenhetsutbyte.

Tillvägagångsätt 
Underlaget till nulägesanalysen är följande: 

 Intervjuer med nyckelpersoner på förvaltningarna som har kunskap om

arbetet med demokratiutveckling och medborgardialog.

 Studier av litteratur, rapporter och förvaltningarnas webbsidor.

Upplägg 
Nulägesanalysen innehåller en sammanfattande analys av Lunds kommuns arbete 

med medborgardialog mellan åren 2013-2015. Samt ett förslag till hur kommunens 

arbete med medborgardialog kan utvecklas strategiskt och operativt.  

Analyspunkter 
Förvaltningarnas/nämndernas utvalda medborgardialogaktiviteter har analyserats 

utifrån följande kategorier: 
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 Bakgrund: Bakgrunden till medborgardialogaktiviteten.

 Syfte och mål: Varför ska dialogaktiviteten genomföras? Vilket är syftet och

vilka är målen?

 Organisation: Hur har aktiviteten organiserats? Vem ansvarar för vad?

 Genomförande, metoder och inflytandeformer: Hur har dialogaktiviteten

genomförts? Vilka inflytandeformer och dialogmetoder har använts? Se

under rubriken begrepp för förklaring till inflytandeformer.

 Förtroendevaldas och tjänstepersoners roller: Hur har förtroendevalda och

tjänstepersoner varit engagerade i planering och genomförandet.

 Målgrupper och kommunikation: Vilka målgrupper har deltagit i

dialogaktiviteten? Hur har kommunikationen fungerat? Vilka kanaler har

använts?

 Återkoppling och utvärdering: Hur har återkopplingen till dialogdeltagarna

fungerat? Vilka utvärderingar har gjorts?

Begrepp  
Nedan finns en förklaring till begreppen medborgare, medborgar-, brukar- och 

kunddialog samt former för inflytande. Begreppen ligger till grund för en förståelse 

av nulägesanalysen. 

Medborgare 
Definitionen av medborgare i det här sammanhanget syftar inte enbart till en person 

som är invånare i en kommun och har inte heller med medborgarskapet i en 

nationalstat att göra. En medborgare som deltar i aktiviteter för medborgardialog 

behöver inte vara knuten till eller bo i det geografiska området (i kommunen). Det 

kan till exempel röra sig om att föra dialog med elever som går i kommunens skolor, 

med näringsidkare, med anhöriga till brukare, med besökare, med flera. 

Vad är medborgardialog? 
Medborgardialog handlar om att förtroendevalda och tjänstepersoner, anser att 

medborgarnas idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att utveckla kommunen. 

Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner aktivt, genom olika 

sätt, söker upp medborgarna för att få reda på vad de tycker, tänker och har för 

värderingar i olika frågor. Framförallt handlar medborgardialog om att 

förtroendevalda och tjänstepersoner vill lyssna på medborgarna och att medborgarna 

har möjlighet att vara med och påverka och utöva inflytande på frågor som de själva 

tycker är viktiga. Genom medborgardialog förnyas och vitaliseras den representativa 

och lokala demokratin. 

Det finns skillnader mellan medborgardialog, brukar- och kunddialog, samt den 

politiska dialog som förs mellan medborgarna och de politiska partierna. 

Beskrivningarna nedan handlar inte om definitiva gränsdragningar mellan 

medborgar- och brukardialog. I verkligheten är gränserna flytande. Men det är bra att 

ha kunskap om att medborgare kan ha olika roller i dialogen, ibland som 

medborgare, ibland som representant för civilsamhället och ibland som brukare.  

Självklart kan och bör förtroendevalda delta i dialogarbetet oberoende av om 

dialogen kan definieras som medborgar- eller brukardialog. Dock kan det finnas tid- 

och resursmässiga skäl till att fördela medverkan i dialogaktiviteter mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner beroende av vad frågan gäller.   
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Men oavsett ordval och begrepp handlar dialog först och främst om att skapa 

möjlighet till delaktighet. Viktigast av allt är att människor har möjlighet att vara 

delaktiga och kan påverka och utöva inflytande på de sammanhang som de befinner 

sig i, oavsett om det handlar om medborgar- eller brukardialog. Nedan finns en 

beskrivning av skillnaden mellan medborgar-, brukar- och kunddialog.  

Medborgardialog 
Medborgardialog är den dialog som förs med medborgarna utöver den dialog som 

sker med brukare, kunder eller som ett resultat av ett lagkrav. Till skillnad från 

brukardialogen riktar sig oftast medborgardialogen till alla medborgare eller till 

specifika grupper av medborgare. Medborgardialogen är organiserad och har ett 

tydligt syfte och mål. Utgångspunkten är oftast att det ska finnas möjlighet för 

medborgarna att påverka kommunala angelägenheter och beslut. Det ska också 

finnas kanaler för medborgarna så att de har möjlighet att lyfta frågor som är viktiga 

för dem. 

Medborgardialog är inte: 

 Förankringsmöten för beslut som redan är fattade eller ska fattas.

 En happening för marknadsföring (event eller kampanjer).

 Något man ska göra för att alla andra gör.

 Information i största allmänhet.

Brukar- och kunddialog 
Brukar- och kunddialog handlar ofta om uppföljning och utvärdering, det vill säga att 

löpande följa utvecklingen av en viss verksamhet och rapportera om avvikelser. 

Inom brukardialogen ställer man sig frågan: Hur nöjda är våra brukare med det 

kommunen levererar? Till exempel inom områden som berör service, bemötande 

eller teknisk kvalitet. Syftet med brukar- och kunddialogen är att förbättra 

verksamheterna och servicen. Brukardialogen riktar sig också främst till 

personer/grupper som använder sig av kommunens service och tjänster. Till exempel 

är elever i en skola eller personer som använder kommunens hemtjänst, brukare. 

Kunder är personer som vänder sig till kommunen för att få svar på frågor, anmäla 

fel, söka bygglov, med mera. 

Inflytandeformer 
Modellen nedan beskriver olika former för inflytande som har använts som en del av 

analysen av kommunens medborgardialogaktiviteter. Formerna för inflytande 

beskriver hur mycket medborgarna kan vara med och bestämma och är också en 

vägledning för vilka dialogmetoder som kan användas.  
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Modell för inflytande 

Information: Här vill vi att medborgarna ska få information och kunskap om en 

fråga och ett ämne. Informationen kan ske via bilder, skriftligt eller muntligt. 

Information är en förutsättning för de andra inflytandeformerna. Exempel metod: 

trycksak, utställning, webb, med mera. 

Konsultation: Här vill vi att medborgarna ska lämna synpunkter på en fråga. Vi vill 

veta vad de tycker, tänker och känner. Syftet är oftast att lyssna och samla in 

synpunkter som kan ligga till grund för konkreta åtgärder eller som ett underlag till 

beslut. Konsultationer är ofta punktinsatser som sker vid ett tillfälle. Exempel metod: 

enkät, intervju, fokusgrupp, medborgarpanel, medborgarstämmor, workshop, öppet 

hus, områdesvandring, med mera. 

Diskussion: Här vill vi diskutera med medborgarna.  Det ska finnas möjlighet att 

argumentera för olika infallsvinklar och lyfta fram olika perspektiv på en fråga/ämne. 

Vi vill samla in olika perspektiv som kan ligga till grund för beslut och/eller konkreta 

åtgärder. Exempel metod: open space, dialogcafé, idéverkstad, walk and talk, 

samråd, ungdomsråd, pensionärsråd, områdesvandring, med mera. 

Lärande dialog: Här vill vi tillsammans med medborgarna lära oss mer om en 

fråga/ämne och diskutera kring olika perspektiv. Ofta sker dialogen vid flera 

tillfällen och över tid. Syftet är att alla deltagare ska lära sig mer om frågan. 

Resultatet kan ligga till grund för beslut och/eller konkreta åtgärder eller så kan den 

lärande processen i sig ha ett värde. Exempel metod: open space, dialogcafé, 

idéverkstad, walk and talk, områdesvandring, ungdomsråd, pensionärsråd, med mera. 
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Medskapande och medbestämmande dialog: Här vill vi tillsammans med 

medborgarna genomföra aktiviter, åtgärder, med mera. Medskapande dialog innebär 

att vi tillsammans med medborgarna under en längre process planerar och genomför 

konkreta aktiviteter. Det kan till exempel handla om att vi tillsammans med boende 

planerar och genomför olika åtgärder i ett bostadsområde. Ibland deltar även 

medborgarna i beslutsfattandet. I de fallen lämnas hela eller delar av beslutsfattandet 

över till medborgarna. Exempel på det är medborgarbudget som kan innebära att 

medborgarna bestämmer hur en park eller gågata ska utformas. Exempel metod: 

arbetsgrupper, medborgarbudget, omröstningar, rådslag, med mera. 

Det finna inga vattentäta skott mellan formerna för inflytande. En dialogaktivitet kan 

innehålla både information, konsultation, diskussion, med mera. Viktigast är ändå att 

bestämma sig för vad som ska göras före, efter och under dialogen. Det finns inte 

heller någon inbördes gradering mellan inflytandeformerna. Alla former kan vara 

lämpliga beroende av syftet med dialogen.  
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Analys av Lunds kommuns arbete med medborgardi-
alog 
Nulägesanalysen är en analys av Lunds kommuns arbete med medborgar- och 

brukardialog mellan åren 2013-2015.  Sammanfattningen nedan innehåller en analys 

av kommunens arbete med medborgardialog på övergripande nivå men även en 

samlad analys av kommunens/förvaltningarnas genomförda/pågående dialoger och 

ett förslag till fortsatt arbete.  

Lunds kommuns övergripande arbete med medborgardialog 
Det pågår ett aktivt arbete med medborgar- och brukardialog i Lunds kommun och 

det finns många bra exempel på pågående och genomförda dialoger. Hos flertalet av 

förvaltningarna finns det ett intresse för att utveckla och förbättra arbetet med 

medborgar- och brukardialog.  

Dock finns det ingen övergripande strategi och riktlinjer/process för hur kommunens 

arbete med medborgardialog ska genomföras. Det innebär att dialogarbetet stundtals 

blir spretigt, otydligt och utan systematik eftersom det inte finns en utarbetad process 

och en tydlig koppling till styr- och beslutsprocesser och resurser. Utan en 

övergripande process som också inkluderar uppföljning och utvärdering är det också 

svårt att redovisa nyttan med och effekterna av arbetet med medborgardialog. 

Därför är det viktigt att det arbetas fram en strategi och en övergripande 

processbeskrivning för att systematisera arbetet med medborgardialog. Ett 

systematiserat övergripande dialogarbete innebär bland annat: 

 Att det finns en övergripande dialogstrategi som ska ses som ett ramverk och

som beskriver kommunens arbete med medborgardialog. Ett ramverk som

kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner ska utgå från vid allt

dialogarbete.

 Att det finns en tydlig och övergripande processbeskrivning för medborgar- 

och brukardialog så att viktiga moment inte faller bort.

 Att det finns en koppling till de beslut som förtroendevalda ska fatta/fattar.

 Att det finns rutiner för utvärdering och uppföljning av resultat från

genomförda dialoger.

 Att det finns en koppling till nämndernas och fullmäktiges arbete med mål

och budget. Det vill säga att resultatet från dialogerna med medborgarna

tydligt redovisas till nämnderna och till fullmäktige i samband med årsredo-

visningen och fungerar som ett underlag till mål- och budgetarbetet, samt till

kvalitetsutveckling av verksamheterna.

 Att fokus finns på återkoppling av resultat från dialogerna till medborgarna.

Analys av Lunds kommuns medborgardialoger 2013-2015 

Ansvar och frågor för dialog 
Kännetecknande för Lunds kommuns dialogarbete är att dialogerna ofta genomförs 

förvaltningsövergripande (flera förvaltningar deltar i planeringen och i 

genomförandet). Det är positivt för det är viktigt att de förvaltningar som ansvarar 

för att åtgärder ska genomföras också medverkar i hela dialogprocessen. Annars 

finns en risk för att det inte finns en förstålse för eller intresse av att genomföra 

åtgärder som ”hamnar i knät” utan sammanhang. 
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Kommunkontoret är framförallt den förvaltning som aktivt arbetar med och initierar 

medborgardialoger vilket är linje med kommunkontorets uppdrag. Tekniska 

förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen är andra 

förvaltningar som också arbetar med aktiviteter för medborgardialog. Övriga 

förvaltningar arbetar främst med brukar- och kunddialoger men deltar i vissa fall i 

projekt- och/eller arbetsgrupper och i genomförandet av dialogaktiviteter som har 

initierats av ovannämnda förvaltningar.     

Lunds kommuns medborgardialoger berör främst stad- eller områdesutvecklingspro-

jekt. Det innebär att dialogerna oftast är starkt kopplade till frågor som handlar om 

stadsmiljö och stadsbyggnad. Det är i sig inget problem och erfarenheter visar att just 

de frågorna engagerar medborgare eftersom de berör människors absoluta närmiljö. 

Men det finns alla anledning för Lunds kommuns att försöka initiera dialoger kring 

andra ämnen och frågor. Det är viktigt eftersom det är värdefullt för förtroendevalda 

och tjänstepersoner att få kunskap om medborgarnas/brukarnas kunskaper och 

perspektiv för att kunna utveckla och förbättra verksamheterna. 

e- demokrati/dialog 
Lunds kommun saknar former och verktyg för e-dialog/e-demokratilösningar. 

Överhuvudtaget används få digitala kanaler i kommunens arbete med 

medborgardialog (undantaget webbenkäter).   

Med e-demokrati menas att med IT-baserade forum för information och dialog 

förbättra kommunikationen mellan medborgare, förtroendevalda och myndigheter i 

syfte att vitalisera demokratin. Begreppet e-demokrati kan beskrivas som ett 

samlingsbegrepp för förtroendevaldas digitala representation och dialog med 

medborgarna via IT-stödda kommunikationskanaler. Att använda verktyg för e-

dialog är ett modernt och utvecklande sätt att kommunicera med medborgarna 

eftersom internet idag är en självklar plats i de flesta svenskars vardagsliv.  

Genom att utveckla e-demokratilösningar, som en del av Lunds kommuns arbete 

med medborgardialog, gör att förtroendevalda och tjänstepersoner i högre 

utsträckning kan nå och engagera medborgare som inte har tid eller möjlighet att 

delta vid dialogmöten, samt medborgare som inte vanligtvis deltar eller kontaktar 

kommunen via de etablerade kanalerna.  

Förtroendevalda och tjänstepersoners roller  
Förtroendevalda bör ha en mer aktiv roll i Lunds kommuns arbete med 

medborgardialog och delta oftare i dialogaktiviteter. Förutom vid medborgarstäm-

morna, centrumlyftet (Vi lyssnar) och i ungdomspolitiken (Ungdomstingen) 

närvarade inte förtroendevalda i några av de analyserade dialogerna. Under 

medborgarstämmorna deltog förtroendevalda både i planeringen och i 

genomförandet.  

Att som förtroendevald delta i dialoger, och framförallt i rollen som lyssnare, ger 

omedelbara kunskaper om vad delar av medborgarna/brukarna önskar och prioriterar. 

En viktig kunskap för att kunna fatta bättre beslut. Även om tjänstepersoner 

redovisar resultatet av dialogen i efterhand så är det inte jämförbart med att själv vara 

på plats för att lyssna och för att delta i det personliga mötet. Förtroendevaldas 

medverkan sänder också viktiga signaler till medborgarna/brukarna om att frågan är 
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prioriterad och viktig för kommunen.  Så kallade debatter mellan förtroendevalda i 

samband med dialoger kan eventuellt fylla en funktion, men är oftast inte förenlig 

med den lyssnande rollen och tillför inte dialogen något mervärde. 

Koppling till styrning, mål och budget och verksamhetsutveckling  
I Lunds kommuns arbete med medborgardialog finns ingen tydlig koppling till 

styrning, mål- och budget, samt verksamhetsutveckling. 

För att dialogarbetet inte ska bli en parallellprocess som sker utan samröre med den 

övriga verksamheten, är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan dialogen 

och styrningen av verksamheterna och därmed till mål och budget. Dialogarbetet bör 

ingå som en del i nämnder och styrelsers verksamhetsplaner. Det är mycket viktigt 

att det redan i planeringen av dialoger finns avsatta och öronmärkta resurser till 

åtgärder som ska genomföras med utgångspunkt från dialogen. Annars finns det en 

risk för att åtgärder inte går att genomföra vilket skapar ett misstroende mot 

kommunens arbete med medborgardialog och mot kommunen som organisation.  

Det är också viktigt att resultatet från dialogerna löpande följs upp och redovisas till 

nämnderna. Nämnderna bör också redovisa sina genomförda dialoger till 

kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen som underlag till fullmäktiges 

mål- och budgetarbete.  Dialogarbetet och resultatet från dialogerna bör också ingå 

som en självklar del i nämndernas/förvaltningarnas arbete med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Renhållningsverket är ett exempel på en förvaltning som 

tydligt och systematiskt använder underlagen från dialogen med kunderna/brukarna i 

sitt kvalitetsarbete. Genom dialogen utvecklas och förbättras renhållningsverkets 

service och tjänster så att kundernas efterfrågan stämmer överens med utbudet.   

Målgrupper 
I flertalet av de analyserade dialogerna saknas en analys av vilka målgrupper som 

främst behöver nås och en analys av om särskilda insatser behöver göras för att nå 

grupper som vanligtvis inte deltar. En av medborgardialogens viktigaste uppgifter är 

att försöka inkludera och nå människor som inte har tillgång till eller kunskap om 

gängse kanaler till förtroendevalda och kommunen.  

Målgruppsanalyser är också viktiga för att kunna prioritera vilka metoder och 

resurser som ska användas. Ofta behöver olika metoder och kanaler kombineras för 

att nå olika målgrupper. Till exempel är inte kvällsmöte den bästa metoden om vi vill 

nå småbarnsföräldrar. Vill vi nå barn eller nyanlända invandrare måste man anpassa 

metoderna till deras behov och intressen. Kommunens sammanträdeslokaler är 

förmodligen inte heller den mest lämpliga platsen att genomföra dialogaktiviteter i. 

För att nå medborgarna är det viktigt att kommunen befinner sig i de miljöer där 

medborgarna finns.  

Bra exempel på dialoger där kommunen har sökt upp medborgare i det offentliga 

rummet och i deras miljöer är Vi lyssnar (Centrumlyftet), dörrknackning i Stångby, 

fokus Dalby och Veberöd, Medborgarlöften (dialogaktivitet som genomfördes av 

Polisen och Lunds kommun som berörde trygghet kring Lund C) och dialog med 

bostadsrättföreningen Djingis Kahn (Brunnshögsprojektet).  
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Syfte och mål  
I några av de analyserade dialogerna är syftet otydligt och det saknas mål och 

framförallt mål som är mätbara.  

När medborgardialoger ska genomföras gäller det att man i tidigt skede är klar över 

nyttan (syftet) med dialogen och hur resultatet från dialogen ska användas. Generellt 

är det också viktigt att försöka avgränsa frågeställningarna samt att inte föra dialoger 

kring abstrakta och diffusa ämnen. Ju tydligare, enklare och konkreta frågor som är 

påverkbara desto bättre dialoger. (Självklart går det att föra dialog kring mer 

långsiktiga strategier, planer och abstrakta frågeställningar men det kräver mer 

eftertanke och ofta behöver man arbeta med olika metoder över längre tid.) 

Mål och mätbara mål samt uppföljning av målen är också viktigt för att vi ska veta 

vad vi vill uppnå. Mätbara mål kan till exempel vara antalet medborgare som vi vill 

ska delta i dialogen och av dem ska till exempel 80 % vara nöjda med 

resultatet/åtgärderna. Det gäller också att fokusera på effektmål, det vill säga om vi 

vill att medborgarna ska känna sig mer trygga eller ha mer kunskap om en fråga efter 

dialogen och genomförda åtgärder, så måste vi mäta och följa upp de effekterna. Vi 

måste ha kunskap om nyttan och effekterna av dialogerna för att kunna bygga upp en 

kunskaps- och erfarenhetsbas över vad som fungerar och inte fungerar.  

Ett bra exempel på en dialog där det finns effektmål och strategi för hur målen ska 

följas upp är dialogen med Medborgarlöften, (dialogaktivitet som genomfördes av 

Polisen och Lunds kommun som berörde trygghet kring Lund C). 

Begrepp och arbetsätt med medborgar - och brukardialog 
I intervjuerna framkommer det att det råder en ovisshet kring begrepp om och 

arbetssättet med medborgardialog. Vad menar vi i Lunds kommun med medborgar-

respektive brukardialog?   

Har inte förtroendevalda och tjänstepersoner en gemensam bild av och förståelse för 

begreppen och arbetssättet med medborgardialog är det svårt att skapa ett sytematiskt 

och enhetligt dialogarbete. Initialt måste det finnas en förståelse för och kunskap om 

nyttan med medborgardialog för att utvecklingen av Lunds kommuns arbete med 

medborgardialog ska bli framgångsrikt. Därför behövs det en fortbildning om 

medborgardialog och diskussion kring vad arbetssättet med medborgardialog innebär 

för kommunen.   Fortbildningen ska rikta sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, 

se vidare under rubriken utveckling av medborgardialog. 

Fokus på process  
Det saknas en övergripande process för Lunds kommuns arbete med medborgardia-

log. Med hjälp av en övergripande process och med ett fokus på processtänk kommer 

genomförandet av dialogerna att bli enklare. Dialogerna kommer också att bli mer 

kvalitetssäkrade så att viktiga moment inte faller bort. 

Återkoppling och utvärdering 
I några av de analyserade dialogerna finns fokus främst på genomförande av själva 

dialogaktiviteten. De viktgaste momenten som är återkoppling av resultat/åtgärder 

från dialogen saknas. Det vill säga, efter en genomförd dialogaktivitet måste vi 

berätta för deltagarna vilka åtgärder vi ska genomföra, vilka åtgärder vi inte ska 

genomföra, samt förklara varför vissa åtgärder inte går/ska genomföras.  På så sätt 
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redovisar vi att kommunen lyssnar på invånarna, att det finns möjligheter att påverka 

och att frågor kan avslutas genom konkreta åtgärder, eller genom tydliga svar på 

varför vissa åtgärder inte går att genomföra. I vissa fall, som i exemplet med 

dörrknackningen i Stånby, handlar inte dialogen om att genomföra konkreta åtgärder, 

men då får vi istället presentera hur resultatet ska användas inom organisationen eller 

i den framtida planeringen.     

Flertalet av utvärderingarna som har gjorts av dialogaktiviteterna är inriktade på 

interna utvärderingar tillsammans med tjänstepersoner som har deltagit i planeringen 

och i genomförandet (med förtroendevalda under medborgarstämmorna). Det är bra 

men det är även viktigt att fråga medborgarna som deltog om deras uppfattning av 

dialogen. Det räcker inte heller med att enbart inkludera medborgarna genom att 

utvärdera själva dialogmötet eller kommunikationsinsatserna. Hela dialogprocessen 

bör utvärderas när åtgärder väl är genomförda och självklart ska även medborgarna 

delta i den utvärderingen.  

Utveckling av medborgardialog  
Nedan följer ett förslag till hur Lunds kommun kan utveckla sitt arbete med 

medborgardialog. 

Strategi för medborgardialog  
För att skapa ett enhetligt och systematiskt arbete med medborgardialog med en 

kommunövergripande process som är kopplad till mål, budget och verksamhetsut-

veckling bör Lunds kommuns arbete med medborgardialog följa nedanstående 

dialogstrategi:  

 När medborgardialog används ska fokus finnas på barn och ungdomars

möjlighet att delta.

 Medborgardialog ska genomföras när förtroendevalda och tjänstepersoner har

ett behov av att få reda på vad medborgarna har för åsikter och för priorite-

ringar för att få ett bra beslutsunderlag.

 Medborgardialoger ska ha ett tydligt syfte och resultatet ska återkopplas till

medborgarna som har deltagit i dialogaktiviteter.

 Det är viktigt att låta medborgarna lyfta frågor som är angelägna för dem.

 Vid förslag som direkt berör medborgarna och där förtroendevalda ännu inte

har tagit ställning ska medborgardialog alltid övervägas. Dialogen ska

genomföras så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

 Medborgarnas möjlighet att påverka ska tydligt framgå vid starten av varje

medborgardialog. Medborgarna kan inte avkräva svar och beslut vid dialo-

gen.

 Medborgardialogen behöver inte avslutas i samförstånd. Det slutgiltiga

ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos förtroendevalda som har ett

ansvar för helheten och de politiska avvägningarna.

 Olika metoder och verktyg för medborgardialog ska användas för att nå

medborgare som vanligtvis inte deltar i medborgardialoger eller kontaktar

kommunen via andra kanaler.
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Förslag till aktiviteter 
För att ta fram en kommunövergripande process för medborgardialog med 

utgångspunkt från strategi för medborgardialog och från begreppsdefinitionerna om 

medborgardialog ovan, bör följande aktiviteter genomföras under 2016: 

 Under 2016 arbeta fram en handbok/riktlinjer som beskriver en kommunö-

vergripande process för medborgardialog som innehåller planering, kommu-

nikation, genomförande, återkoppling, utvärdering och uppföljning, samt

koppling till styrning och mål- och budgetprocessen. Handboken/riktlinjerna

ska också innehålla verktyg och metoder för medborgardialog.

 I september 2016 genomföra en fortbildning om medborgar- och brukardialog

som riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner. Målsättningen med

fortbildningen är att skapa ett fokus på vad arbetet med medborgar- och

brukardialog innebär för Lunds kommun, samt skapa en förståelse för vilken

nytta nämnderna och förvaltningarna har av att arbeta systematiskt med

medborgardialog.

 Utveckla e-dialog/e-demokrati med fokus på medborgarpaneler och e-förslag.

Under 2016 ska medborgarpanel och e-förslag prövas i Lunds kommun.  I

utvecklingsarbetet ingår också att undersöka möjligheten att använda till

exempel bloggar, webbenkäter, e-tjänster, chatt, klagomål- och synpunkts-

hantering, med mera i dialogarbetet.

 Under 2016 påbörja ett aktivt arbete med medborgardialog och planera och

genomföra aktiviteter för medborgardialog med utgångspunkt från medbor-

garnas, kommunstyrelsens och övriga nämnders behov.

Ansvar 
Kommunkontoret är ansvarig för utvecklingsarbetet med medborgardialog och gör 

kontinuerliga avstämningar med kommunstyrelsen och demokratiberedningen. 
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Kommunkontoret Missiv 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-04-14 KS 2016/0223

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box  41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Lundgren

046-355949

emma.lundgren3@lund.se

Kommunfullmäktige 

Medgivande om undantag från 
kötidsprincipen

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2016, § 134, 
behandlades ärendet KS 2016/0223 Medgivande om undantag från 
kötidsprincipen. 

Kommunkontorets förslag till beslut och det beslut som togs av 
kommunstyrelsen var att kommunstyrelsen skulle föreslå 
kommunfullmäktige att besluta på ett visst sätt. 

I protokollet har emellertid genom förbiseende/skrivfel angetts att 
kommunstyrelsen beslutar på ett visst sätt, dvs. att beslutet inte ska 
skickas vidare till kommunfullmäktige. Ärendet lämnas dock i enlighet 
med förslaget till beslut över till kommunfullmäktige för beslut. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 134 Medgivande om undantag från
kötidsprincipen, (KF)

Dnr KS 2016/0223

Sammanfattning
LKF begär kommunens medgivande till undantag från kötidsreglerna i 
ägardirektiven.

Enligt de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiven för LKF ska 
bolaget administrera en kö för bostadssökande och erbjuda 
bostadslägenheter med utgångspunkt från kötid. Personer med 
anknytning till Lunds kommun ska prioriteras. Bolagets befintliga 
bostadshyresgäster ska kunna prioriteras före utomstående sökande. 
Tillämpningsregler för bostadssökandekön ska beslutas av bolagets 
styrelse.

LKF bygger för närvarande två bostadsprojekt där styrelsen bedömt det 
som lämpligt att prioritera två olika grupper. Det ena projektet innehåller 
två särskilda boenden för äldre samt bostäder som lämpar sig väl för att 
tillgodose anhörigboende. Det andra projektet innehåller dels förskola 
och boende för studenter. Övriga bostäder lämpar sig därför väl för 
boende med inriktning på ungdomar. LKF:s styrelse kommer att besluta 
om detaljerade regler för anvisning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2016.
LKF:s skrivelse den 23 februari 2016.
Ägardirektiv för LKF, antagna av fullmäktige den 24 oktober 2013.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Hanna Gunnarsson (V), Ulf Nymark (MP), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att medge att Lunds Kommuns Fastighets AB gör undantag från 
kötidsreglerna i ägardirektiven enligt följande: 

- 28 lägenheter i kv Arkivet: Förtur ges i första hand till den vars 
make/maka/sambo/partner har särskilt boende i kv Arkivet och i andra 
hand till personer över 65 år. 

- 53 lägenheter i kv Sofieberg: Kötidsreglerna gäller inte, utan 
lägenheterna erbjuds till ungdomar. Ungdomsbostäderna fördelas bland 
de sökande genom lottning.

att styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB beslutar om närmare 
tillämpningsregler.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Mia Honeth (L), Christer Wallin (M) och Anne Landin (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar

att medge att Lunds Kommuns Fastighets AB gör undantag från 
kötidsreglerna i ägardirektiven för 28 lägenheter i kv Arkivet: Förtur ges 
i första hand till den vars make/maka/sambo/partner har särskilt boende i 
kv Arkivet och i andra hand till personer över 65 år,

att avstyrka att Lunds Kommuns Fastighets AB gör undantag från 
kötidsreglerna i ägardirektiven för 53 lägenheter i kv Sofieberg, samt

att styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB beslutar om närmare 
tillämpningsregler.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     medge att Lunds Kommuns Fastighets AB gör undantag från 

kötidsreglerna i ägardirektiven enligt följande: 
         - 28 lägenheter i kv Arkivet: Förtur ges i första hand till den vars 

make/maka/sambo/partner har särskilt boende i kv Arkivet och i 
andra hand till personer över 65 år. 

         - 53 lägenheter i kv Sofieberg: Kötidsreglerna gäller inte, utan 
lägenheterna erbjuds till ungdomar. Ungdomsbostäderna fördelas 
bland de sökande genom lottning.

att     styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB beslutar om närmare 
tillämpningsregler.

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M) och Mia Honeth (L) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 134/01.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L), 
Christer Wallin (M) och Anne Landin (FNL): Vi tror inte 
kategoriboenden i LKF:s bestånd av den här typen för ungdomar är att 
föredra. Bland annat är det orättvist mot de som redan står i bostadskön 
att ge vissa förtur i kön.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-06 

Ang Medgivande om undantag från kötidsprincipen (Dnr: KS 
2016/0223) 

Vi anser att kommunstyrelsens beslut att tillstyrka avsteg från kötidsprincipen för 

kategoriboenden för ungdomar är dåligt. Det är orättvist mot alla de tusentals människor som 

redan står i kö för att få en bostad inom LKF:s bestånd. Det är av oerhörd vikt att få fram fler 

bostäder, inte minst till ungdomar, men det vore avsevärt bättre att beta av den befintliga kön, 

istället för att anordna ett kommunalt bostadslotteri riktat till bara vissa ungdomar. 

Däremot finns en logik i att anhöriga får möjlighet att flytta från större bostäder och komma 

närmare sina nära och kära när de behöver plats på särskilt boende, i det här fallet i kvarteret 

Arkivet. Den sortens åtgärd skapar värdefulla flyttkedjor. För varje lägenhet som därmed hyrs 

ut frigörs en annan, som mycket väl kan tillfalla en ungdom eller ett yngre par som ska sätta 

sitt första bo. 

Med ovanstående motivering reserverar vi oss till förmån för våra yrkanden 

att medge att Lunds Kommuns Fastighets AB gör undantag från kötidsreglerna i 

ägardirektiven för 28 lägenheter i kv Arkivet: Förtur ges i första hand till den 

vars make/maka/sambo/partner har särskilt boende i kv Arkivet och i andra hand 

till personer över 65 år. 

att avstyrka att Lunds Kommuns Fastighets AB gör undantag från kötidsreglerna i 

ägardirektiven för 53 lägenheter i kv Sofieberg. 

att styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB beslutar om närmare 

tillämpningsregler. 

Christer Wallin (M) Mia Honeth (L) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-03-03 KS 2016/0223

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Medgivande om undantag från 
kötidsprincipen.

Sammanfattning
LKF begär kommunens medgivande till undantag från kötidsreglerna i 
ägardirektiven. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2016
LKFs skrivelse den 23 februari 2016
Ägardirektiv för LKF, antagna av fullmäktige den 24 oktober 2013

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
LKF begär kommunens medgivande till undantag från kötidsreglerna i 
ägardirektiven. 

Enligt de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiven för LKF ska 
bolaget administrera en kö för bostadssökande och erbjuda 
bostadslägenheter med utgångspunkt från kötid. Personer med 
anknytning till Lunds kommun ska prioriteras. Bolagets befintliga 
bostadshyresgäster ska kunna prioriteras före utomstående sökande. 
Tillämpningsregler för bostadssökandekön ska beslutas av bolagets 
styrelse.

LKF bygger för närvarande två bostadsprojekt där styrelsen bedömt det 
som lämpligt att prioritera två olika grupper. Det ena projektet innehåller 
två särskilda boenden för äldre samt bostäder som lämpar sig väl för att 
tillgodose anhörigboende. Det andra projektet innehåller dels förskola 
och boende för studenter. Övriga bostäder lämpar sig därför väl för 
boende med inriktning på ungdomar. LKFs styrelse kommer att besluta 
om detaljerade regler för anvisning.
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-03-03 KS 2016/0223

Kv Arkivet
I kv Arkivet, Brunnsgatan 13 och 15, bygger LKF två äldreboenden med 
totalt 76 boendeenheter och 28 lägenheter. Inflyttning är planerad till 
2017. Vård- och omsorgsförvaltningen har framfört önskemål att de 28 
bostadslägenheterna i första hand erbjuds den vars maka/make/sambo har 
särskilt boende på Brunnsgatan 13, 15 eller på befintliga äldreboenden i 
kvarteret, Brunnslyckan och Mårtenslund. I kvarteret pågår också 
planering för nybyggnad av 128 lägenheter som planeras att börja byggas 
i slutet av 2016 och anvisas i LKFs ordinarie kö. 

LKF föreslår beträffande de 28 lägenheterna i kv Arkivet att förtur ges i 
första hand till den vars make/maka/sambo/partner har särskilt boende i 
kv Arkivet och i andra hand till personer över 65 år.

Kv Sofieberg
I kv Sofieberg planerar LKF att uppföra 5 avdelningar förskola, 70 
lägenheter i s.k. kompisboende som hyrs av Lunds Universitet för ca 140 
studenter samt 53 vanliga lägenheter. De sistnämnda består till ca 80 % 
av 1-2 rum och kök. Dessutom uppförs ca 300 kvm kontorslokaler till 
universitetet. Byggstart sker under 2016 och planerad inflyttning 2018.

LKF föreslår beträffande de 53 lägenheterna i kv Sofieberg att 
kötidsprincipen inte gäller och att lägenheterna erbjuds till ungdomar. 
Avsikten är att istället för kötid använda lottning vid fördelning till 
intressenter. Hyresgästerna kommer att få bo kvar så länge man önskar, 
men även vid framtida lägenhetsbyten kommer ungdomar att prioriteras 
enligt motsvarande principer.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medge att Lunds Kommuns Fastighets AB gör undantag från 
kötidsreglerna i ägardirektiven enligt följande:

- 28 lägenheter i kv Arkivet: Förtur ges i första hand till den vars 
make/maka/sambo/partner har särskilt boende i kv Arkivet och i 
andra hand till personer över 65 år.

- 53 lägenheter i kv Sofieberg: Kötidsreglerna gäller inte, utan 
lägenheterna erbjuds till ungdomar.

att styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB beslutar om närmare 
tillämpningsregler.
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Diarienummer

2016-03-03 KS 2016/0223

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Ägardirektiv för Lunds kommuns Fastighets AB 

ÄGARDIREKTIV FÖR LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB
Antagen av kommunfullmäktige den 27 maj 2004. 

Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2013.  

Allmänt 

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i 

sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom 

gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt 

förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. 

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte strider mot 

tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.  Riktlinjer och policies som 

beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet, t.ex. inom personal- 

och miljöområdet, skall vara vägledande för bolaget. Kommunen och bolaget skall i samråd söka 

lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse exempelvis avseende upphandlingar och 

administrativa tjänster.  

Bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett fastighetsbolag, har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, 

bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva 

anordningar.  

Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolaget skall erbjuda kommuninvånarna bostäder och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö 

till rimlig hyra samt bidra till att planering och byggande anpassas till efterfrågan. Bolaget skall i 

samverkan med Lunds kommun medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder 

sig att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter till kommunens förtursbehov.  

Bolaget skall administrera en kö för bostadssökande och erbjuda bostadslägenheter med 

utgångspunkt från kötid. Personer med anknytning till Lunds kommun skall prioriteras. Bolagets 

befintliga bostadshyresgäster ska kunna prioriteras före utomstående sökande. Tillämpningsregler 

för bostadsökandekön skall beslutas av bolagets styrelse.  

Bolaget skall erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boinflytande. 

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala 
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Ägardirektiv för Lunds kommuns Fastighets AB 

ändamålet med verksamhet och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen. 

Kommunens insyn i bolagets verksamhet 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller 

genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och 

att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

På begäran skall kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagets 

verksamheter, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolagen på grund av reglerna om 

offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. 

Informationsskyldighet för bolaget 

Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen skall bolaget lämna information och 

rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl 

informerad om dess verksamheter. 

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser skall överlämnas till kommunstyrelsen. 

Innehåller protokoll som skall överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolaget på grund 

av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, skall uppgifterna uteslutas. Av det översända 

materialet skall framgå att sådan åtgärd har vidtagits. 

Bolaget skall samråda med ägaren om datum för bolagsstämma och när handlingarna till bolagsstämma 

skall skickas ut. Handlingarna skickas utöver till utsedda representanter även till kommunstyrelsen.  

Budget och bokslut 

Budget för det kommande året skall överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen senast den 15 

december året före budgetåret. Delårsrapporter skall samordnas med kommunens uppföljningsprocess 

så att gemensam rapport om kommunen och bolagets delårsbokslut och bokslutsprognos kan 

överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget skall överlämna bokslut enligt tidplan för kommunens 

sammanställda redovisning (koncernredovisning). 

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende skall bolagets styrelse i förvaltnings - 

berättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala 

ändamålet med verksamheten. 

Förvaltningsberättelsen skall dessutom innefatta en prognos över bolagets framtida utveckling. 

Ägarmöte 
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Ägardirektiv för Lunds kommuns Fastighets AB 

 

 

Kommunstyrelsen kan, på det sätt bolagets styrelse finne r lämpligt, regelbundet sammanträffa med 

bolagets ledning för utbyte av information och diskussion om aktuella händelser och planer i bolaget. 

Ägarmöte skall hållas innan bolagsstämma.  
 

 
Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 

 

 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att kommunfullmäktige 

skall beredas möjlighet att ta ställning skall samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

 

Ekonomiska mål 
 

 
Verksamheten skall bedrivas så att normal lönsamhet för branschen uppkommer. Mål för bolagets 

soliditet och avkastning skall beslutas av bolagets styrelse efter samråd med kommunstyrelsen. 

 
Kommunen skall erhålla utdelning från bolaget med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. 

Utdelningspolicy skall beslutas av bolagets styrelse efter samråd med kommunstyrelsen en gång under 

varje mandatperiod. 
 
 
 

Medelsförvaltning 
 

 

Bolagets penningflöde (ut- och inbetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med kommunens 

koncernkontosystem. Finanspolicy för placering av överskottslikviditet och upplåning av likvida medel 

skall i riskhänseende motsvara kommunens finanspolicy. 
 
 
 
 
 

Mål och utvecklingsdirektiv 
 

 
I samband med behandlingen av kommunens budget kommer kommunfullmäktige att pröva om tillägg 

eller förändring behövs av mål och uppgifter för bolaget. Sådana kommer i så fall att ges i form av 

utvecklingsdirektiv. 
 
 
 

Arkiv 
 

 
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente. 

 

 

Suppleants inträde 

För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller, vad som beslutats av kommunfullmäktige. 
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Ägardirektiv för Lunds kommuns Fastighets AB 

 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant skall alltid kallas till 

styrelsesammanträde. 
 

 
Lekmannarevisorer 

 

 
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för sitt eget och för 

biträdets arbete. 

 
Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn samt för dess biträde. Om 

kostnaderna för detta överstiger av bolagsstämman anslagna medel skall lekmannarevisorerna begära 

ytterligare medel av bolagets styrelse.  Om styrelsen avslår sådan begäran skall styrelsen hänföra 

framställningen till en extra bolagsstämma för beslut. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 146 Lars V Andersson (C) motion ”Ett
skräpfritt Lund”, (KF)

Dnr KS 2015/1285

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det 
görs en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att 
åstadkomma ett större ansvar för näringsidkarna vad gäller nedskräpning 
i deras närmiljö, samt att kommunen stimulerar ökat personligt 
ansvarstagande genom att till exempel delta i kampanjer som arrangeras 
av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2016.
Tekniska nämndens beslut den 17 februari 2016, § 30.
Renhållningsstyrelsens beslut den 9 februari 2016, § 10.
Motionen ”Ett skräpfritt Lund” inkommen den 17 december 2015.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), 
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L), Anne Landin (FNL) och 
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta

att anse motionen besvarad med vad tekniska nämnden och 
renhållningsstyrelsen anfört.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad med vad tekniska nämnden och 

renhållningsstyrelsen anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren

386



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-03-17 KS 2015/1285

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Lars V Andersson (C) "Ett 
skräpfritt Lund".

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det 
görs en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att 
åstadkomma ett större ansvar för näringsidkarna vad gäller nedskräpning 
i deras närmiljö, samt att kommunen stimulerar ökat personligt 
ansvarstagande genom att till exempel delta i kampanjer som arrangeras 
av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Beslutsunderlag
Motionen ”Ett skräpfritt Lund” inkommen den 17 december 2015.
Renhållningsstyrelsens beslut den 9 februari 2016, § 10.
Tekniska nämndens beslut den 17 februari 2016, § 30.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2016.

Barnets bästa
Att skapa ren och giftfri miljö är att ta hänsyn till barns bästa. Barn i 
Lunds skolor deltar i skräpplockardagar vilket bidrar till en förståelse för 
nedskräpningens konsekvenser. En skräpfri och välskött offentlig miljö 
har en positiv inverkan på attraktivitet och trygghet till gagn för alla 
invånare, inklusive barn.

Ärendet
Lars V Andersson (C) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det 
görs en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att 
åstadkomma ett större ansvar för näringsidkarna vad gäller nedskräpning 
i deras närmiljö, samt att kommunen stimulerar ökat personligt 
ansvarstagande genom att till exempel delta i kampanjer som arrangeras 
av stiftelsen Håll Sverige Rent.

I motionen anges bl.a. följande. Den kommunala renhållningen är så god 
som man rimligen kan begära. Det är inte här huvudproblemet finns. 
Andra åtgärder behöver därför vidtas. Mycket skräp samlas runt 
näringsidkare som säljer livsmedel och drycker i engångsförpackningar 
för konsumtion utanför försäljningslokalen. Här måste näringsidkarna ta 
ett betydligt större ansvar för att hålla rent. Det direkta ansvaret ligger 
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dock hos de enskilda medborgarna. Det krävs en attitydförändring. Det 
måste bli fult att slänga skräp. Ett förtjänstfullt arbete görs i detta 
sammanhang av stiftelsen Håll Sverige Rent. I deras regi ordnas en rad 
kampanjer som vid ett deltagande verksamt kan bidra till 
attitydförändring.

Yttranden
Yttrande har inhämtats från renhållningsstyrelsen och tekniska nämnden.

Renhållningsstyrelsen har anfört bl.a. följande: 

Renhållningsstyrelsen delar motionens beskrivning om att förbättringar 
kan ske genom beteendeförändringar och inte bara genom ökad 
kommunal städning. Allmänna medel bör så långt möjligt användas till 
andra nyttigheter än skräpplockning. Tekniska förvaltningen, 
Renhållningsverket och Citysamverkan inledde ett samarbete för flera år 
sedan kallat ”Rent i City”. Syftet var att få ett större engagemang från 
allmänhet och verksamheter i centrala Lund. Samverkan sker med Lunds 
handelsförening och fastighetsägarförening. Fler kampanjer har 
genomförts och många av Lunds skolor deltar regelbundet i 
skräpplockardagar på initiativ av Håll Sverige Rent.

I förslag till avfallsplan för Lunds kommun är ett av tre fokusområden 
”Ren och giftfri miljö”. Mål och handlingsplaner kommer att utvecklas 
vid genomförande av avfallsplanen. En första insats är att bättre kartlägga 
nedskräpningen. Under 2016 planeras en skräpmätning i de kommuner 
som är delägare i SYSAV. Detta för att få en utgångspunkt inför 
jämförelser i framtiden. 

Inför årets medborgarundersökning i SCB:s regi har renhållningsverket 
beställt en utökad frågedel om attityder och beteende vad gäller 
nedskräpning. Svaren kan ge en vägledning för framtida insatser.

Vad gäller motionens förslag om översyn av de lokala 
ordningsföreskrifterna finns även en koppling till föreskrifter om 
gångbanerenhållning. Fastighetsägare har ett ansvar vad gäller 
renhållning av gångbana.

Förslaget om att stimulera till ett ökat personligt ansvarstagande genom 
exempelvis kampanjer är redan en strategi som används. Kampanjer har 
även skett i samverkan med stiftelsen Håll Sverige Rent.

Renhållningsstyrelsen har för avsikt att verka för fler åtgärder för 
minskad nedskräpning i enligt med kommungemensamma mål och 
handlingsplaner och har också beslutat att utvärdera nyttan av ett 
medlemskap i Håll Sverige Rent.

Tekniska nämnden har anfört bl.a. följande: 

Motionären lyfter en viktig fråga. Beteendet hos befolkningen är vad det 
gäller nedskräpning inte alltid den bästa. Nedskräpning är också ett av tre 
fokusområden i den nya renhållningsplanen för Lunds kommun.
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2016-03-17 KS 2015/1285

Översyn av lokala ordningsföreskrifter
Nämnden är tveksam till att en ändring nämnvärt skulle påverka 
nedskräpningen. Lagstiftning finns redan. I det fall det trots det skulle 
införas en skrivning kring nedskräpning hade förvaltningen inte haft 
någon erinran.

Stimulera personligt ansvarstagande
Trots att det är förbjudet att skräpa ner är det en hel del skräp som 
hamnar på fel ställe. Nämnden är därför positiv till att delta i kampanjer 
med syfte att minska nedskräpningen.

Samarbetet med Håll Sverige Rent kan säkerligen fördjupas. Samarbetet 
med skolorna har varit framgångsrikt. Flera kampanjer tillsammans kan 
prövas. 

Kampanjer bör inkludera näringsidkarna. Sedan tidigare planeras 
aktiviteter i Rent i City-kampanjen. Samarbetet mellan kommunen och 
handlarna i staden bygger på ett gemensamt ansvarstagande och att 
minimera skräpet på våra gator och torg. 

För att långsiktigt förändra något bör också kunskapen förstärkas bland 
unga och barn. Under året kommer naturum att göra besök i staden för att 
öka kunskapen om naturen och vikten av att vårda den. En åtgärd som på 
sikt kan minska nedskräpningen.

Kommunkontorets kommentar
Liksom nämnderna delar kommunkontoret motionärens uppfattning att 
beteenden hos befolkningen vad gäller nedskräpning kan förbättras. Av 
nämndernas yttrande framgår emellertid att man från kommunens sida 
redan idag på olika sätt arbetar med detta och att det både finns planer på 
och en avsikt att framöver verka för fler åtgärder för minskad 
nedskräpning.

Kommunkontoret anser inte att det är relevant för motionens syfte med 
en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna, då renhållningsfrågor inte 
ska regleras i dessa. Regler vad gäller nedskräpning och renhållning 
återfinns bl.a. i miljöbalken och i lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen). 
Lokala ordningsföreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i 
annan författning eller som kan regleras med stöd av sådan. Ansvaret för 
gaturenhållningen regleras i gaturenhållningslagen liksom möjligheten 
för kommunen att ålägga fastighetsinnehavare viss 
renhållningsskyldighet. Enligt kommunkontorets bedömning har det 
utrymme till reglering som där ges utnyttjats i de av kommunen antagna 
bestämmelserna om gångbanerenhållning i Lunds kommun. Nämnderna 
har inte heller framfört att det på grund av motionen skulle finnas 
anledning att se över dessa bestämmelser. 

Med detta förtydligande anser kommunkontoret att motionen kan 
besvaras med vad som framkommit genom nämndernas yttranden.
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2016-03-17 KS 2015/1285

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-02-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 30 Motion C - Ett skräpfritt Lund
Dnr TN 2015/0720

Sammanfattning
Centerpartiet framför i en motion att det är skräpigt i den offentliga 
miljön i Lund och att det krävs en attitydförändring hos medborgarna. I 
motionen föreslås en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i syfte 
att åstadkomma ett större ansvar bland näringsidkarna samt att 
kommunen ska stimulera ett ökat personligt ansvarstagande genom 
deltagande i kampanjer. Kommunkontoret har översänt motionen till 
tekniska nämnden för yttrande.

Förvaltningen menar att motionären lyfter en viktig fråga. 
Beteendekampanjer kan vara ett sätt att minska nedskräpningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2016
Motion från Centerpartiet, daterad 17 december 2015

Yrkanden
Johan Nilsson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Johan Nilsson (C) 
med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningen förslag till yttrande som sitt eget.

Protokollsanteckningar
Johan Nilsson (C) får till protokollet anteckna att det är viktigt att 
kommunens regler vad gäller näringsidkares ansvar för nedskräpning ses 
över för att se vilka positiva effekter en skärpning av reglerna skulle 
kunna ha.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

392



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-17 TN 2016/0127

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-02-17 klockan 17.30–
20.30

Ledamöter Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Ann Schlyter (V)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Felix Solberg (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars-Göran Hansson (C)

Ersättare Ronny Hansson (S), §§ 24-39 17.50-20.30
Teresa Hankala-Janiec (S)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Christer Wallström (L)
Anders Jarfjord (V)
Börje Hed (FNL)

Övriga Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare Johan Nilsson (C)

Paragrafer § 22-39

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen, 1 mars 2015 kl 16.30

Underskrifter
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-17 TN 2016/0127

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Johan Nilsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2016-02-17

Paragrafer § 22-39

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle
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Tekniska förvaltningen  Tjänsteskrivelse 1 (3)
Diarienummer 

2016-01-28 TN 2015/0720 

H Lockby 

P Eneroth Tekniska nämnden
K-O Seth 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
 Box 41, 221 00 Lund Brotorget 1 046-35 50 00 tekniska.forvaltningen@lund.se www.lund.se 

Motion C – Ett skräpfritt Lund 

Sammanfattning 
Centerpartiet framför i en motion till kommunfullmäktige angående 
skräp i den offentliga miljön att det krävs en attitydförändring hos 
medborgarna. I motionen föreslås en översyn av de lokala 
ordningsföreskrifterna i syfte att åstadkomma ett större ansvar bland 
näringsidkarna samt att kommunen ska stimulera ett ökat personligt 
ansvarstagande genom deltagande i kampanjer. Kommunkontoret har 
översänt motionen för yttrande. 

Förvaltningen menar att motionären lyfter en viktig fråga. Beteendet hos 
befolkningen är vad det gäller nedskräpning inte alltid den bästa. 
Beteendekampanjer kan vara ett sätt att minska nedskräpningen.  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-28 
Motion från centerpartiet daterad 2015-12-17 

Barnets bästa 
En skräpfri och välskött offentlig miljö har en positiv inverkan på 
attraktivitet och trygghet till gagna för all invånare, inklusive barn. 

Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning 
En skräpfri och välskött offentlig miljö har en positiv inverkan på 
attraktivitet och trygghet till gagn för alla invånare, inklusive personer 
med funktionsnedsättning. 

Ärendet 
Gällande lagstiftning 

Det är enligt miljöbalken  förbjudet att skräpa ner på platser där 
allmänheten har tillträde till eller insyn till. 

15 kapitlet, § 30 
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde 
eller insyn till." 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer 

2016-01-28 TN 2015/0720 

29 kapitlet, § 7 
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en 
plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning 
till böter eller fängelse i högst ett år." 

29 kapitlet, § 7a miljöbalken 
"Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för 
nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse 
som mindre allvarlig." 

När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen bötfälla 
på plats, så kallad nedskräpningsförseelse. Boten är på 800 kronor. 
Förseelser som kan vara aktuella är då någon skräpat ned med små 
mängder skräp, till exempel snabbmatsförpackningar, glas- och 
plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och 
andra engångsartiklar. Om det handlar om en obetydlig nedskräpning ska 
nedskräpningen bedömas som en ringa förseelse, som inte är straffbar. 
T.ex. anses att kasta fimpar vara en ringa förseelse. 

Renhållningen i Lunds kommun 

De senaste åren har kommunens renhållningsinsatser ökat väsentligt i 
omfattning. Framförallt har extra resurser avsatts för Lunds stadskärna. 
Extra städpatruller på eftermiddag/kväll och helgstädning har införts 
under perioden april-oktober. Helgstädningen har utökats. Förvaltningens 
uppfattning är att det haft en viss effekt. Antalet klagomål har minskat 
även om de fortfarande finns. Renhållningen är därför omdiskuterad.  

Kommunen samarbetar sedan en tid tillbaka med Håll Sverige Rent i 
olika sammanhang, från konferenser och skräpplockardagar med 
kommunens förskolor till enkäter med frågor till medborgarna om 
skräpet i kommunen.  

Tillsammans med parterna i Citysamverkan, fastighetsägarföreningen 
och handelsföreningen, har kommunen drivit kampanjen Rent i City. Här 
har initiativ tagits för att få ett större engagemang, bl.a. hos 
näringsidkarna.  

Fastighetsägarnas ansvar för gångbanorna regleras i ”Bestämmelser om 
gångbanerenhållningen i Lunds kommun”.  

I allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun finns vad det 
gäller renhållning endast regler avseende föroreningar från hundar. 

Yttrande 
Förvaltningen menar att motionären lyfter en viktig fråga. Beteendet hos 
befolkningen är vad det gäller nedskräpning inte alltid den bästa. 
Nedskräpning är också ett av tre fokusområden i den nya 
renhållningsplanen för Lunds kommun. 
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Diarienummer 

2016-01-28 TN 2015/0720 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter 

Förvaltningen är tveksam till att en ändring nämnvärt skulle påverka 
nedskräpningen. Lagstiftning finns redan. I det fall det trots det skulle 
införas en skrivning kring nedskräpning hade förvaltningen inte haft 
någon erinran. 

Stimulera personligt ansvarstagande 
Trots att det är förbjudet att skräpa ner är det en hel del skräp som 
hamnar på fel ställe. Förvaltningen är därför positiv till att delta i 
kampanjer med syfte att minska nedskräpningen. 

Samarbetet med Håll Sverige Rent kan säkerligen fördjupas. Samarbetet 
med skolorna har varit framgångsrikt. Flera kampanjer tillsammans kan 
prövas.  

Kampanjer bör inkludera näringsidkarna. Sedan tidigare planeras 
aktiviteter i Rent i City-kampanjen. Samarbetet mellan kommunen och 
handlarna i staden bygger på ett gemensamt ansvarstagande och att 
minimera skräpet på våra gator och torg.  

För att långsiktigt förändra något bör också kunskapen förstärkas bland 
unga och barn. Under året kommer naturrum att göra besök i staden för 
att öka kunskapen om naturen och vikten av att vårda den. En åtgärd som 
på sikt kan minska nedskräpningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Tekniska nämnden föreslås besluta 
att anta förvaltningen förslag till yttrande som sitt eget. 

Håkan Lockby 
Teknisk direktör 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunkontoret 
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Renhållningsstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-02-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 10 Centerpartiet motion 2015-12-17 ”Ett
skräpfritt Lund”

Dnr RH 2015/0864

Sammanfattning
Om lokala ordningsföreskrifter skall ses över bör även föreskrifter för 
gångbanerenhållning beaktas.

Renhållningsstyrelsen och tekniska nämnden m.fl. arbetar redan med 
kampanjer och andra aktiviteter för att påverka beteende för minskad 
nedskräpning. En bättre kartläggning av medborgarnas beteende och 
uppfattning om problemet behövs inför framtida aktiviteter

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 28 januari 2016 dnr RH 
2015/0864.
Motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 dnr KS/1285.

Yrkanden
Emma Nilsson (MP) yrkar att Renhållningsstyrelsen ska utvärdera  
nyttan av ett medlemskap i ”Håll Sverige Rent”. 

Beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar
att Renhållningsstyrelsen ska utvärdera  nyttan av ett medlemskap i ”Håll 

Sverige Rent”
och översända skrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen.
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Renhållningsstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-09 RH 2015/0822

Justerare Utdragsbestyrkande

Renhållningsstyrelsen

Plats och tid Renhållningsverket, stora konferensrummet, Traktorvägen 16, 2016-
02-09 klockan 18.00

Ledamöter Emma Nilsson (MP), ordförande
Rune Granqvist (S), vice ordf
Torsten Czernyson (KD), 2:e v ordf
Lotta Eldh Pålsson (M)
Sven-Inge Cederfelt (V)
Jörgen Jörgensen (L)

Tjänstgörande ersättare Gustav Hofvander (S)

Ersättare Eva Ohlsson (S)
Lars Dahlquist (M)
William Sparf (L)
Anne Dederichs (V)
Staffan Fredlund (C)

Övriga Erik Rånlund, förvaltningschef, Renhållningsverket
Anna Wilhelmsson Göthe, driftschef, Renhållningsverket
Agneta Ingemarsson, ekonomichef, Renhållningsverket
Anne-Maj Hansson, nämndsekreterare, Renhållningsverket

Justerare Rune Granqvist (S)

Paragrafer § 1-14

Plats och tid för justering Renhållningsverket 2016-02-23

Underskrifter

Sekreterare

Anne-Maj Hansson

Ordförande

Emma Nilsson (MP)

Justerare

Rune Granqvist (S)
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Renhållningsstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-09 RH 2015/0822

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-02-09

Paragrafer § 1-14

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-24 Datum då anslaget tas ned 2016-03-17

Förvaringsplats för protokollet Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Underskrift

Anne-Maj Hansson
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Tjänsteskrivelse 1 (2)
Renhållningsverket Diarienummer

2016-01-28 RH 2015/0864

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Traktorvägen 16 046-35 50 00 046-35 59 39 renhallningsverket@lund.se www.lund.se
221 00 LUND

Erik Rånlund

046-35 53 85

erik.ranlund@lund.se

Renhållningsstyrelsen

Remissvar

Centerpartiet motion 2015-12-17 "Ett skräpfritt 
Lund"

Sammanfattning
Om lokala ordningsföreskrifter skall ses över bör även föreskrifter för 
gångbanerenhållning beaktas.

Renhållningsstyrelsen och tekniska nämnden m.fl. arbetar redan med 
kampanjer och andra aktiviteter för att påverka beteende för minskad 
nedskräpning. En bättre kartläggning av medborgarnas beteende och 
uppfattning om problemet behövs inför framtida aktiviteter

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 28 januari 2016 dnr RH 
2015/0864.
Motion till kommunfullmäktige den 17 december 2015 dnr KS/1285.

Barnets bästa
Att skapa ren och giftfrimiljö är att ta hänsyn till barns bästa. Barn i 
Lunds skolor deltar i skräpplockardagar vilket bidrar till en förståelse för 
nedskräpningens konsekvenser. Allmänna platser som inte är 
nedskräpade ökar tryggheten för barn och alla kommuninvånare.

Ärendet
Renhållningsverket delar motionens beskrivning om att förbättringar kan 
ske genom beteendeförändringar och inte bara genom ökad kommunal 
städning. Allmänna medel bör så långt möjligt användas till andra 
nyttigheter än skräpplockning. Tekniska förvaltningen, 
Renhållningsverket och Citysamverkan inledde ett samarbete för flera år 
sedan kallat ”Rent i City”. Syftat var att få ett större engagemang från 
allmänhet och verksamheter i centrala Lund. Samverkan sker med Lunds 
handelsförening och fastighetsägareförening. Fler kampanjer har 
genomförts och många av Lunds skolor deltar regelbundet i 
skräpplockardagar på initiativ av ”Håll Sverige Rent”.

I förslag till avfallsplan för Lunds kommun är ett av tre fokusområden 
”Ren och giftfri miljö”. Mål och handlingsplaner kommer att utvecklas 
vid genomförande av avfallsplanen. En första insatts är att bättre 
kartlägga nedskräpningen. En skräpmätning planeras under 2016 i de 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-01-28 RH 2015/0864

kommuner som är delägare i SYSAV. Detta för att få en utgångspunkt 
(0-mätning) inför jämförelser i framtiden. 

Inför årets medborgarundersökning i SCB:s regi har renhållningsverk 
beställt en utökad frågedel om attityder och beteende vad gäller 
nedskräpning. Svaren kan ge en vägledning för framtida insatser.

Vad gäller yrkande om översyn av de lokala ordningsföreskrifterna finns 
även en koppling till föreskrifter om gångbanerenhållning. 
Fastighetsägare har ett ansvar vad gäller renhållning av gångbana.

Yrkande om att stimulera till ett ökat personligt ansvarstagande genom 
exempelvis kampanjer är redan en strategi som används. Kampanjer har 
även skett i samverkan med stiftelsen ”Håll Sverige Rent”. Ett 
medlemskap i ”Håll Sverige Rent” kan övervägas.

Renhållningsverket har för avsikt att verka för fler åtgärder för minskad 
nedskräpning i enligt med kommungemensamma mål och 
handlingsplaner

Förvaltningens förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen föreslås besluta

att översända remissvaret till kommunstyrelsen.

Erik Rånlund
Renhållningsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 147 Lars Hansson (L) och Philip Sandberg
(L) ”Likvärdig PRAO för alla elever i 
kommunen”, (KF)

Dnr KS 2015/0986

Sammanfattning
Liberalerna har genom Lars Hansson och Philip Sandberg lämnat en 
motion till kommunfullmäktige om likvärdig PRAO för alla elever i 
kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 9 december 2016, § 151.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 16 december 2015, § 189.
Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen, motion från Lars Hansson 
(L) och Philip Sandberg (L) den 6 oktober 2015.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD) 
och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta

att anse motionen besvarad.

Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunkontoret för att, i samverkan med 
barn- och skolnämnderna, utreda och belysa de arbetsmiljörättsliga 
aspekterna med PRAO-verksamhet för såväl rektorer som elever.

Mia Honeth (L), Yanira Difonis (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta

att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) yrkande om 
återremiss mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå Christer Wallins (M) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande mot Mia Honeths (L) m.fl. yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Mia Honeths (L) m.fl. yrkande.

Omröstningen faller ut enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Hanna 
Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) 
röstar Ja.

Hans-Olof Andersson (SD), Yanira Difonis (MP), Ulf Nymark (MP) och 
Mia Honeth (L) röstar Nej.

Christer Wallin (M) och Louise Rehn Winsborg (M) avstår från att rösta.

Med 7 Ja-röster, 4 Nej-röster och 2 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad.

Reservationer
Mia Honeth (L), Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Louise 
Rehn Winsborg (M) Ulf Nymark (MP) och Yanira Difonis (MP) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 147/01, § 147/02, § 
147/03.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 6 april 2016, 

ärende 38, ”Lars Hansson (L) och Philip Sandberg (L) ”Likvärdig 

PRAO för alla elever i kommunen” 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 

vårt bifallyrkande till motionen. Självklart måste kommunen ta ett ansvar 

för att alla elever erbjuds yrkespraktik.  

För Sverigedemokraterna 2016-04-06 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Reservation från Miljöpartiet de Gröna 
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-06 

ÄRENDE 38: 
”Likvärdig Prao för alla elever i kommunen”. Motion från Lars Hansson 
(L) och Philip Sandberg (L) 

MPrao viktig del av skolans studie- och 
yrkesvägledning 

Miljöpartiet anser att praktisk arbetslivsorientering i grundskolan är viktig del av 
skolans studie- och yrkesvägledning. Vi anser därför att alla elever på grundskolans 
högstadium ska erbjudas praktisk arbetslivsorientering. Alla elever i kommunen ska 
också erbjudas Prao på likvärdiga villkor. 

Lund 2016-04-12 

Yaniro Difonis Montoya Ulf Nymark 
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-06 

Ang Lars Hansson (L) och Philip Sandberg (L) "Likvärdig PRAO för 
alla elever i kommunen" (Dnr: KS 2015/0986) 

Moderaterna i Lunds kommun tycker att det är mycket viktigt med en väl fungerande studie- 

och yrkesvägledning i skolan. Vidare tror vi på värdet av att ha en likvärdighet inom Lunds 

kommun vad gäller SYV. Likvärdighet är viktigt och en elevs geografiska hemvist inom 

kommunen ska inte avgöra kvalitén på varken undervisning eller studie- och yrkesvägledning. 

Eftersom ett antal frågetecken kring de juridiska förutsättningarna för PRAO kvarstår yrkade 

Moderaterna på återremiss. Syftet var att få utrett de arbetsmiljörättsliga aspekterna för såväl 

rektorer som elever. Eftersom vårt yrkande om återremiss inte bifölls valde vi att lägga ned 

våra röster. 

Christer Wallin (M) Louise Rehn Winsborg (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-03-16 KS 2015/0986

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Lars Hansson (L) och Philip 
Sandberg (L) "Likvärdig PRAO för alla elever i 
kommunen"

Sammanfattning
Liberalerna har genom Lars Hansson och Philip Sandberg lämnat en 
motion till kommunfullmäktige om likvärdig PRAO för alla elever i 
kommunen. Motionen har remitterats till barn- och skolnämnderna som 
inkommit med yttranden. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016 Dnr KS 2015/0986
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 9 december 2016 § 151 Dnr 
BSL 2015/0642
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 16 december § 189 Dnr 
BSÖ 2015/0781. 
Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen, motion från Lars Hansson 
(L) och Philip Sandberg (L) den 6 oktober 2015

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Båda skolnämnderna bedömer att förvaltningens 
förslag till beslut ligger i linje med barnkonventionens intentioner. 
Rutinerna för PRAO har som syfte att förbättra och säkra arbetsmiljön 
för de elever som är ute på praktik under sin skolgång.  

Ärendet

Lars Hansson (L) och Philip Sandberg (L) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige om likvärdig PRAO för alla elever i kommunen. 
De anför att barn- och skolnämnderna saknar tydliga målsättningar och 
uppföljning av SYV-verksamheten. De framför även att vissa skolor helt 
upphört att erbjuda PRAO och att vissa skolor överlåter till eleverna att 
anordna PRAO-plats vilket inte ger en likvärdig skola. 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-03-16 KS 2015/0986

De föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att minst tre veckors praktik ska anordnas/ackvireras och erbjudas alla 

grundskoleelever i Lunds kommun, i syfte att öka kännedomen om 
olika typer av yrkesliv samt att ge ökad valkompetens inför 
kommande utbildnings- och yrkesval.

att uppdra åt Barn- och skolnämnderna att ta fram gemensamma 
metoder för uppföljning av SYV-verksamheten, i syfte att 
säkerställa utbildnings- och yrkesval samt 

att kommunen, inom alla egna verksamhetsgrenar, ska erbjuda ett 
allsidigt utbud av praktikplatser.

Nämndernas yttranden

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Nämnden har beslutat att bifalla motionen. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster
Nämnden har beslutat att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse,
att barn- och skolnämnd Lund Öster står kvar vid sitt beslut om de rutiner 
vid PRAO som fastställdes 2014-10-22,
att avslå motionens förslag om att återinföra tre veckors praktik,
att uppdra åt barn- och skolförvaltningen att inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet följa upp SYV-verksamheten, i syfte att 
säkerställa både kvalitet och likvärdighet,
att verka för att kommunens alla förvaltningar ska ställa sig positiva till att ta 
emot studiebesök, altenativt besöka förskolor/skolor, och informera om alla 
kommunens verksamheter samt 
att verka för att näringsliv och företagare inom kommunen ställer sig 
positiva till studiebesök.

Kommunkontorets kommentar
Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om hur studie- och 
yrkesvägledningen ska planeras, genomföras och följas upp. Motivet för 
förslaget är att det idag görs på olika sätt i barn- och skolnämnderna och 
att det inte ger en likvärdig skola. 

Kommunfullmäktige har valt att organisera ansvaret för grundskolan i två 
nämnder med samma uppdrag fördelat på geografiskt område. Utifrån sitt 
respektive ansvar har nämnden beslutanderätt i alla frågor som berör 
verksamhetsområdet. Utifrån sin kännedom om vad som krävs för att alla 
elever ska nå målen för skolan har nämnderna möjlighet att fatta olika 
beslut.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2016-03-16 KS 2015/0986

Skollagen anger att grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden 
och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska 
utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder 
eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge 
en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Däremot anges inte 
i skollagen, förordning eller allmänna råd hur detta ska organiseras. 

För att nå en likvärdig studie- och yrkesvägledning i hela Lunds kommun 
har skolförvaltningarna utarbetat en gemensam plan som omfattar studie- 
och yrkesvägledningen från förskola till gymnasiet. Planen har fastställts av 
skoldirektörerna för Lund Öster, Lund stad och utbildningsförvaltningen.
Målen för studie- och yrkesvägledningen är att:
 Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses
 Eleverna gör väl underbyggda val
 Samarbetet mellan skola och arbetsliv ökar

Planen visar att studie- och yrkesvägledning ska ses i ett betydligt 
bredare perspektiv än enbart PRAO. Information, undervisning och 
vägledning ska ses som all den verksamhet som bidrar till att ge eleverna 
kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta välgrundade beslut 
om framtida studie – och yrkesval. I planen framgår också hur elevernas 
valkompetens ska utvecklas och att rektor ska se till att det utarbetas en 
aktivitetsplan på varje skolenhet. Denna ska beskriva hur skolan ska nå 
målen i styrdokumenten. Aktiviteterna ska genomföras i alla skolformer, 
i alla årskurser och i alla ämnen.

Rektor har det övergripande ansvaret för att skolverksamheten som 
helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor leder och samordnar den 
pedagogiska verksamheten och beslutar om sin enhets inre organisation. 
Rektor har ansvar för att gällande styrdokument för studie- och 
yrkesvägledningen följs. 

Kommunkontoret föreslår att motionen avslås. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Lars Hansson (L), Philip Sandberg (L), barn- och skolnämnderna
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (5) 
Sammanträdesdatum

2015-12-16 

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 189 Remiss: Motion från Lars Hansson
(FP) och Philip Sandberg (FP) 
”Likvärdig PRAO för alla elever i 
kommunen” 

Dnr BSÖ 2015/0781 

Sammanfattning 
En skrivelse, daterad Lund 2015-10-06, har inkommit till 

Kommunfullmäktige i Lunds kommun Folkparti, undertecknad av Lars 

Hansson och Philip Sandberg med yrkande om att uppdra åt Barn- och 

skolnämnderna att minst tre veckors praktik ska anordnas/ackvireras och 

erbjudas alla grundskoleelever i Lunds kommun, i syfte att öka 

kännedomen om olika typer av yrkesliv samt att ge ökad valkompetens 

inför kommande utbildnings- och yrkesval, ta fram gemensamma 

metoder för uppföljning av SYV-verksamheten, i syfte att säkerställa 

både kvalitet och likvärdighet samt att kommunen, inom alla egna 

verksamhetsgrenar, ska erbjuda ett allsidigt utbud av praktikplatser. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade beslut om och fastställde 

dokumentet Rutin vid PRAO vid oktobernämndens sammanträde 2014-

10-22. I det beslutet framgår bland annat att rektor på varje enskild skola 

beslutar ifall skolan ska genomföra PRAO.  

Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade beslut om och fastställde vid 

majnämndens sammanträde 2015-05-20 att Barn- och skolnämnd Lund 

Öster står kvar vid sitt beslut om de rutiner vid PRAO som fastställdes 

2014-10-22. 

Beslutsunderlag 
Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen, skrivelse från Folkpartiet 

undertecknad av Lars Hansson och Philip Sandberg, daterad 6 oktober 

2015  

Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3  

Policy gällande PRAO ur ett arbetsmiljöperspektiv  

Rutin vid PRAO, Fastställd av Barn- och skolnämnd Lund Öster 2007-

11-14, reviderad 2013-09-25, reviderad 2014-10-03  

Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun, fastställd 2014-

12-17 av skoldirektörerna för Utbildningsförvaltningen, Barn- och 

skolnämnd Lund stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011, 

särskilt Kap. 2.8 Rektors ansvar, Skolverket  

Skolverkets allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning  

Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014  

Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 april 2015  
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (5) 
Sammanträdesdatum

2015-12-16 

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 november 

2015 

Yrkanden 
Erik Kanders (L) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP) 

bifall till motionen. 

Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Rita Borg (S), Caroline 

Ljungqvist (FI), Eva Strand (S) och Ola Christiansson (S) bifall till 

förvaltningens förslag. 

Charlotte Svanberg (M) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M) 

och Aleksander Mlynarczyk (KD) avslag på första punkten i motionen 

med motiveringen att;  

Prao är en del av syv verksamheten och hur syv verksamheten ska 

utformas på varje enskild skola ligger under rektors ansvar och styrs av 

klara styrdokument. Vi ställer oss inte negativa till prao utan anser att en 

fungerande prao kan vara en utmärkt del av verksamheten.  

Det vi ställer oss frågande till är att vi som politiker går in och detaljstyr 

en del av verksamheten som ligger under rektors ansvar. Ansvar och 

befogenheter bör hänga samman för att säkerställa en kvalitativ 

verksamhet.  

Karin Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 

tilläggsyrkande, 

att verka för att näringsliv och företagare inom kommunen ställer sig 

positiva till studiebesök. 

Beslutsgång 
Det finns således fyra yrkanden.  

Nämnden godkänner beslutsgången.  

Ordförande ställer proposition på Erik Kanders (L) yrkande. 

Ja till Kenth Andersson (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag 

Nej till Erik Kanders (L) yrkande om bifall till motionen   

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Andersson 

(S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag.  

Ordförande ställer proposition på Charlotte Svanbergs (M) yrkande. 

Ja till Kenth Andersson (S) yrkande  

Nej till Charlotte Svanberg (M) yrkande 
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (5) 
Sammanträdesdatum

2015-12-16 

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Andersson 

(S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag.  

Nämnden beslöt att bifalla Karin Nilssons (C) tilläggsyrkande. 

att verka för att näringsliv och företagare inom kommunen ställer sig 

positiva till studiebesök. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från Lars Hansson (FP) och 

Philip Sandberg (FP) Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen” 

att     Barn- och skolnämnd Lund Öster står kvar vid sitt beslut om de 

rutiner vid PRAO som fastställdes 2014-10-22. 

att     avslå motionens förslag om att återinföra tre veckors praktik 

att     uppdra åt Barn- och skolförvaltningen att inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet följa upp SYV-verksamheten, i syfte 

att säkerställa både kvalitet och likvärdighet 

att     verka för att kommunens alla förvaltningar ska ställa sig positiva 

till att ta emot studiebesök, altenativt besöka förskolor/skolor, och 

informera om alla kommunens verksamheter  

att    verka för att näringsliv och företagare inom kommunen ställer sig 

positiva till studiebesök 

Reservationer 
Erik Kanders (L) anmäler reservation till förmån för eget yrkande. 

Charlotte Svanberg (M) anmäler reservation till förmån för eget yrkande. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Lund Östers verksamhetschefer 

Akten 
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (5) 
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-12-16 BSÖ 2015/0928 

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Plats och tid Boklunden Torna Hällestad, 2015-12-16 klockan 17.30–19.00 

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Rita Borg (S) 

Ola Christiansson (S) 

Astrid Rugsveen (M), som ersättare 

Charlotte Svanberg (M) 

Dennis Svensson (MP) 

Aleksander Mlynarczyk (KD) 

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Olga Gribina (MP), 

på grund av jäv deltar inte i beslutet i § 194 

Erik Kanders (L), tjänstgörande för Ann Björkman (L) 

Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V) 

Ersättare Margareth Hansson (S) 

Per Jakobsson (M) 

Fredric Strimell (C) 

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

Justerare Karin Nilsson (C) 

Astrid Rugsveen (M) 

Paragrafer § 179-194

Plats och tid för justering Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 

Underskrifter

Sekreterare 

Ordförande

Kenth Andersson (S) 

Justerare

Karin Nilsson (C) Astrid Rugsveen (M) 
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 5 (5) 
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-12-16 BSÖ 2015/0928 

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Sammanträdesdatum 2015-12-16 

Paragrafer § 179-194

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-21 Datum då anslaget tas ned 2016-01-12 

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
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Barn- och skolförvaltning Lund Öster 

Skolkontoret 

Tjänsteskrivelse
2015-11-26 

1(10) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 

Fritidsgatan 2 Fritidsgatan 2, Sandby 046-35 50 00 www.lund.se bsf.lundoster@@lund.se 

247 34 Södra Sandby 

Karin Montén

046-359 96 86

karin.monten@lund.se 
Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Remiss: Motion från Lars Hansson (FP) och 
Philip Sandberg (FP) ”Likvärdig PRAO för alla 
elever i kommunen 
Dnr BSÖ 2015/0781 

Sammanfattning 
En skrivelse, daterad Lund 2015-10-06, har inkommit till 

Kommunfullmäktige i Lunds kommun Folkparti, undertecknad av Lars 

Hansson och Philip Sandberg med yrkande om att uppdra åt Barn- och 

skolnämnderna att minst tre veckors praktik ska anordnas/ackvireras och 

erbjudas alla grundskoleelever i Lunds kommun, i syfte att öka 

kännedomen om olika typer av yrkesliv samt att ge ökad valkompetens 

inför kommande utbildnings- och yrkesval, ta fram gemensamma 

metoder för uppföljning av SYV-verksamheten, i syfte att säkerställa 

både kvalitet och likvärdighet samt att kommunen, inom alla egna 

verksamhetsgrenar, ska erbjuda ett allsidigt utbud av praktikplatser. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade beslut om och fastställde 

dokumentet Rutin vid PRAO vid oktobernämndens sammanträde 2014-

10-22. I det beslutet framgår bland annat att rektor på varje enskild skola 

beslutar ifall skolan ska genomföra PRAO. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade beslut om och fastställde vid 

majnämndens sammanträde 2015-05-20 att Barn- och skolnämnd Lund 

Öster står kvar vid sitt beslut om de rutiner vid PRAO som fastställdes 

2014-10-22. 

Beslutsunderlag 
Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen, skrivelse från Folkpartiet 

undertecknad av Lars Hansson och Philip Sandberg, daterad 6 oktober 

2015 

Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3 

Policy gällande PRAO ur ett arbetsmiljöperspektiv 

Rutin vid PRAO, Fastställd av Barn- och skolnämnd Lund Öster 2007-

11-14, reviderad 2013-09-25, reviderad 2014-10-03 

Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun, fastställd 2014-

12-17 av skoldirektörerna för Utbildningsförvaltningen, Barn- och 

skolnämnd Lund stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011, 

särskilt Kap. 2.8 Rektors ansvar, Skolverket 

Skolverkets allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning 

Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 

420



Tjänsteskrivelse
2015-11-26 

2(10) 

Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 april 2015 

Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 november 

2015 (denna skrivelse). 

Barnkonsekvensanalys 
Redovisning av barnkonsekvensanalys: 

Enligt FN ´s barnkonvention ska: 

 Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla

åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i

varje enskilt fall

 Varje barn har rätt till utbildning och bl. a ska studierådgivning

och yrkesorientering göras tillgänglig och åtkomlig för alla barn

Tjänsteskrivelsens innehåll får väl anses ligga i linje med 

Barnkonventionens intentioner. 

I Barn- och skolförvaltning Lund Östers arbetsmiljöarbete involverades 

även barn och elever. Rutin vid PRAO har som syfte att ytterligare 

förbättra och säkra arbetsmiljön för de elever som är ute på praktik under 

sin skolgång. 

Ärendet 
En skrivelse, daterad Lund 2015-10-06, har inkommit till 

Kommunfullmäktige från Folkpartiet, undertecknad av Lars Hansson och 

Philip Sandberg med yrkande om att uppdra åt Barn- och skolnämnderna 

att  

Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från Folkpartiet om 

”Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen”, för yttrande till Barn- 

och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret 

senast den 15 januari 2016. 

Folkpartiet har yrkat att kommunfullmäktige beslutar 

1. att minst tre veckors praktik ska anordnas/ackvireras och erbjudas

alla grundskoleelever i Lunds kommun, i syfte att öka

kännedomen om olika typer av yrkesliv samt att ge ökad

valkompetens inför kommande utbildnings- och yrkesval.

2. att uppdra åt Barn- och skolnämnderna att ta fram gemensamma

metoder för uppföljning av SYV-verksamheten, i syfte att

säkerställa utbildnings- och yrkesval.

3. att kommunen, inom alla egna verksamhetsgrenar, ska erbjuda ett

allsidigt utbud av praktikplatser.

Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade beslut om och fastställde 

dokumentet Rutin vid PRAO vid oktobernämndens sammanträde 2014-

10-22. I det beslutet framgår bland annat att rektor på varje enskild skola 

beslutar ifall skolan ska genomföra PRAO. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster fattade beslut om och fastställde vid 

majnämndens sammanträde 2015-05-20 att Barn- och skolnämnd Lund 

Öster står kvar vid sitt beslut om de rutiner vid PRAO som fastställdes 

2014-10-22. 
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Svar på skrivelsen Likvärdig PRAO för alla elever i 
kommunen 
Då barn- och skolnämnden Lund Öster fattade sitt beslut om och 

fastställde dokumentet Rutin vid PRAO vid oktobernämndens 

sammanträde 2014-10-22 grundades beslutet på väl underbyggda 

resonemang utifrån Skolverkets allmänna råd Arbete med studie- och 

yrkesvägledning. Se Tjänsteskrivelserna: Barn- och skolnämnd Lund 

Östers tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 

samt Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 30 april 

2015. 

Studie- och yrkesvägledningen
Studie- och yrkesvägledning består av många olika delar. Arbetet med 

Studie- och yrkesvägledning/SYV ska ses ur olika perspektiv, i vid och 

snäv bemärkelse. Vid bemärkelse handlar om all den verksamhet som ger 

eleven kunskaper och färdigheter som fungerar som underlag för att fatta 

väl underbyggda beslut om framtida studie- och yrkesval t ex praktisk 

arbetslivserfarenhet, undervisning kopplat till yrken, studier och 

arbetsliv/arbetsmarknad, utveckling av självkännedom, förmåga att söka 

och kritiskt granska information samt samverkan med omvärlden. Smal 

bemärkelse är den verksamhet som studie- och yrkesvägledaren 

huvudsakligen bedriver, samtal enskilt och/eller i grupp.  

Elever ska få vidgade perspektiv genom information, undervisning och 

vägledning, tre viktiga komponenter. Ingen del får tappas bort i skolans 

nya förtydligade uppdrag kring arbetet med studie- och yrkesvägledning, 

som ska vara en integrerad del i undervisningen under elevens alla 

skolår. Det är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd så att varje 

enskild elev ska kunna göra väl underbyggda val för framtida studier och 

yrke. 

En liten del i detta arbete kan vara PRAO, dvs. den del där eleven 

befinner sig på en arbetsplats under en kortare eller längre tid. PRAO 

måste ses ur flera perspektiv såsom insikt i arbetslivet, en 

arbetsmiljöfråga och i det rektors ansvar, och såsom möjligheten för 

elever att göra väl underbyggda val i framtiden.  

Om ovanstående står det bland annat följande i våra styrdokument: 

Skollagen
I skollagen (2010:800) 2 kap 29§ står det att elever i alla skolformer 

utom förskolan och förskoleklass ska ha tillgång till personal med sådan 

kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 

utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. 

Läroplanen  
I läroplanen, LGR11, står i kap 2.8 under Rektors ansvar bl a att rektor 

har ett särskilt ansvar för att  

 all samverkan med skolor och arbetsliv utanför skolan utvecklas

så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val

av fortsatt utbildning och yrkesinriktning
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 studie- och yrkesorienterade verksamheten organiseras så att

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder

och inför fortsatt utbildning.

Nya Allmänna råd
I slutet av 2013 gav Skolverket ut nya och förtydligade allmänna råd om 

Studie- och yrkesvägledning, se bilaga 2, som ett stöd för planering och 

genomförande av studie- och yrkesvägledning både i vid och smal 

bemärkelse.  

Bakgrunden till nya Allmänna Råd var att Skolinspektionen hade sett i 

sin tidigare inspektion att 

• Eleverna inte fick studie- och yrkesvägledning kontinuerligt

under sin utbildning och studie- och yrkesvägledningen

betraktades inte som hela skolans ansvar.

• Det fanns omfattande brister i skolors och huvudmäns planering

och uppföljning av studie- och yrkesvägledningen

• Skolorna arbetade inte aktivt för att motverka begränsningar i

elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, social- eller kulturell

bakgrund. (Skolinspektionen 2013)

I Nya Allmänna råd, se bilaga 2, står det inget om att elever ska ha 

PRAO. Under rektors ansvar för att organisera elevernas kontakter med 

arbetslivet står en mening kring praktisk arbetslivsorientering. Genom 

praktisk arbetslivsorientering kan eleven få viktiga kunskaper…(Ur 

Allmänna Råden s 26). Detta står som ett exempel bland många andra 

möjligheter att arbeta med studie- och yrkesvägledning. Begreppet 

PRAO, finns inte längre med i Nya Allmänna Råd för studie- och 

yrkesvägledning. 

PRAO i Lunds kommun före 2015
Tanken med PRAO växte fram under en tid då det fanns andra 

arbetsmarknadsbehov i Sverige än vad vi har idag. Första gången 

samverkan mellan skola/arbetsliv nämns i läroplanen är Lgr 62. I Lgr 80 

skrevs PRAO, praktisk arbetslivsorientering, in som obligatoriskt och 

även med minst antal veckor. I Lpo 94 togs PRAOn bort. I dagens 

läroplan, LGR11, står det inget om PRAO.  

Rektor har i läroplanen, LGR11 Kap 2.8, ett utpekat ansvar för att 

organisera arbetet med SYV.  

Så som PRAO-verksamheten var organiserad i Lund Öster före 

nämndens beslut om att inte genomföra PRAO, 2015-05-20, bestod en  

stor del av elevernas studie- och yrkesvägledning av 4 veckors praktik 

ute på en eller ett par arbetsplatser. Många av våra elever ordnade själva 

sin PRAO-plats genom föräldrar, släkt eller andra kontakter. Detta 

främjade inte Skolverkets ambitioner med studie- och yrkesvägledningen 

som skulle hålla hög kvalitet och ge en likvärdig utbildning. Det 

främjade inte heller att motverka begränsningar i elevernas studie- och 

yrkesval utifrån kön, social- eller kulturell bakgrund utan förstärkte 

istället dessa eftersom man fick förlita sig på sina egna nätverk. 

Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun
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En arbetsgrupp arbetade med att se över studie- och yrkesvägledningen 

från förskola till gymnasiet i Lunds kommun, Plan för studie- och 

yrkesvägledning i Lunds kommun, fastställd 2014-12-17 av de tre 

skoldirektörerna för Lund Öster, Lunds stad och 

Utbildningsförvaltningen, se bilaga 1.  

Målet är att: 

 Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses

 Eleverna gör väl underbyggda val

 Samarbetet mellan skola och arbetsliv ökar

För att ovanstående mål ska uppnås har rektor fått följande effektmål att 

arbeta efter:  

 Varje skolenhet har en aktivitetsplan. Rektor lyfter och belyser

vissa aktiviteter i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA).

 Varje skolenhet beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete

(SKA) arbetet kring SSA (Samverkan-Skola-Arbetsliv).

 Antalet genomförda aktiviteter mellan skola, arbetsliv och vidare

studier ökar.

 Antalet barn, unga och vuxna upplever att skolåren gett dem en

bra förberedelse inför vidare studier och arbetsliv.

 Omval och studieavbrott minskar.

För att nå en likvärdig studie- och yrkesvägledning finns gemensamma 

fokuspunkter: 

1. Styrdokument – All personal ska ha kännedom och arbeta för att nå

målen enligt styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning.

2. Plan för studie- och yrkesvägledning – Denna huvudmannaplan

bildar fundamentet för varje enskild skolas egen aktivitetsplan för

arbetet, se bilaga 1.

3. Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)- Arbetet med studie- och

yrkesvägledningen ska vara en del i det systematiska

kvalitetsarbetet för att utveckla studie- och yrkesvägledningen

utifrån elevernas behov. Skolverkets material BRUK kan

rekommenderas för grundskolan. Utvärdering/uppföljning går att

göra digitalt på

www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk (kapitel

4:3). 

4. Nätverksbygge är framtidsbygge – Alla skolor ska bygga nätverk

med omvärlden.

Denna plan visar att studie- och yrkesvägledning ska ses i ett betydligt 

bredare perspektiv än vad den snäva delen som PRAO består av. 

Information, undervisning och vägledning ska ses som all den 

verksamhet som bidrar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter som 

underlag för att fatta väl grundade beslut om framtida studie – och 

yrkesval.   

I planen framgår också hur elevernas valkompetens ska utvecklas och att 

rektor ska se till att det utarbetas en aktivitetsplan på varje skolenhet. 
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Denna ska beskriva hur skolan ska nå målen i styrdokumenten.  

Aktiviteterna ska genomföras i alla skolformer, i alla årskurser och i alla 

ämnen. Det ska vara planerade inslag som skapar en helhet. 

Aktivitetsplanen ska tydligt ange: 

 Vilka aktiviteter som ska genomföras

 Vilka årskurser som är aktuella för de olika aktiviteterna

 Vem som ansvarar för att aktiviteterna genomförs

Väl underbyggda val
Ur aspekten ”väl underbyggda val” kan konstateras att eleverna i Lund 

Öster företrädesvis har gjort sin PRAO inom områdena handels, 

restaurang, förskola och skola. Här får eleverna endast en mycket smal 

bild av de drygt 8000 olika typer av arbete som dagens samhälle 

erbjuder. Att dessa arbetsplatser är förhärskande beror troligen på att 

detta är arbetsplatser där det är lite enklare att ta emot PRAO-elever än 

vad det är på många av dagens betydligt mer komplicerade arbetsplatser. 

Det är elevernas behov som ska styra och inte vilka platser skolorna eller 

eleverna själva hittar. Många PRAO-platser är inte lämpliga beroende på 

elevernas ålder och mognad. Rektor ska göra en riskbedömning utifrån 

varje enskild elevs behov och möjligheter och vid varje tillfälle eleven 

ska ut på PRAO. Detta gäller varje elev, vid varje tillfälle. 

Studiebesök, undervisning som rör arbetslivet, utbildningsinformation 

och andra aktiviteter utvecklar elevernas självkännedom och behövs för 

att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val och genom dessa hamna 

rätt i sitt kommande arbetsliv. 

Eftersom arbetsplatser idag är mycket mer komplicerade än tidigare blir 

också säkerhetsföreskrifterna betydligt mer komplicerade. Se under 

rubriken Om Arbetsmiljöverkets föreskrifter nedan.  

I bästa fall har PRAO-tiden varit väldigt givande för många elever men 

långt ifrån för alla.  

PRAO finns inte reglerad i styrdokumenten och tiden för PRAO finns 

inte angiven i timplanen. Däremot finns det en garanterad 

undervisningstid som varje skola ska förhålla sig till. Undervisningstiden 

för svenska, engelska och matematik får inte underskrida vad Skolverket 

reglerat. 

PRAO har tidigare legat i årskurs 8 och 9. När nu arbetet med studie- och 

yrkesvägledningen ska ses som en integrerad del i undervisningen sprids 

arbetet istället över alla årskurser. Varje skola ska dessutom utgå från 

elevernas behov när aktiviteter planeras. Formen för HUR skolorna vill 

arbeta med studie- och yrkesvägledningen är en fråga som rektorerna 

äger.  

Studie- och yrkesvägledarna har använt stor del av sin tid till att 

organisera och placera elever på olika PRAO-platser. De har nu istället 

fått möjlighet att arbeta tillsammans med lärarna, som en integrerad del i 

undervisningen. Tid har kunnat frigöras för att leda utvecklingsarbetet 

med aktivitetsplanerna och planering av schemabrytande aktiviteter 

vilket har skapat mycket bra nytänkande. Studie- och yrkesvägledarna 

hoppas kunna få fortsätta det arbete de påbörjat.   
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Om dessutom rektor och studie- och yrkesvägledaren också ska granska 

ca 80 – 90 platser per 7-9-skolenhet så finns inte resurser för att göra det 

på ett kvalitetssäkert sätt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Om Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  
PRAO kan vara en del i arbetet med studie- och yrkesvägledning om 

rektor så beslutar. Om elever går ut på praktik till en arbetsplats utanför 

skolan har både skolan och arbetsgivaren ansvaret för elevernas 

arbetsmiljö.  

Vad säger Arbetsmiljöverket om PRAO: 

• PRAO-platser ska undersökas och riskbedömas – varje

praktikplats ska vid varje tillfälle riskbedömas utifrån varje

enskild elev

• Skolhuvudmannen - behöver inte längre åka ut till respektive

PRAO-plats men måste ha in tillräckligt med underlag för att

kunna göra en riskbedömning

Arbetsmiljön vid PRAO regleras av arbetsmiljölagen och i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, AFS 

2012:3. Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare både i 

skolan och då de befinner sig på en arbetsplats, även om de inte är 

anställda. Det är rektorn på varje enskild skola som beslutar ifall skolan 

ska genomföra PRAO. Rektor är personligt ansvarig och ska följa 

föreskrifterna annars kan påföljder såsom föreläggande, förbud, 

sanktionsavgifter, vite, böter eller fängelse bli påföljden. 

Arbetsmiljöverket har i och med inspektionen av skolförvaltningarna i 

Lunds kommun framfört krav, se bilaga 3 och 4, på tydliga rutiner där det 

bland annat ska framgå  

 hur vi undersöker och riskbedömer arbetsplatser inför PRAO,

 vilket underlag som behövs för att göra en bedömning och vem

som har ansvaret för att den görs

 att det görs individuella bedömningar för varje elev där hänsyn

tas till elevens ålder och mognad

För att möta upp Arbetsmiljöverkets krav har Rutin vid PRAO tagits 

fram för att tydligt beskriva vad som krävs vid PRAO. Rutinen ledde till 

att Arbetsmiljöverket 2014-12-16 avslutade ärendet då myndigheten 

konstaterat att förvaltningarna nu uppfyllde kraven, se bilaga 5. Samma 

rutin gäller för Barn- och skolförvaltningarna Lund Öster och Lund stad. 

De rektorer som väljer att genomföra PRAO på sin skola ska följa 

rutinen. Arbetsmaterialet har bearbetats av HR-konsulter, skolledare samt 

studie-och yrkesvägledare inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster 

samt HR-konsulter i Barn- och skolförvaltning Lunds stad. Flera 

telefonkontakter har tagits med Arbetsmiljöverket kring tolkningen av 

kraven i inspektionsmeddelandet. Kontakt har också tagits med andra 

kommuner, såsom Malmö, Svedala och Höör, vid arbetet med denna 

rutin samt omvärldsbevakning kring rutiner i andra delar av landet.  

I Rutin för PRAO har skolans ansvar, skolans och arbetsplatsens 

gemensamma ansvar och arbetsplatsens ansvar förtydligats. Läs under 

motsvarande rubriker i dokumentet Rutin för PRAO vad som gäller. 

426



Tjänsteskrivelse
2015-11-26 

8(10) 

När det gäller Arbetsmiljölagen AML och rektors ansvar så står det i 

Arbetsmiljölagen (AML) 1 kap 3§: 

Vid tillämpning av 2-4 och 7-9 kap. ska med arbetstagare likställas 

1. den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskola

och elever i fritidshemmet

I AML 3 kap 2§ står det: 

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa 

eller olycksfall.  

Det innebär bland annat att utöva tillsyn: 

 Se till att arbetstagarna (eleverna) har tillräckliga kunskaper för

sitt arbete och för att kunna undvika risker för ohälsa i arbetet

 Se till att arbetstagarna (eleverna) har de instruktioner som

behövs för att undvika risker för ohälsa och olycksfall

 Förvissa sig om att givna instruktioner följs

Under PRAO har skolan och arbetsplatsen ett delat arbetsmiljöansvar för 

eleven. Rutinen för PRAO kräver att rektor ser till så att arbetsplatsen i 

fråga har genomfört en riskbedömning och att mottagande arbetsplats fått 

information om minderårigas arbetsmiljö, samt att skolan gör en 

bedömning utifrån varje enskild elev enligt de krav Arbetsmiljöverket 

fastställt. Dock är det mycket svårt för rektor, även efter att ha följt 

rutinen, att försäkra en fullgod tillsyn av elevernas arbetsmiljö. Om en 

elev skulle skadas, dö eller bli sjuk på arbetsplatsen fastsälls 

straffsansvaret i domstol och rektor och/eller arbetsgivare på PRAO-

platsen kan fällas för arbetsmiljöbrott om det i efterhand konstateras att 

man brustit i utövningen av tillsyn. Påföljden för arbetsmiljöbrott kan 

vara böter och fängelse. 

Avslutningsvis
Om Barn- och skolnämnd Lund Öster väljer att inte stå kvar vid sitt 

beslut om de rutiner vid PRAO som fastställdes 2014-10-22 följer som en 

konsekvens att nämnden också tar ställning till nedanstående punkter och 

låter sina ställningstagande framgå i beslutet. 

 Vem tar ansvar för rektors arbetssituation om rektor fråntas

nuvarande beslutanderätt gällande att elever i skolår 8 och skolår

9 ska genomföra PRAO enligt tidigare modell?

 Om rektor inte anser sig kunna ta det arbetsmiljöansvar som

åvilar rektor har rektor möjlighet att återlämna delegationen. Är

Barn- och skolnämnd Lund Öster villig att ta det fulla ansvaret

gällande arbetsmiljöfrågan vid PRAO?

 Vad händer med den garanterade undervisningstiden? Behöver

skoldagen förlängas motsvarande tid som ska avsättas till PRAO?

Detta innebär kostnader som behöver finansieras.

 Vad händer med likvärdigheten eftersom problemen med att hitta

praoplatser inte främjar att motverka begränsningar i elevernas

studie- och yrkesval utifrån kön, social- eller kulturell bakgrund

utan förstärkte istället dessa eftersom man fick förlita sig på sina

egna nätverk?
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 Hur ska i så fall PRAOn administreras? Det system som finns

idag är omodernt och om PRAO ska återinföras måste ett nytt

webbaserat system som styr upp ackvirering av platser, inhämtar

digitala underskrifter från vårdnadshavarna och styr upp så att

arbetsmiljön säkras. Central administration (1 – 2 SYV-

heltidstjänster) av PRAO-platserna behövs i så fall och kostnaden

för detta bör beaktas. Ändå behöver rektor göra en individuell

bedömning per elev och plats vid varje tillfälle vilket är svår att

bedöma tidsåtgång på.

Ett mycket tungt ansvar ligger på rektor i denna fråga och därför behöver 

våra skolenheter på Lund Öster nämndens stöd och tillit till det fortsatta 

utvecklingsarbetet med SYV, studie- och yrkesvägledning, enligt Plan 

för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun och färdigställa alla de 

SYV-planer som nu håller på att utarbetas på resp skolenheter i Lund 

Öster.  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers yttrande 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster instämmer inte i Folkpartiet 

yrkande 1 och 3, däremot är förvaltningen positiv till yrkande 2 som 

handlar om att Barn- och skolnämnderna bör få i uppdrag att ta fram 

gemensamma metoder för uppföljning av SYV-verksamheten i syfte att 

säkerställa utbildnings- och yrkesval.  

När det gäller yrkande 3 bör dock kommunens alla förvaltningar ställa 

sig positiva till att ta emot studiebesök, altenativt besöka 

förskolor/skolor, och informera om alla kommunens verksamheter. 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att Barn- och skolnämnd 

Lund Öster fortsatt håller kvar vid beslutet fattat vid nämndsmöte 2015-

05-20 om att skolorna i Lund Öster inte återinför PRAO utan arbetar 

vidare enl fattat beslut. 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till 
beslut 
att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från Lars Hansson (FP) och 

Philip Sandberg (FP) Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen" 

att    Barn- och skolnämnd Lund Öster står kvar vid sitt beslut om de 

rutiner vid PRAO som fastställdes 2014-10-22. 

att  avslå motionens förslag om att återinföra tre veckors praktik 

att uppdra åt Barn- och skolförvaltningen att inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet följa upp SYV-verksamheten, i syfte 

att säkerställa både kvalitet och likvärdighet 

att  verka för att kommunens alla förvaltningar ska ställa sig positiva 

till att ta emot studiebesök, altenativt besöka förskolor/skolor, och 

informera om alla kommunens verksamheter. 
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Tjänsteskrivelse
2015-11-26 

10(10) 

BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER 

Ann-Britt Wall Berséus Karin Montén 

Skoldirektör Utvecklingsledare 

Bilagor 

1. Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun, 2014-12-

17 

2. Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning,

Skolverket, utgiven 2013

3. Resultat av inspektionen, Arbetsmiljöverket, 2013-12-11

4. Begäran om komplettering, Arbetsmiljöverket, 2014-06-19

5. Information om avslutat ärende, Arbetsmiljöverket, 2014-12-16

6. Exempel på påbörjad ej färdigställd SYV-plan för 2015-16

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Lund Östers verksamhetschefer 

Akten 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2015-12-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 151 Motion från Lars Hansson (L) och
Philip Sandberg (L) ”Likvärdig PRAO 
för alla elever i kommunen”

Dnr BSL 2015/0642

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från Folkpartiet 
Liberalerna om ”Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen”, för 
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Barn- och skolförvaltning Lunds 
stad föreslår att PRAO-verksamheten ska avskaffas i Lunds skolor. Ett 
avskaffande av PRAO skulle innebära att studie- och yrkesvägledarna i 
Lunds stad får bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med lärarna så 
att studie- och yrkesvägledning i högre utsträckning kan utvecklas till att 
bli den integrerade del i undervisningen som det är tänkt enligt 
styrdokumenten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2015 dnr
BSL 2015/0642.
Motion från Folkpartiet Liberalerna om ”Likvärdig prao för alla elever i 
kommunen”, daterad 2015-10-06.
Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun, fastställd 2014-
12-17 av skoldirektörerna för Utbildningsförvaltningen, Barn- och 
skolnämnd Lund stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar

att avge yttrande till kommunstyrelsen att SYV i Lund ska bedrivas 
utifrån huvudmannaplanen Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds 
kommun, fastställd 2014-12-17 av skoldirektörerna för 
Utbildningsförvaltningen, Barn- och skolnämnd Lund stad och Barn- och 
skolnämnd Lund Öster på rektors ansvar.

Simon Årnes (C), Elin Gustafsson (S)  instämmer i Monica Molins 
yrkande

Lars Hansson (L) yrkar

att nämnden beslutar att tillstyrka motionen

Yanira Difonis (MP) Samuel Körner Lilja (KD), Vera Johnsson (M), 
Gösta Eklund (V) och Mats Hansson (SD) instämmer i Lars Hanssons 
yrkande.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2015-12-09

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Hanssons m fl förslag och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Votering begärs och ska genomföras.

Nämnden beslutar om följande propositionsordning:

Ja till Monica Molins m fl yrkande
Nej till Lars Hanssons m fl yrkande

Omröstningen utfaller med fyra röster för Monica Molins m fl yrkande: 
Mårten Spanne (S), Elin Gustafsson (S), Simon Årnes (C) och Monica 
Molin (S).

Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl 
yrkande: Yanira Difonis (MP), Jens Modéer (MP), Gösta Eklund (V), 
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (L), Jerker Karlsson 
(M), Samuel Körner Lilja (KD), Mats Hansson (SD).  

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars Hanssons m fl yrande.

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka motionen.

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

2015-12-09 BSL 2015/0055

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan, 2015-12-09 
klockan 18.00–22.00

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD), t o m § 6, kl 19:40
Simon Årnes (C), t o m § 10, kl 20:50
Samuel Körner Lilja (KD)

Tjänstgörande ersättare Jerker Karlsson (M), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP)
Mats Hansson (SD), fr o m § 7 - § 10, kl 21:25
Max Eskilsson (C), fr o m § 11

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), From § 4, kl 18:35
Per-Arne Lundgren (S)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Ursula Savonius (L)
Chelsea Long (V)

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Ann-Britt Svensson, Ekonom, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad
Patrik Löfstrand, Ekonom, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Anita Bengtsson, HR-chef, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Anna Medin, Lokalplanerare, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Ingrid Ståhl, HR-konsult, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Helene Bergman, Facklig företrädare, Lärarförbundet
Emma Möller, Utvecklingsledare, Barn- och skolförvaltning Lunds 
stad
Stefan Mattisson, Utvecklingsledare, Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-12-09 BSL 2015/0055

Justerare Utdragsbestyrkande

Justerare Lars Hansson (L) med Yanira Difonis (MP) som ersättare 

Paragrafer § 142-157

Plats och tid för justering Stora Södergatan 47, onsdagen den 16 december 

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Lars Hansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2015-12-09

Paragrafer § 142-157

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-18 Datum då anslaget tas ned 2016-01-08

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

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

433



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (8)
Skolkontoret Diarienummer

2015-11-26 BSL 2015/0642

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00 bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Yttrande över: Motion från Lars Hansson (Lib) 
och Philip Sandberg (Lib)"Likvärdig PRAO för 
alla elever i kommunen"

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från Folkpartiet 
Liberalerna om ”Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen”, för 
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Barn- och skolförvaltning Lunds 
stad föreslår att PRAO-verksamheten ska avskaffas i Lunds skolor. Ett 
avskaffande av PRAO skulle innebära att studie- och yrkesvägledarna i 
Lunds stad får bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med lärarna så 
att studie- och yrkesvägledning i högre utsträckning kan utvecklas till att 
bli den integrerade del i undervisningen som det är tänkt enligt 
styrdokumenten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2015 dnr 
BSL 2015/0642.
Motion från Folkpartiet Liberalerna om ”Likvärdig prao för alla elever i 
kommunen”, daterad 2015-10-06.
Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun, fastställd 2014-
12-17 av skoldirektörerna för Utbildningsförvaltningen, Barn- och 
skolnämnd Lund stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Barnets bästa
En god likvärdig PRAO är bra för alla elever i Lunds kommun men i 
praktiken ordnar många av eleverna själva sin PRAO-plats genom 
föräldrar, släkt eller andra kontakter. Detta främjar inte att motverka 
begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, social- eller 
kulturell bakgrund utan förstärker istället dessa eftersom man får förlita 
sig på sina egna nätverk. Aktuellt förfarande är därför inte i enlighets 
med barnets bästa.

Ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från Folkpartiet 
Liberalerna om ”Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen”, för 
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunkontoret senast den 15 januari 2016.
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Tjänsteskrivelse 2 (8)
Diarienummer

2015-11-26 BSL 2015/0642

Folkpartiet Liberalerna har yrkat att kommunfullmäktige beslutar
1. att minst tre veckors praktik ska anordnas/ackvireras och erbjudas

alla grundskoleelever i Lunds kommun, i syfte att öka
kännedomen om olika typer av yrkesliv samt att ge ökad
valkompetens inför kommande utbildnings- och yrkesval.

2. att uppdra åt Barn- och skolnämnderna att ta fram gemensamma
metoder för uppföljning av SYV-verksamheten, i syfte att
säkerställa utbildnings- och yrkesval.

3. att kommunen, inom alla egna verksamhetsgrenar, ska erbjuda ett
allsidigt utbud av praktikplatser.

Rättslig reglering
Skollagen
I skollagen (2010:800) 2 kap 29§ står det att elever i alla skolformer 
utom förskolan och förskoleklass ska ha tillgång till personal med sådan 
kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Läroplanen 
I läroplanen, LGR11, står i kap 2.8 under Rektors ansvar bl a att rektor 
har ett särskilt ansvar för att 

 all samverkan med skolor och arbetsliv utanför skolan utvecklas
så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val
av fortsatt utbildning och yrkesinriktning

 studie- och yrkesorienterade verksamheten organiseras så att
eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder
och inför fortsatt utbildning.

Nya Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning
I slutet av 2013 gav Skolverket ut nya och förtydligade allmänna råd om 
Studie- och yrkesvägledning som ett stöd för planering och 
genomförande av studie- och yrkesvägledning både i vid och smal 
bemärkelse. 
Bakgrunden till nya Allmänna Råd var att Skolinspektionen hade sett i 
sin tidigare inspektion att

• Eleverna inte fick studie- och yrkesvägledning kontinuerligt
under sin utbildning och studie- och yrkesvägledningen
betraktades inte som hela skolans ansvar.

• Det fanns omfattande brister i skolors och huvudmäns planering
och uppföljning av studie- och yrkesvägledningen

• Skolorna arbetade inte aktivt för att motverka begränsningar i
elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, social- eller kulturell
bakgrund. (Skolinspektionen 2013)

I Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning står det inget om att 
elever ska ha PRAO. Under rektors ansvar för att organisera elevernas 
kontakter med arbetslivet står en mening kring praktisk 
arbetslivsorientering. Genom praktisk arbetslivsorientering kan eleven få 
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Tjänsteskrivelse 3 (8)
Diarienummer

2015-11-26 BSL 2015/0642

viktiga kunskaper…(Ur Allmänna Råden s 26). Detta står som ett 
exempel bland många andra möjligheter att arbeta med studie- och 
yrkesvägledning. Begreppet PRAO, finns inte längre med i Nya 
Allmänna Råd för studie- och yrkesvägledning.

Om Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
PRAO kan vara en del i arbetet med studie- och yrkesvägledning om 
rektor så beslutar. Om elever går ut på praktik till en arbetsplats utanför 
skolan har både skolan och arbetsgivaren ansvaret för elevernas 
arbetsmiljö. 
Så här säger Arbetsmiljöverket om PRAO:

• PRAO-platser ska undersökas och riskbedömas – varje
praktikplats ska vid varje tillfälle riskbedömas utifrån varje
enskild elev

• Skolhuvudmannen - behöver inte längre åka ut till respektive
PRAO-plats men måste ha in tillräckligt med underlag för att
kunna göra en riskbedömning

Arbetsmiljön vid PRAO regleras av arbetsmiljölagen och i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, AFS 
2012:3. Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare både i 
skolan och då de befinner sig på en arbetsplats, även om de inte är 
anställda. Det är rektorn på varje enskild skola som beslutar ifall skolan 
ska genomföra PRAO. Rektor är personligt ansvarig och ska följa 
föreskrifterna annars kan påföljder såsom föreläggande, förbud, 
sanktionsavgifter, vite, böter eller fängelse bli påföljden.

Arbetsmiljöverket har i och med inspektionen av skolförvaltningarna i 
Lunds kommun framfört krav på tydliga rutiner där det bland annat ska 
framgå 

 hur vi undersöker och riskbedömer arbetsplatser inför PRAO,
 vilket underlag som behövs för att göra en bedömning och vem

som har ansvaret för att den görs
 att det görs individuella bedömningar för varje elev där hänsyn

tas till elevens ålder och mognad

För att möta upp Arbetsmiljöverkets krav har Rutin vid PRAO tagits 
fram för att tydligt beskriva vad som krävs vid PRAO. Rutinen ledde till 
att Arbetsmiljöverket 2014-12-16 avslutade ärendet då myndigheten 
konstaterat att förvaltningarna nu uppfyllde kraven, se bilaga 1.
Samma rutin gäller för Barn- och skolförvaltningarna Lund Öster och 
Lund stad. De rektorer som väljer att genomföra PRAO på sin skola ska 
följa rutinen. Arbetsmaterialet har bearbetats av HR-konsulter, skolledare 
samt studie-och yrkesvägledare inom Barn- och skolförvaltning Lund 
Öster samt HR-konsulter i Barn- och skolförvaltning Lunds stad. 
När det gäller Arbetsmiljölagen AML och rektors ansvar så står det i 
Arbetsmiljölagen (AML) 1 kap 3§:
Vid tillämpning av 2-4 och 7-9 kap. ska med arbetstagare likställas
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Diarienummer

2015-11-26 BSL 2015/0642

1. den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskola
och elever i fritidshemmet

I AML 3 kap 2§ står det:
Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa 
eller olycksfall. 
Det innebär bland annat att utöva tillsyn:

 Se till att arbetstagarna (eleverna) har tillräckliga kunskaper för
sitt arbete och för att kunna undvika risker för ohälsa i arbetet

 Se till att arbetstagarna (eleverna) har de instruktioner som
behövs för att undvika risker för ohälsa och olycksfall

 Förvissa sig om att givna instruktioner följs

Under PRAO har skolan och arbetsplatsen ett delat arbetsmiljöansvar för 
eleven. Rutinen för PRAO kräver att rektor ser till så att arbetsplatsen i 
fråga har genomfört en riskbedömning och att mottagande arbetsplats fått 
information om minderårigas arbetsmiljö, samt att skolan gör en 
bedömning utifrån varje enskild elev enligt de krav Arbetsmiljöverket 
fastställt. Dock är det mycket svårt för rektor, även efter att ha följt 
rutinen, att försäkra en fullgod tillsyn av elevernas arbetsmiljö. Om en 
elev skulle skadas, dö eller bli sjuk på arbetsplatsen fastsälls 
straffsansvaret i domstol och rektor och/eller arbetsgivare på PRAO-
platsen kan fällas för arbetsmiljöbrott om det i efterhand konstateras att 
man brustit i utövningen av tillsyn. Påföljden för arbetsmiljöbrott kan 
vara böter och fängelse.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads yttrande
Barn- och skolförvaltning Lunds stad är positiv till Folkpartiet 
Liberalernas yrkande 2 som handlar om att Barn- och skolnämnderna bör 
få i uppdrag att ta fram gemensamma metoder för uppföljning av SYV-
verksamheten i syfte att säkerställa utbildnings- och yrkesval. Däremot 
instämmer förvaltningen inte i yrkande 1 och 3. Förvaltningen anför dock 
avseende yrkande 3 att kommunen bör ta emot studiebesök för att visa 
kommunens alla verksamheter alternativt besöka förskolor och skolor 
och informera om kommunens verksamheter. 

Vidare anför förvaltningen att om yrkande 1 skulle införas så behövs ett 
nytt webbaserat system som styr upp ackvirering av PRAO-platser och 
inhämtar digitala underskrifter från vårdnadshavarna. Då behövs även en 
central administration med två heltids studie- och yrkesvägledare som 
ackvirerar PRAO-platser samt tar fram funktionella rutiner för att säkra 
arbetsmiljön. Även om både ett fungerande webbaserat system samt 
PRAO-samordnare införs är det ändå svårt att hitta likvärdiga PRAO-
platser. Med likvärdiga PRAO-platser menas i det här fallet platser som 
ska motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, 
social- eller kulturell bakgrund. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår istället att PRAO-
verksamheten avskaffas i Lunds stads skolor. Ett avskaffande av PRAO 
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skulle innebära att studie- och yrkesvägledarna i Lunds stad får bättre 
förutsättningar att arbeta tillsammans med lärarna så att studie- och 
yrkesvägledning i högre utsträckning kan utvecklas till att bli den 
integrerade del i undervisningen som det är tänkt enligt styrdokumenten. 

PRAO i Lunds kommun före 2015
Tanken med PRAO växte fram under en tid då det fanns andra 
arbetsmarknadsbehov i Sverige än vad det finns idag. Första gången 
samverkan mellan skola/arbetsliv nämns i läroplanen är Lgr 62. I Lgr 80 
skrevs PRAO, praktisk arbetslivsorientering, in som obligatoriskt och 
även med minst antal veckor. I Lpo 94 togs PRAO bort. I dagens 
läroplan, LGR11, står det inget om PRAO. Rektor har i läroplanen, 
LGR11 Kap 2.8, ett utpekat ansvar för att organisera arbetet med SYV. 

PRAO i Lunds stad 2015
Studie- och yrkesvägledning består av många olika delar. Arbetet med 
Studie- och yrkesvägledning/SYV handlar om all den verksamhet som 
ger eleven kunskaper och färdigheter som fungerar som underlag för att 
fatta väl underbyggda beslut om framtida studie- och yrkesval t ex 
praktisk arbetslivserfarenhet, undervisning kopplat till yrken, studier och 
arbetsliv/arbetsmarknad, utveckling av självkännedom, förmåga att söka 
och kritiskt granska information samt samverkan med omvärlden. Studie- 
och yrkesvägledning handlar även om samtal enskilt och/eller i grupp 
med en studie- och yrkesvägledare. Elever ska få vidgade perspektiv 
genom information, undervisning och vägledning, tre viktiga 
komponenter. Ingen del får tappas bort i skolans nya förtydligade 
uppdrag kring arbetet med studie- och yrkesvägledning, som ska vara en 
integrerad del i undervisningen under elevens alla skolår. Det är en viktig 
del i det livslånga lärandet och ett stöd så att varje enskild elev ska kunna 
göra väl underbyggda val för framtida studier och yrke.

En liten del i detta arbete kan vara PRAO, dvs. den del där eleven 
befinner sig på en arbetsplats under en kortare eller längre tid. PRAO 
måste ses ur flera perspektiv såsom insikt i arbetslivet, en 
arbetsmiljöfråga och i det rektors ansvar, och såsom möjligheten för 
elever att göra väl underbyggda val i framtiden. 

PRAO-verksamheten har hittills varit organiserad i Lunds stad så att en 
stor del av elevernas studie- och yrkesvägledning bestått av 2-3 veckors 
praktik ute på en eller ett par arbetsplatser. Många av eleverna har själva 
ordnat sin PRAO-plats genom föräldrar, släkt eller andra kontakter. Detta 
främjar inte Skolverkets ambitioner med studie- och yrkesvägledningen 
som ska hålla hög kvalitet och ge en likvärdig utbildning. Det främjar 
inte heller att motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval 
utifrån kön, social- eller kulturell bakgrund utan förstärker istället dessa 
eftersom man får förlita sig på sina egna nätverk.
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Plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun 
Barn- och skolförvaltningarna Lunds stad och Lund Öster har arbetat 
fram en gemensam plan för studie- och yrkesvägledning i Lunds 
kommun. En arbetsgrupp har arbetat med att se över studie- och 
yrkesvägledningen från förskola till gymnasiet i Lunds kommun, Plan för 
studie- och yrkesvägledning i Lunds kommun, fastställd 2014-12-17 av 
de tre skoldirektörerna för Lund Öster, Lund stad och Utbildnings-
förvaltningen, se bilaga 2. 

Målet är att:
 Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses
 Eleverna gör väl underbyggda val
 Samarbetet mellan skola och arbetsliv ökar

För att ovanstående mål ska uppnås har rektor fått följande effektmål att 
arbeta efter: 

 Varje skolenhet har en aktivitetsplan (se bilaga 3). Rektor lyfter
och belyser vissa aktiviteter i det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA).

 Varje skolenhet beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete
(SKA) arbetet kring SSA (Samverkan-Skola-Arbetsliv).

 Antalet genomförda aktiviteter mellan skola, arbetsliv och vidare
studier ökar.

 Antalet barn, unga och vuxna upplever att skolåren gett dem en
bra förberedelse inför vidare studier och arbetsliv.

 Omval och studieavbrott minskar.

För att nå en likvärdig studie- och yrkesvägledning i hela Lunds kommun 
finns gemensamma fokuspunkter i planen:

1. Styrdokument – All personal ska ha kännedom och arbeta för att nå
målen enligt styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning.

2. Plan för studie- och yrkesvägledning – Denna huvudmannaplan
bildar fundamentet för varje enskild skolas egen aktivitetsplan för 
arbetet, se bilaga 1. 

3. Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)- Arbetet med studie- och
yrkesvägledningen ska vara en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet för att utveckla studie- och yrkesvägledningen 
utifrån elevernas behov. Skolverkets material BRUK kan 
rekommenderas för grundskolan. Utvärdering/uppföljning går att 
göra digitalt på 
www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk (kapitel 
4:3).

4. Nätverksbygge är framtidsbygge – Alla skolor ska bygga nätverk
med omvärlden.

Denna plan visar att studie- och yrkesvägledning ska ses i ett betydligt 
bredare perspektiv än vad den snäva delen som PRAO består av. 
Information, undervisning och vägledning ska ses som all den 
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verksamhet som bidrar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter som 
underlag för att fatta väl grundade beslut om framtida studie – och 
yrkesval. I planen framgår också hur elevernas valkompetens ska 
utvecklas och att rektor ska se till att det utarbetas en aktivitetsplan på 
varje skolenhet. Denna ska beskriva hur skolan ska nå målen i 
styrdokumenten. 

Aktiviteterna ska genomföras i alla skolformer, i alla årskurser och i alla 
ämnen. Det ska vara planerade inslag som skapar en helhet. 
Aktivitetsplanen ska tydligt ange:

 Vilka aktiviteter som ska genomföras
 Vilka årskurser som är aktuella för de olika aktiviteterna
 Vem som ansvarar för att aktiviteterna genomförs

Eleverna i Lunds stad företrädesvis har gjort sin PRAO inom områdena 
handels, restaurang, förskola och skola. Här får eleverna endast en 
mycket smal bild av de drygt 8000 olika typer av arbete som dagens 
samhälle erbjuder. Att dessa arbetsplatser är förhärskande beror troligen 
på att detta är arbetsplatser där det är lite enklare att ta emot PRAO-
elever än vad det är på många av dagens betydligt mer komplicerade 
arbetsplatser inom t.ex. stora företag. Det är elevernas behov som ska 
styra och inte vilka platser skolorna eller eleverna själva hittar. Många 
PRAO-platser är inte lämpliga beroende på elevernas ålder och mognad. 
Studie- och yrkesvägledarna använder en stor del av sin tid till att 
organisera och placera elever på olika PRAO-platser.

Rektor ska göra en riskbedömning utifrån varje enskild elevs behov och 
möjligheter och vid varje tillfälle eleven ska ut på PRAO. Detta gäller 
varje elev, vid varje tillfälle. Eftersom arbetsplatser idag är mycket mer 
komplicerade än tidigare blir också säkerhetsföreskrifterna betydligt mer 
komplicerade. I bästa fall har PRAO-tiden varit väldigt givande för 
många elever men långt ifrån för alla. PRAO finns inte reglerad i 
styrdokumenten och tiden för PRAO finns inte angiven i timplanen. 
Däremot finns det en garanterad undervisningstid som varje skola ska 
förhålla sig till. 

Sammanfattningsvis framför förvaltningen att PRAO bör avskaffas och 
att studie- och yrkesvägledningen ska ses som en integrerad del i 
undervisningen och spridas över alla årskurser. Varje skola ska dessutom 
utgå från elevernas behov när aktiviteter planeras. Formen för HUR 
skolorna vill arbeta med studie- och yrkesvägledningen är en fråga som 
rektorerna äger. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslår att motionen ska anses 
besvarad med vad som anförts i ärendet.
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta

att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från Lars Hansson (FP) och 
Philip Sandberg (FP) Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen"

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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RUTIN VID PRAO   
Barn- och skolförvaltning Lunds stad - reviderad november  2014 

PRAO kan vara en del i arbetet med studie- och yrkesvägledning om rektor så beslutar. Om 

elever går ut på praktik till en arbetsplats utanför skolan har både skolan och arbetsgivaren 

ansvaret för elevernas arbetsmiljö. Arbetsmiljön vid prao regleras av arbetsmiljölagen och i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3. Enligt 

arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare både i skolan och då de befinner sig på en 

arbetsplats, även om de inte är anställda. Det är rektorn på varje enskild skola som beslutar ifall 

skolan ska genomföra prao. 

Skolans ansvar 
Innan elever går ut på praktik ska skolan: 

 genom riskbedömning enligt AFS 2012:3 se till att praktikplatserna är utformade så att

eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö.

 delge arbetsplatsen ” underlag för riskbedömning av PRAO-plats ” samt

Arbetsmiljöverkets information ”Så får barn och ungdomar arbeta”.

 informera praktikplatsens representant om elevens kunskaps- och mognadsnivå samt

eventuella särskilda behov

 informera eleven om ergonomi och risker i arbetslivet

 i enlighet med rådande Praopolicy - information till skolhälsovårdspersonal vid behov

genomföra hälsodeklaration och TBC-deklaration, samt lämna hygieninformation till

eleverna (ansvar: skolhälsovården)

Det är skolan som ska anmäla allvarliga skador och tillbud som eleven råkar ut för under 

praktiktiden enligt 2 § i arbetsmiljöförordningen.  

Skolans och arbetsplatsens gemensamma ansvar 
Skolan och arbetsplatsen ska tillsammans: 

 genomföra riskbedömning enligt AFS 2012:3

 bestämma elevens arbetstider med beaktande av AFS 2012:3

 bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar

 säkerställa att eleven får en handledare

 bestämma vem som ska förse eleven med personlig skyddsutrustning

 underrätta praktikplatsens skyddsombud om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå

 informera eleven om gällande sekretessbestämmelser

Arbetsplatsens ansvar 
Arbetsplatsen som tar emot en elev på praktik ska: 

 se till att behövliga åtgärder vidtas så att arbetet blir säkert för eleven

 se till att eleven får tillräcklig introduktion och handledning

 se till att eleven arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig handledare

 se till att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag

442



 Barn- och skolförvaltning Lund Stad 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster

2 

 se till att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget

 anmäla elevens eventuella frånvaro till skolan enligt överenskomna rutiner

 se till att tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras omedelbart till skolan

Riskbedömning 
Rektor har ansvar för att säkerställa att det på varje enskild prao-plats har gjorts en undersökning 

och riskbedömning av arbetsplatsen och en bedömning för den enskilde eleven. Elevens ålder och 

mognad kan vara sådana faktorer som kan påverka bedömningen av arbetsplatsens lämplighet. 

Det kan t ex vara så att det inte är lämpligt att skicka ut elever som är väldigt unga eller omogna 

till en arbetsplats som har riskfyllda maskiner. För att ta fram ett underlag och göra en 

riskbedömning använder skolan ”underlag för riskbedömning av prao-plats” som fylls i av både 

arbetsplats och skola. I riskbedömningen ska framgå vilka åtgärder som behöver vidtas om 

arbetsplats eller arbetsuppgifter bedöms som icke lämpliga. Vid behov besöker skolan 

praktikplatsen för att göra en bedömning och diskutera elevens säkerhet och hälsa.  

Den psykosociala arbetsmiljön 
Inte bara den fysiska arbetsmiljön är viktig under praktiken, utan även att eleven känner sig 

välkommen och väl omhändertagen på sin praktikplats. Introduktion på arbetsplatsen är därför 

viktig. För att underlätta introduktionen bör varje elev eftersträva att besöka praktikplatsen för att 

kort presentera sig i förväg innan praktiken inleds. På varje praktikplats ska det även finnas en 

namngiven handledare som tar emot eleven och ansvarar för introduktionen.  

Kontakt under praktiken 
Alla elever bör få minst ett kontakttillfälle med en representant från skolan under sin 

praktikperiod, exempelvis genom besök eller telefonsamtal. Mentorn ansvarar för att detta 

samordnas. Kontakt med handledaren för praktiken är också viktig, inte minst för utvärderingen 

av praktiken (ansvar: exempelvis studie- och yrkesvägledaren). 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna på praktiken ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Studie- och 

yrkesvägledaren på respektive skola ansvarar för att elever med särskilda behov tilldelas 

arbetsplatser med lämpliga arbetsuppgifter under sin praktik.  

Vid praktik får endast lättare och riskfritt arbete förekomma. I AFS 2012:3 finns reglerna för 

vilka arbetsuppgifter som är förbjudna under praktik.  

Utvärdering av praktiken 
I samband med att praktiken avslutas bör eleven utvärdera sin praktikperiod. Studie- och 

yrkesvägledaren tillhandahåller blanketter för detta. Det som framkommer i utvärderingen ska 

återkopplas till praktikplatsen. Eleven ska efter avslutad praktik redovisa sin praktikperiod i de 

former som skolan bestämt i samråd med mentorn.  
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TIPS  
Läs mer om minderårigas arbetsmiljö:
Så får barn och ungdomar arbeta, ADI 43
Om minderårigas arbetsmiljö – en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:03, H453
Lästipsen och exempel på Riskbedömningsblankett finns att ladda ner och beställa hos
Arbetsmiljöverket, www.av.se
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ETT Lund – EN Plan 
Att barn och unga ska få sitt behov av studie- och yrkesvägledning 

tillgodosett är en viktig fråga för Lunds kommun. Barn, unga och 

vuxna ska uppleva sina framtidsval som positiva och de ska känna 

att de kan påverka sin framtid. Detta är betydelsefullt både för 

individen och för samhället. 

Denna huvudmannaplan har arbetats fram som ett uppdrag från 

de tre skoldirektörerna i Lunds kommuns skolförvaltningar. Syftet med planen är att samarbetet från 

förskola upp till gymnasiet och vuxenutbildningen kring studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas. 

Dessutom ska samarbetet med arbetslivet öka.  

Även om de nationella styrdokumenten endast gäller grundskola, grundsärskola, gymnasiet, 

gymnasiesärskola och den kommunala vuxenutbildningen så pågår ett stort arbete i förskolorna som 

ska lyftas fram. Därför omfattar denna plan även förskolan. 

I Lunds kommuns Skolplan (2009) står att alla skolor ska utveckla samverkan och kontakt med 

näringsliv, samhälle och föreningsliv.  

Förhoppningen är att denna huvudmannaplan ska inspirera och underlätta skolornas 

utvecklingsarbete inom området. 

I ETT Lund med EN huvudmannaplan som fundament är målet att planen ska ge de yttre ramarna för 

skolornas fortsatta inre arbete med studie- och yrkesvägledning. Allt arbete kring studie- och 

yrkesvägledningen ligger också nära det entreprenöriella lärandet och uppdragen går in i varandra. 

Barn, unga och vuxna som medskapare 
Alla barn, unga och vuxna i Lunds kommun ska få sitt behov av studie- och yrkesvägledning 

tillgodosett. De ska kunna se positivt på framtiden och få verktyg för att kunna göra väl underbyggda 

val för studier och yrkesval. Det är viktigt att de känner att de har förmågan att kunna påverka sin 

egen framtid.  Varje individ ska ha huvudrollen i sitt liv. 

Alla former av 

påverkansfaktorer som 

kön, social och kulturell 

bakgrund ska motverkas. 

Föreställningar om yrken 

och utbildningar utifrån 

dessa tre faktorer ska 

därför utmanas. 

Arbetet kring studie- och 

yrkesvägledningen ska 

kvalitetssäkras och vara en 

del i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 
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Livslång vägledning – strategiskt viktigt 
Livslång vägledning omfattar utbildning, information och vägledning som ska ses som centrala delar i 

det livslånga lärandet.  

Livslång vägledning är också viktig för att minska 

framtida studieavbrott och för att åstadkomma 

bättre balans mellan utbud och efterfrågan av 

kompetenser på arbetsmarknaden. 

All personal i skolan har en mycket viktig roll i 

detta arbete då det gäller att skapa en röd tråd i 

studie- och yrkesvägledningen genom hela 

utbildningssystemet.  

Rektors roll kan inte nog poängteras för att hela 

skolan ska ta ansvar för studie- och 

yrkesvägledningen, dels i sig självt, men också som 

ett led i det entreprenöriella lärandet.  

Ansvarsfördelning 

Rektors ansvar 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal har rektorn det övergripande ansvaret 

för att skolverksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor leder och samordnar 

den pedagogiska verksamheten och beslutar om sin enhets inre organisation. 

Rektor har ansvar för att gällande styrdokument för studie- och yrkesvägledningen följs. Läs mer på 

Skolverkets hemsida, skolverket.se. 

Styrdokument  
Styrdokument – skollag, läroplaner och Skolverkets allmänna råd för arbetet med studie- och 

yrkesvägledning – bildar underlag till Lunds kommuns plan för studie- och yrkesvägledningen.  Läs 

mer på Skolverkets hemsida, skolverket.se. 

Definitioner 
Studie- och yrkesvägledning kan 

beskrivas i både vid och snäv 

bemärkelse. Vägledning i vid 

bemärkelse är all den verksamhet 

som bidrar till att ge elever 

kunskaper och färdigheter som 

underlag för att fatta beslut om 

framtida studie- och yrkesval.  
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Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, 

studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Här kan 

studie- och yrkesvägledaren ha en handledande roll till personalen på skolorna.  

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och 

yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp.  

 
Bild och textdelar hämtade från Skolverkets hemsida. 

Mål 
 Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses 

 Eleverna gör väl underbyggda val 

 Samarbetet mellan skola och arbetsliv ökar 

Effektmål 
 Varje skolenhet har en aktivitetsplan. Rektor lyfter och belyser vissa aktiviteter i det 

systematiska kvalitetsarbetet (SKA). 

 Varje skolenhet beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete (SKA) arbetet kring SSA 

(Samverkan-Skola-Arbetsliv). 

 Antalet genomförda aktiviteter mellan skola, arbetsliv och vidare studier ökar.  

 Antalet barn, unga och vuxna upplever att skolåren gett dem en bra förberedelse inför vidare 

studier och arbetsliv. 

 Omval och studieavbrott minskar. 
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Att utveckla elevers valkompetens 

Behoven ska styra 
Barn, ungas och vuxnas behov av vägledning 

ser olika ut beroende på ålder och 

skolformer.  Därför ska varje rektor göra en 

behovsinventering och utifrån den organisera 

arbetet kring studie- och yrkesvägledningen. 

Eftersom elevgruppen skiftar över tid måste 

denna behovsinventering göras kontinuerligt. 

FOKUS-punkter 
För att nå en likvärdig studie- och yrkesvägledning finns gemensamma fokuspunkter: 

1. Styrdokument – All personal ska ha kännedom och arbeta för att nå målen enligt 

styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning. 

 

2. Plan för studie- och yrkesvägledning – Denna huvudmannaplan bildar fundamentet för varje 

enskild skolas egen aktivitetsplan för arbetet.  

 

3. Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)- Arbetet med studie- och yrkesvägledningen ska vara en 

del i det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla studie- och yrkesvägledningen utifrån 

elevernas behov. Skolverkets material BRUK kan rekommenderas för grundskolan. 

Utvärdering/uppföljning går att göra digitalt på 

www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk (kapitel 4:3). 

 

4. Nätverksbygge är framtidsbygge – Alla skolor ska bygga nätverk med omvärlden. 

Aktivitetsplan på varje skolenhet 
Skolorna ska ha en skriftlig aktivitetsplan för studie- 

och yrkesvägledningen som beskriver hur skolan ska 

nå målen i styrdokumenten. Detta sker genom 

aktiviteter som tillgodoser elevens behov av studie- 

och yrkesvägledning. Bilagd idébank kan vara till 

stöd och hjälp. 

Aktiviteterna ska vara kontinuerliga och gälla i de 

skolformer som beskrivits i denna plan. Förskolan 

finns inte reglerad i styrdokumenten gällande 

arbetet med studie- och yrkesvägledning. Eftersom 

det arbete som görs i förskolorna är en del i det 

livslånga lärandet vill Lunds kommun lyfta fram det 

arbete som görs med barnen i förskolan. 

Foto: Lars Andersson 
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Aktiviteterna ska genomföras i alla skolformer, i alla årskurser och i alla ämnen. Det ska vara 

planerade inslag som skapar en helhet. 

Aktivitetsplanen ska tydligt ange: 

 Vilka aktiviteter som ska genomföras 

 Vilka årskurser som är aktuella för de olika aktiviteterna 

 Vem som ansvarar för att aktiviteterna genomförs 

Slutord 
I ETT Lund med EN gemensam plan för studie-och yrkesvägledningen skapas gedigna 

utbildningsinsatser i samarbete med samhälle och arbetsliv. På sikt skapas goda villkor att säkerställa 

tillgången på välutbildad arbetskraft. Den största vinsten blir ändå för den enskilda individen som 

kommer att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och yrkesliv. Framtiden ska ses som 

positiv och varje individ ska ha huvudrollen i sitt liv! 

Bilagor 
1. Idébank 

2. Exempel på aktivitetsplaner, förslag på inledning 

3. Översikt över nationella aktörer som stimulerar till entreprenörskap/entreprenöriellt lärande 

och samverkan skola-arbetsliv. 

 

 

                                                                                               Foto: George Joch, courtesy Argonne National Laboratory 
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Bilaga 1: Idébank 

Förskola 
Vi (pedagoger i verksamheten och barnen): 

 har sångpåsar där olika yrken kommer upp, t ex polis, brandman, ambulansförare, 

lantbrukare och snickare och vi samtalar om de olika yrkesgrupperna 

 läser böcker och pratar om de yrken som kommer upp där 

 är ute och går i närmiljön, vi stannar upp och tittar på t.ex. om det byggs något någonstans 

och då samtalar vi om vad som händer 

 tittar när sopbilen kommer och när lastbilarna kommer med olika leveranser 

 går på biblioteket och pratar om vad man gör där 

 pratar med barnen om vad deras föräldrar arbetar med 

 bjuder in föräldrar att berätta om sina yrken 

 gör besök inom äldreomsorgen 

 spelar rollekar  

 fångar upp det barnen pratar om, t.ex. jag vill bli astronaut.  

 använder de hjälpmedel vi har, t.ex. Smart-bords för att inspirera och kunna visa på vad olika 

yrken kan innehålla 

 tar barnens tankar på allvar och låter deras fantasi få utrymme samtidigt som vi försöker 

samla ihop det till verkligheten 

 utmanar genom att ställa frågor och låta barnen få svara 

 

ÅK F-5 
Vi (personal och elever): 

 kopplar det som sker i undervisningen till verkligheten 

 pratar drömmar ”vad vill de bli när de blir stora” 

 tar emot besök av olika yrkesgrupper på skolan 

 presenterar och intervjuar yrkesgrupper som finns på skolan 

 föräldrar inbjuds till skolan för att prata om sina yrken 

 har tema arbeten om yrken/framtid 

 låter eleverna vara med på föräldrarnas arbetsplatser under en skoldag/del av skoldag 

 låter eleverna intervjua föräldrarna 

 jämför yrken förr och nu vid historiska händelser 

 kopplar kunskapsområden till yrken i samhället, t. ex NO-expr. kromatografi - vattens 

löslighet till laboratorium – sjukhus 

 inventerar företag och föreningar till olika yrken 

 kopplar Skånes landskap till olika yrken i förhållande till natur/kultur t ex samer – renskötare. 

 har samtal om varför vi går i skolan och vad som är viktigt att lära sig 

 har tittat på Svt:s ”Folkoteket” där unga (i sin egen ålder) får prova på olika yrken. Efteråt har 

eleverna fått ge förslag till för- och nackdelar med yrket de just sett i programmet. Efter att 

eleverna sett två program i serien har de tagit ställning till vilket de skulle föredra, t ex läkare 
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– samlas i det hörnet, lärare – samlas i andra hörnet. De två grupperna får motivera 

(muntligt) varför de valt just det yrket 

 har en bok som handlar om udda jobb 

 bygger ett eget samhälle och utvecklar alla funktioner som finns och behövs där 

 studerar företags miljöpolicy, m.m. inom ramen för undervisningen. 

 skriver insändare bland annat till kommunpolitiker och vi deltar i aktuella diskussioner 

utanför skolan 

 har ämnesövergripande projekt och verklighetsförankrade uppgifter, t.ex. att utveckla egna 

produkter och marknadsföra dem 

 tar kontakt med företag för att komma på studiebesök (Teknik) 

 jobbar med människan, manligt/kvinnligt  och kopplar till yrken 

 jobbar inom teknik/fysik-områdena  och genom experiment vad andra arbetar med 

 jobbar med den tekniska utvecklingen – yrkesmöjligheter för forskare – uppfinnare 

 

Åk 6-9 

Matte/No/Teknik 

Vi (personal och elever): 

 pratar om vilka yrkesmöjligheter som finns och vilka arbeten som Naturvetenskapliga 

programmet och Teknikprogrammet kan leda fram till. t.ex forskare, optiker, kemister. 

 pratar om högre studier inom naturvetenskap och forskning som leder fram till nya 

uppfinningar och verktyg för samhället 

 bjuder in personer som har fortsatt studera och som eventuellt arbetar med det ämnet som 

vi behandlar 

 har diskussioner där vi problematiserar bilden av en naturvetare, t.ex. är det bara elever med 

höga betyg som bör bli naturvetare?  

 brukar få en genomgång av vad man kan jobba med vid besök på LTH/Lunds Tekniska 

Högskola. I undervisningen ges exempel på hur man kan jobba som yrkesverksam kopplat till 

det vi gör i skolan  

 besöker naturvetardagarna på Polhemsskolan i åk nio. Forskare berättar om sina 

arbeten/projekt 

SO  

Vi (personal och elever): 

 talar mycket om arbetslivet samt vägar till olika yrken som bland annat innefattar 

studiegången, arbetsområdet ”yrkesliv, arbetsmarknad” (Sh) 

 ser hur yrken växer fram – skillnader och likheter mot idag (Hi) 

 undersöker välfärdsamhällets framväxt – skillnader och likheter mot idag (Hi) 

 diskuterar etik – vilka typer av val ställs vi inför (Re) 

 samarbetar med studie- och yrkesvägledaren i olika teman och frågor 

 tittar på vem som jobbar med vad inom kommun och landsting 

 diskuterar olika yrkesgrupper och hur de kan komma att beröras inför valet  

 pratar om vår egen arbetsmiljö 
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 pratar om arbetsrätt, fackföreningar, arbetsliv i allmänhet på SO 

 ser utifrån ett historiskt perspektiv – yrken förr och nu 

 har tema om utanförskap, som betonar vikten av ett arbete som en viktig faktor 

 pratar om vad jag har gjort, dvs. vilka erfarenheter som jag har 

 jobbar med varför lärare vill vara lärare, pratar om lön 

 pratar om betyg och vad man kan ha för nytta av dem inför sitt kommande yrkesliv 

 pratar framtid: Vad vill man bli/göra, drömmar, vem är jag? 

 tar reda på inom SO, geologi, gör besök på SGU, vad gör en geolog? 

 tar reda på inom SO, historia, gör besök på historiska museet, vad gör en 

arkeolog/historiker?  

 får besök av präst inom SO/religion 

 kikar på hur kommunen styrs, vi besöker och intervjuar kommunalarbetare 

 tar reda på hur det ser ut på olika arbetsplatserna; löner, utbildningar, fackförbund, 

arbetsuppgifter med mera 

 pratar om familjen, samhället, ekonomi. Eleverna väljer yrke, tar reda på utbildning, hur det 

är att arbeta, lön, etcetera 

 bevakar nyheter, omvärldskunskap 

 berör i historia hur arbetslivet förändrats med fokus på olika sektorer (från jordbruk till 

tjänstesamhälle).  "Svenska modellen" och välfärdssamhället.  Arbetslivet ur ett historiskt 

perspektiv 

 gör studiebesök på tingsrätten, pratar om lag och rätt, utbildningar inom området till 

exempel jurist, åklagare, domare, med mera 

 får besök utifrån till exempel av polis 

 arbetar med området: familjen, samhället, ekonomin. Eleverna väljer yrke, tar reda på 

utbildning, lön med mera kring yrket 

 jobbar med befolkningsutveckling och migrationsfrågor   

 jobbar med jämställdhetsfrågor och arbetslivsfrågor. Varför söker sig flickor till vissa 

utbildningar och sektorer? Varför undviker killar vissa utbildningar?  

 ser på arbetslivet och dess utveckling, varför segregation? hur påverkar konflikter i världen 

oss?  

 tittar på politiken och dess fria val ex skolvalet, miljöfrågor, etcetera 

 

Moderna språk – spanska, tyska och franska  

 

Vi (personal och elever): 

 lyfter en del i åk 9 om språkskolor utomlands, samt vägleder inför gymnasiespråken 

 jobbar med texter om arbetslivet i engelska och moderna språk 

 pratar i moderna språk och engelska om vilka yrkesval man kan göra för att man läser språk 

 jobbar med texter och filmer som handlar om yrken (moderna språk) 

 berättar vad vi är bra på och tar fram goda egenskaper 

 gör rollspel 

 har utbyte med elever från andra länder och kan  därför uppleva till exempel den spanska 

kulturen på nära håll. Vi får leva i en spansk familj och uppleva en spansk skola  
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 gör studiebesök hos något företag med ”moderna språk” där det är nödvändigt att kunna 

språk 

 

Svenska  

Vi (personal och elever): 

 jobbar med media – tidningstexter, provar att skriva olika texter som journalister, studerar 

texter i tidningar  

 träffar författare – hur arbetar en författare. Bjuder in författare som möter eleverna 

 jobbar med språkanvändning – muntligt, skriftligt – hur man uttrycker sig i olika 

sammanhang  

 jobbar med argumentation/debatt – hur framföra bra/relevanta argument, vad säger de? 

(Politiker, debattartiklar i tidning och så vidare) 

 jobbar med ordkunskap kring olika yrken, arbetsrelaterade ord 

 har ämnesövergripande temaarbeten, till exempel med SO-ämnet 

 har muntliga redovisningar – hur genomföra, vad tänka på – vi lär inför framtida situationer 

 läser litteratur relaterat till arbetslivet, yrken förr och nu 

 skriver CV och personliga brev 

 skriver ansökningshandlingar och går på anställningsintervjuer med externa arbetsgivare 

 intervjuar äldre personer. Vad har personen arbetat med och vilken utbildning har personen 

ifråga? 

 analyserar hur arbetsmarknaden har förändrats genom tiderna. Varför är det så? Hur 

kommer arbetsmarknaden att se ut framöver? 

 skriver uppsats: Vad gör jag om 25 år? 

 skapar ett entreprenöriellt tankesätt, vi skapar bloggar 

 diskuterar arbetslivet i termer av framtid, att bli vuxen, praktiskt; hur man beter sig på en 

arbetsplats, möten med andra människor 

 

Engelska  

Vi (personal och elever): 

 jobbar med termer för att kunna använda språket i ett framtida yrke. Till exempel i kontakt 

med personer från andra länder, vi ska kunna arbeta utomlands 

 gör jämförelser mellan samhällen och där ingår yrkesrelaterade frågor om till exempel 

arbetstider, arbetsetik 

 gör dokumentärer när vi är varit ute på studiebesök med mera 

 diskuterar hur vi upplevt prao/studiebesök 

 har diskussioner relaterade till arbetslivet, vem är mest lämpad för ett visst yrke, 

favorityrken, rangordning av olika yrken med mera 

 pratar om olika yrken, pratar med varandra om vad vi vill bli 

 samtalar kring framtidsyrken – för och nackdelar 

 tar fram exempel på situationer där språket är nödvändigt 

 lär oss skriva formella brev/email 
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Musik  

Vi (personal och elever): 

 arbetar med musik i olika yrken, rättigheter

 pratar om karriärvägar för musiker och hur talangjakter kan fungera som en start på

artistkarriären

 informerar om musikundervisning, musikutbildningar och musiklivets villkor

 delar med oss av egna erfarenheter som musiklärare/musiker

 får besök av Estetiska programmet från Spyken

 jobbar med röst- och hörselvård i alla årskurser och det är en viktig arbetslivsfråga för alla

som sysslar med musik

 gör två stora uppsättningar (musikteater) varje läsår, ett i åk 8 och ett i åk 9 där eleverna får

chans att jobba med en professionell koreograf och regissör

 publicerar egna arbeten och egna musikkompositioner på hemsidor, bloggar, Youtube och

Soundcloud

 jobbar aktivt med entreprenörskap och att visa vårt arbete utåt

 skapar läromedel för yngre årskurser

 träffar olika personer som har med musik/kulturliv att göra, musiker, regissörer,

skådespelare, koreografer och dansare

 går på olika föreställningar och konserter och gör besök på teater

 gör olika konserter och föreställningar under hela högstadiet där vi tränar på att uppträda

 har ett låtskrivarprojekt där vi får en känsla av hur det är att vara låtskrivare

 Bild 

Vi (personal och elever): 

 låter all undervisning relateras till yrkeslivet, med exempel på hur man inom olika

yrkesområden har konkret nytta av obligatoriska moment inom bild

 arbetar med många samhällsfrågor där bild är ett medel för kommunikation

 analyserar och förhåller oss till begrepp som identitet, etnicitet, sexualitet, makt, etcetera

 jobbar med att skapa perspektiv in i olika yrken som till exempel arkitekt, layoutare, fotograf,

konstnär, konstvetare, konsthistoriker, it-designer, trädgårdsdesigner, industriell formgivare

med mera

 tar in filmare, konstnärer, med hjälp av skapande skola pengar

 har guidade turer på konsthallen och muséer vilket gör att eleverna förstår att människor har

sådana yrken

 jobbar med reklam, utställningsteknik inför eventuella prao/studiebesök

 olika yrken involveras i bild/form, till exempel design

Idrott och hälsa  

Vi (personal och elever): 

 har undervisning om ergonomi på arbetsplatser, samt regler och skydd för bullernivå

 går på studiebesök och har självförtroendeskapande diskussioner

 vi tittar på arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och

förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning
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 ser hälsan som ett livsprojekt. Att behålla ett bra hälsoliv är ett bra början från tonåringen 

HKK  

Vi (personal och elever): 

 pratar mycket om yrken och framtid och privatekonomi 

 kikar på olika yrken inom området. Hur är det att vara bagare eller kokerska? Vi besöker olika 

livsmedelsbutiker  

 jobbar mycket med planering och organisation. Tränar på att följa instruktioner. Går på 

studiebesök och undersöker verksamhet i butiker 

 samtalar om hur det är att jobba i livsmedelsbranschen 

Slöjd (3–9)  

Vi (personal och elever): 

 lär oss att planera, genomföra och utvärdera 

 jobbar med kreativt tänkande som kan användas i kommande yrkesliv 

 provar på olika hantverksyrken 

 berättar om yrken som har med skapande och textil att göra 

 ger tips om vilka program på gymnasiet som har med textilt skapande att göra 

 gör studiebesök, besöker yrkesmässor 

 jobbar med projekt inom entreprenöriellt lärande i åk 9 (elevens val), eleverna får uppdrag 

av förskolebarn att planera och tillverka en del plagg för utklädnad (planering, intervjuer, 

kalkyler och så vidare) 

 samarbetar med högre utbildningar: gymnasiet-högskolan där det finns tydliga kopplingar till 

slöjdämnet (estetiska programmet, designutbildningar) 

 

Specialpedagogik (3–9)  

Vi (personal och elever): 

 kopplar ofta matematikundervisningen till det tilltänkta yrket, nyttoperspektivet är viktigt  

 fokuserar på vägar efter åk 9 

 

LIG och FBK 

 gör arbetsplats-/studiebesök (till exempel livsmedelsaffär, ålderdomshem, bilverkstad) 

 får föräldrabesök, besök av olika yrken 

 har bjudit in olika yrkesgrupper inom polisen 

 har lektioner med diskussioner  

 samtalar i grupp och enskilt med studie- och yrkesvägledaren  

 redovisar i grupp angående till exempel praoplats 

 besöker olika gymnasieskolor och program 

 gör studiebesök i olika miljöer, både närmiljön och övriga Lund 

 samtalar om drömmar och framtid 

 pratar och informerar om svenska utbildningssystem 
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Hur kan man integrera SYV-frågor mer i din verksamhet? 

Några tips: 

 Bjud in en kock till hemkunskapen

 Ta tid för fler möjligheter att ämnesintegrera projekt som skulle kunna gagna elevernas

förståelse för hur olika ämnen hänger samman och hur dessa finns implementerade inom

olika yrken/högre studier

 Skriv CV och personligt brev på moderna språk

 Ämnesövergripande/temaarbeten

 Studiebesök alternativt att fler personer kommer till skolan och pratar om sina yrken

 Bygg upp bättre samarbete med näringslivet i Lund sök stöd i att få kontakter med

näringslivet i Lund

 Eleverna kan skriva CV i samarbete med företag/arbetsgivare som ger respons på deras CV

och personliga brev

 Samarbeta med olika företag i moderna språk

 Ge möjlighet att besöka olika Hantverksprogram på gymnasiet, till exempel möbelsnickeri,

inredningssnickeri (slöjd)

 Gör studiebesök på ateljéer, tygaffärer med mera (slöjd)

 Få besök av personer som jobbar inom områden som har anknytning till skapande

verksamhet

 Samarbeta mellan ämnena för att t ex producera och skapa något

 Koppla in personer från arbetslivet som kommer till skolan och berättar om kunskaper från

skolan som används i arbetslivet. Förslag på yrken som kan vara aktuella: bilmekaniker,

sjuksköterskor, butikspersonal, men ta även in mer ovanliga yrken. Detta samarbete bör

omfatta alla elever, men kan fånga omotiverade elever speciellt. Små samtalsgrupper skulle

kunna ge utrymme för att ställa frågor (spec)

 Gör arbetsplatsbesök, och besök olika utbildningsformer (spec)

 Samarbeta med AMS. Information från arbetsförmedlare samt att aktivt använda AMS-

material, hemsida, i undervisning och samtal (spec)

 Använd mentorstiden att ta upp dessa frågor på

 Samarbeten kan göras mellan alla, det finns ju hur många aspekter som helst

 ESKO – kan få en större roll. Tänker att praktik/besök i skola/förskola för att bland annat titta

på arbetsmiljö etcetera

 Någon typ av yrkesmässa tidigt under högstadiet

 Jobbannonser, läsa och skriva

 Skriva om ”mitt drömyrke”

 Utveckla samarbetet med banker, kronofogden mm. Vi kan samarbeta med andra ämnen

som behandlar samma områden

 Fler studiebesök och bättre samarbete med olika företag

 Få in fler aktörer från kultur och mediebranschen. Det finns väldigt många yrken inom bild

och media, det har ökat med IT

 Näringslivet skulle kunna ha någon form av tävling där eleverna själva får designa, uppfinna

något som just det företaget har behov av

 Få besök av folk som jobbar inom områden som har anknytning till skapande verksamhet
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 Skapa samarbetspartners om ergonomi i skolan och arbetslivet. Även andra delar som 

påverkar kroppen på olika sätt t.ex stress, ljud, ljus, buller med mera 

 Undervisningen från hälsoperspektiv som siktar framåt är mycket viktigt både som individ 

och som en del av samhället. Fler besök på arbetsplatser och besök utifrån av olika 

representanter från arbetslivet 

 Samarbete med Mejeriet, Arena 305 eller liknande organisation 

 Fler besök på teater, musikal, dansföreställningar och konserter 

 Fler besök av aktiva musiker i till exempel en paneldebatt eller en föreläsning. Vad krävs i 

branschen-frågor? 

 Vi pratar redan om olika yrken inom musik och kultur. Men vi skulle kunna fördjupa 

lektionerna ännu mer genom att lägga ner mer tid på frågor som har just med dessa yrken 

att göra 

 Vi kan ha fler workshops som fokuserar på detta och göra fler konsertbesök 

 Göra fler studiebesök, ha ännu mer kontakt med olika typer av professionella utövare av 

kulturämnen 

 Samarbeta med eleverna vid Spykens musikestetiska program  

 Fler föräldrabesök 

 Fler studiebesök på arbetsförmedlingen och på olika arbetsplatser. 

 Titta mer på statistiken-yrke-lön-utbildning 

 Sätt eleverna i mycket mer skarpa, jobbliknande situationer. ”Riktiga” arbetsuppgifter, 

sådana som känns entreprenöriella, skapa arbetsplatsliknande anknytning 

 Utveckla arbetsområden tillsammans med studie- och yrkesvägledaren där vi får in inslag 

som berör studie- och arbetslivsfrågor 

 Samarbeta med studie- och yrkesvägledaren och andra lärare inom olika ämnen för att starta 

ett projekt 

 Ge elever uppsökande uppdrag och låt dem intervjua personer på olika arbetsplatser  

 Tala mycket om arbetslivet samt om vägar till olika yrken som bland annat innefattar 

studiegången 

 Studiebesök på tidningar för att se hur journalister och fotografer redigerar och arbetar och 

hur de hanterar en nyhet 
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Bilaga 2: Exempel på inledning till aktivitetsplan 

Aktivitetsplan för studie- och yrkesvägledning Lunds kommun 

 

I ETT Lund finns En plan – Lunds kommuns plan för studie- och yrkesvägledningen bygger på 

nationella styrdokument och allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen. För att tillgodose 

elevens behov av studie- och yrkesvägledning och för att på ett tydligt och konkret sätt visa och 

garantera aktiviteter och insatser, ska samtliga skolor i Lunds kommun utarbeta en lokalt anpassad 

aktivitetsplan.  Då elevunderlaget skiftar över tid kommer aktivitetsplanen att förändras. 

Skolans aktivitetsplan för studie- och yrkesvägledning ska bygga på ett helhetsperspektiv och på det 

livslånga lärandet. Den ska utgå från det centrala begreppet valkompetens och kopplas till de behov 

eleven har för att få förutsättningar att hantera frågor som rör val av utbildning och yrke. 

Valkompetens 

Valkompetens kan definieras som en rad kompetenser som hjälper individen att på ett strukturerat 

sätt samla, analysera, sammanställa och organisera information om sig själv, utbildningar och 

yrkesliv, såväl som förmågor att ta och genomföra beslut och övergångar. 

Genom att utveckla en god valkompetens kan eleven: 

 Föreställa sig hur det jag gör idag kan påverka min framtid 

 Överväga olika alternativ grundat på både fakta och självkännedom 

 Självständigt söka den information jag behöver eller saknar för att kunna ta ett beslut 

Aktiviteter och insatser kring väljande och framtid kan utarbetas på olika sätt och i olika varianter. 

Varje skola ansvarar, utvecklar och utvärderar sin aktivitetsplan. Som stöd i arbetet finns studie- och 

yrkesvägledare som kan handleda lärare.  Studie- och yrkesvägledaren jobbar också med personliga 

vägledningssamtal för enskilda elever och ger information kring utbildning och yrken. 

Bilden på nästa sida visar behovstrappan för studie- och yrkesvägledning, ett sätt att åskådliggöra 

arbetet i att stödja eleverna i sina framtidsval.  
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Exempel på aktivitetsplan hämtad från Hovsjö 

Exempel på aktivitetsplan från Vikingaskolan 

 
Åk Aktivitet Ämnen Vem/var/Hur Syfte 

4-6 Privatekonomi Sh, ma Lärare  Reflektera över hur 
individer och samhällen 
formas, förändras och 
samverkar. 

 Genom undervisningen 
ska eleverna även ges 
möjligheter att reflektera 
över matematikens 
betydelse, användning 
och begränsning i 
vardagslivet 

4-9 Studiebesök och besök på 
skolan (av olika 
yrkeskategorier) 

Alla  Lärare  har inblick i 
närsamhället och dess 
arbets-, förenings- och 
kulturliv 

 People at work 
Rollspel som handlar om att 
söka jobb, läsa om olika 
yrken, skriva CV:n mm 

Eng Lärare  Undervisningen ska 
stimulera elevernas 
intresse för språk och 
kulturer och förmedla 
nyttan av 
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 språkkunskaper. 
 Arbetsområden i statistik 

med fokus på arbetsliv 
Ma Lärare  Genom undervisningen 

ska eleverna även ges 
möjligheter att reflektera 
över matematikens 
betydelse, användning 
och begränsning i 
vardagslivet 

 Möta olika typer av texter 
I mötet med texter av olika 
slag utvecklar eleverna 
självkännedom  

Sv Lärare  I mötet med olika typer 
av texter, scenkonst 
och annat estetiskt 
berättande ska eleverna 
ges förutsättningar att 
utveckla sitt språk, den 
egna identiteten och sin 
förståelse för 
omvärlden. 

7-9 Arbetslivsprojekt 
Eleverna gör intressetester, 
skriver egna CV:n och 
personliga brev. Därefter 
skriver de 
ansökningshandlingar och 
går på anställningsintervjuer 
med externa arbetsgivare. 

SO, Sv och 
NO 

Klassförestån
dare 

 kan granska olika 
valmöjligheter och ta 
ställning till frågor som 
rör den egna framtiden, 

 har kännedom om 
möjligheter till fortsatt 
utbildning i Sverige och 
i andra länder. 

 

Förberedelser inför 
gymnasievalet i skolan 

 SYV  kan granska olika 
valmöjligheter och ta 
ställning till frågor som 
rör den egna framtiden, 

 har kännedom om 
möjligheter till fortsatt 
utbildning i Sverige och 
i andra länder 

Gymnasiemässa  Elever  kan granska olika 
valmöjligheter och ta 
ställning till frågor som 
rör den egna framtiden, 

 har kännedom om 
möjligheter till fortsatt 
utbildning i Sverige och 
i andra länder. 
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Bilaga 3: Översikt över nationella aktörer 
Bilagan hämtad ur rapporten ”Vad möter de unga? – en förstudie gällande områdena samverkan 

skola/arbetsliv och entreprenörskap i utbildningssystemet i Skåne” (Region Skåne, februari 2014)  

Översikt över olika nationella aktörer/koncept/organisationer som stimulerar till 

entreprenörskap/entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv i utbildningssystemet 

presenterade i bokstavsordning. Samtliga projekt inom respektive aktör/organisation beskrivs inte. 

För aktörer/koncept riktade mot högskola/universitet se även Idélinjen, Idelinjen.se. Listan har 

utgångspunkt i material framtaget inom ENTRIS.  

AlmiMentor  
Almi erbjuder två olika mentorsprogram – Mentor Starta Företag och Mentor Utveckla Företag. Som 

adept blir man matchad med en mentor från näringslivet som ger stöd i olika faser av 

företagsutvecklingen. Läs mer på almi.se/mentor. 

Blixtlåset  
Blixtlåset är den årliga tävlingen; Svenska Gymnasiemästerskapen för uppfinnare. Tävlingens syfte är 

att nå ett ökat samarbete mellan näringsliv och skola, samt att främja tekniskt och kreativt tänkande 

och stimulera till karriär inom det tekniska området men också att stimulera förmågan att sälja sina 

idéer. Läs mer på blixtlaset.se. 

Bakom Blixtlåset står Siemens Sverige, Teknikcollege och T-konventet.  

Centrum för Publikt Entreprenörskap  
Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE) är ett resurscentrum för människor och organisationer 

som har en samhällsutvecklande idé. De stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom 

att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, projektledning, 

kommunikation och tillgång till sektorsövergripande nätverk. Dessutom arbetar CPE i samarbete med 

högskolor och universitet med att skapa och sprida kunskap om samhällsentreprenörskapets 

betydelse. Läs mer på publiktentreprenorskap.se.  

Coompanion  
Coompanion är en företagsrådgivare för den som vill starta kooperativa företag, finns på 25 platser i 

hela landet. Coompanion erbjuder information, företagsrådgivning och utbildning. Coompanion 

Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation. Uppdraget är att på nationell nivå 

främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social 

ekonomi. Coompanion Sverige ska också vara den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa 

utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ. Läs mer på coompanion.se.  

Demola  
Demola är en universitetskurs som kopplar ihop akademi, företag och offentlig sektor med varandra 

genom studentinnovationer. Studenterna får möjligheten att testa sina färdigheter i ett verkligt 

uppdrag i en verklig innovationsprocess tillsammans med studenter från samtliga discipliner. Kursen 

erbjuds via flera olika universitet och högskolor och inspirationen kommer från Finland och det 

nationella programmet Demola (demola.fi) och New Factory.  
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Draklandet  
Berta och Gilbert i Draklandet är ett skolmaterial från Plast- & Kemiföretagen för att få fler unga 

människor intresserade av naturvetenskap och teknik. Bertas förskolepaket vänder sig till barn i 

åldern 4–8 år och innehåller bland annat sagor om Bertas äventyr bland drakar och människobarn. 

Gilbert är Bertas storebror vars material vänder sig till de lite äldre barnen. Läs mer på draknet.se.  

Drivhuset  
Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet. Drivhuset vill skapa fler entreprenörer genom att få 

till stånd en kultur- och attitydförändring bland alla studenter, genom att inspirera till kreativt 

tänkande, att tro på sina idéer och att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet 

genom att bland annat erbjuda föreläsningar, utbildning, kampanjer, praktisk vägledning och 

kontakter inom Drivhusets nätverk. Alla aktiviteter i Drivhusets regi är kostnadsfria för alla studenter. 

Finns på tolv orter i landet kopplade till högskolor/universitet. Läs mer på drivhuset.se.  

E-max  
I midsommarveckan varje år arrangeras Emax i Örebro av StartCentrum. Under Emax 

uppmärksammas ungdomar i åldern 18–20 år för sina kunskaper och idéer. Deltagarna ges tillfälle att 

lära sig mer om bland annat entreprenörskap, gruppdynamik och ledarskap. Evenemangets platser 

fylls av några av de främsta ungdomarna i landet och de handplockas för att representera sin region 

under veckan. Läs mer på emaxsverige.se.  

Finn upp  
Problemlösning, kreativitet och uppfinnande för skolår 6–9. Målet är att ge eleverna ett "tänk" kring 

uppfinnande – att kunna identifiera problem och hitta lösningar. Finn upp tillhandahåller 

lektionsmaterial och arrangerar en uppfinnartävling vart tredje år, som alla elever i skolår 6–9 är 

välkomna att delta i, Finnupp.nu. Ingenjörssamfundet är initiativtagare och står bakom tillsammans 

med huvudfinansiären Ericsson.  

First Lego League  
First Lego League är en internationell tävling i naturvetenskap, teknik, matematik och 

entreprenörskap för barn och ungdomar i skolår 4–9. Tävlingen genomförs i 63 länder och på ett 40-

tal orter i Skandinavien, varav tio i Sverige. Varje år har tävlingen ett nytt tema och konceptet bygger 

på att eleverna i lag ska lösa ett uppdrag under loppet av 8 veckor. För att delta krävs tillgång till en 

dator och ett First Lego League robot-set, som är en låda med komponenter och program till en 

robot. Läs mer på firstscandinavia.org och hjernekraft.org.  

Fokus Framtid/numera Ingenjörsvägen  
Fokus Framtid är en av Teknikföretagens satsning för att få fler unga intresserade av en framtid som 

ingenjörer inom teknikföretag. Genom engagerande möten med både elever, skolpersonal och 

företag, hoppas man att ge inspiration och information om ingenjörsrollen och tekniska utbildningar 

till gymnasieelever samt studie- och yrkesvägledare. Läs mer på ingenjorsvagen.se  

Forza  
Forzas viktigaste syfte är att inspirera unga människor att hitta sin drivkraft och därigenom få bästa 

förutsättningar för att klara sig väl i framtiden. Detta gör man genom att aktivt stimulera 

kompetenser för entreprenörskap på olika sätt, både via skolan men också direkt till ungdomar, 
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koncept som GetUp, FORZAentreprenörerna, Sommarlovsentreprenörerna och Go Glowbal erbjuds. 

Läs mer på forzasweden.se  

FramtidsFrön  
FramtidsFrön är en ideell förening som arrangerar lärarfortbildning, utvecklar inspirationsmaterial 

och anordnar mässor och aktiviteter för elever inom det entreprenöriella lärandet. I FramtidsFröns 

koncept finns något för åldersgrupperna från förskoleklass upp till årskurs nio. I de program som 

vänder sig till de tidiga åldrarna ligger fokus på att utveckla företagsamma förmågor hos barnen. I 

senare årskurser är eleverna mer mogna att prova på företagande.  

Verksamheten bedrivs i föreningsform där kommuner och skolor kan söka medlemskap. 

FramtidsFröns verksamhet finns spridd över hela landet och representeras av fyra kontor i Linköping, 

Stockholm, Karlstad och Göteborg. Läs mer på framtidsfron.se.  

Framtidspiloterna  
Framtidspiloterna handlar om att öka samverkan mellan skola och arbetsliv genom att låta elever i 

högstadie- eller gymnasieklasser få kontakt med lokala företag och genomföra projekt i samarbete 

med dessa. Resultatet blir en marknadsföringsprodukt och en företagsmässa som eleverna arbetar 

fram i samband med "sitt" företag. Konceptet är framtaget och ägs av Falu kommun. Läs mer på 

framtidspiloterna.nu.  

Future City  
Future City är tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad! Future City riktar 

sig till elever i årskurs 6 till 9 och går ut på att designa, bygga och presentera framtidens stad. 

Futurecity.nu Future City drivs i samverkan mellan Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svenska 

Teknik- & Designföretagen, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket.  

Futurum Creative Center  
Fr.o.m. januari har Futurum CC valt att lägga ner all operativ verksamhet gällande stöd till studenter 

med entreprenöriella ambitioner och innovationer. Futurum CC kommer i fortsättningen att dela ut 

pengar till dessa studenter på Högskolan Kristianstad via en fond. Läs mer på futurumcc.se.  

Företagare för en dag (FFED)  
Företagare för en dag riktar sig främst till åk 7–9 och gymnasiet. Det är en praktisk 

introduktionsövning i företagsamhet och entreprenörskap som pågår under två skoldagar då korta 

teorietiska pass varvas med praktiska övningar. Eleverna får lära sig grunderna i att utforma en 

affärsplan samt att omsätta denna i praktiken, då de under minst fyra timmar driver ett företag. 

Startcentrum.se/?page_id=3983 Konceptet är framtaget av StartCentrum Örebro.  

Ge mig tiden så kan jag  
”Ge mig tiden så kan jag” är en dokumentation av arbetet på förskolor i Västerås kommun. Den 

innehåller fallbeskrivningar av situationer med förskolebarn utifrån hur en dag på förskolan kan se ut. 

Hur kan vi tänka och agera för att vara mer entreprenöriella, och på så sätt bidra till att bygga upp 

barnens självkänsla?  
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Läs mer på: 

Kfsk.se/download/18.4cdd0b1b134d72f972d800011198/1377195961637/Ge+mig+tiden+sprocentC3

procentA5+kan+jag+-+webbupplaga+pdf.pdf  

Gränslösa klassrum  
Samarbetsmodell för skolår 7–9 och gymnasiet. Rent praktiskt innebär metoden att små grupper 

med elever genomför vissa lektionsmoment hos ett närliggande företag. Tanken är att förstärka 

kunskaperna genom att visa var och hur de existerar i praktiken. Metoden Gränslösa klassrum har 

utvecklats, testats och förfinats av lärare på Fågelskolan i Lund. Idag ingen egen hemsida, läs mer på 

Teknikspanarna.se/spaning/granslosa-klassrum-en-metod-for-att-integrera-foretag-i-undervisningen 

Handslaget  
Handslaget är ett samverkansprogram utformat efter både näringslivet och skolans möjligheter och 

behov. Det är ett program med framgångsrika idéer för att öka elevernas förståelse och känsla för 

arbetslivet. Konceptet är framtaget av Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Ingen egen 

hemsida i nuläget, se 

http://handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Artiklar/2011/Mars/Bara-ett-handslag-ifran-

verkligheten/  

Hyper Island  
Hyper Island har till skillnad från "vanliga" skolor inga lärare, prov eller böcker. Istället arbetar 

studenterna med verkliga projekt. Föreläsare från branschen bidrar med det senaste inom respektive 

område. På detta sätt efterliknas arbetslivet med tanken att studenterna skall vara mer förberedda 

när de kommer till sitt första jobb. Läs mer på hyperisland.com.  

Initiativ  
Initiativ är ett läromedel för gymnasiet med aktiverande pedagogiska övningar om värderingar, 

demokrati, projektarbete, företagsbyggande och internationella frågor. Initiativ är öppet för alla, helt 

kostnadsfritt att använda och utvecklas kontinuerligt, Initiativ.org. Initiativ.org är framtaget av den 

samlade kooperationen i Sverige, i Skåne bland annat representerat av Coompanion Skåne, vilket är 

ett av landets 25 lokala kooperativa utvecklingscentrum enade under namnet Coompanion, som 

arbetar med utbildning, information och rådgivning kring företagande. Läs mer på initiativ.org.  

Innovationskontor Syd  
Innovationskontor Syd (IKS) etablerades våren 2010 som ett samarbete mellan de fem lärosätena 

Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö högskola och SLU 

Alnarp. Samarbetet ska främja akademiskt entreprenörskap och underlätta kunskapsöverföring 

mellan lärosäten och andra aktörer i regionen. Läs mer på iksyd.se.  

I Praktiken  
I Praktiken är Svenskt Näringslivs satsning på prao och praktik. Materialet består av tre delar; företag, 

skola och eleventuellt Syftet är att ge ett praktiskt och handfast stöd före, under och efter prao eller 

praktik i grund- eller gymnasieskolan. Läs mer på svensktnaringsliv.se/skola/i_praktiken/  
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KomTek  
KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Den är ett komplement till lärandet i 

skolan/arbetslivet och ska ge en allsidig teknisk kunskap samt lust och förmåga till entreprenörskap. 

Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala musikskolan fast med 

kopplingen teknik och entreprenörskap. KomTek samarbetar med både skolan och näringslivet och 

finns på flera platser runt om i Sverige, vilka ser du via denna länk, Tekniskamuseet.se/1/698.html.  

Lokala Kom Tek i Skåne just nu: 

 Helsingborg: Helsingborg.se/komtek

 Ystad: Ystad.se/Ystadweb.nsf/alldocuments/77E06E8705F098BDC12574C5002AA595

LU Innovation System  
LU Innovation System är Lunds universitets innovationsverksamhet. Uppgiften är att, genom 

framgångsrikt nyttiggörande av kunskap vid Lunds universitet, bidra till ökad tillväxt i Sverige. LUIS 

Innovation System hjälper forskare och studenter med affärsutveckling och coaching. Läs mer på 

innovation.lu.se.  

Malmö Museer/Science Center  
Malmö Museer har tillsammans med Miljöförvaltningen i Malmö fått medel ur EU:s regionala 

utvecklingsfond till utvecklandet av ett Science Center på Malmö Museer. Museet vill med Science 

Center Malmö (SCM) skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik. SCM ska vara en 

plats för idéutveckling och nytänkande och som med interaktion skapar engagemang och genererar 

kunskap genom upplevelse. Satsningen ska tematiskt knyta samman befintliga och nya utställningar, 

skapa kopplingar ut i stadsrummet samt öka samarbetet med bland annat näringsliv och högskola. 

Läs mer på malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-

Museer/Artiklar/Science-Center-Malmo.html.  

MAH Innovation och Utveckling  
MAH Innovation och utveckling har en övergripande inriktning mot att utveckla och stödja innovation 

och utveckling, oftast i samverkan med andra organisationer i samhället. De driver olika typer av 

projekt vars syfte är att stödja innovation och entreprenörskap i regionen. Ett viktigt led i detta är 

även att i samarbete med fakulteterna bidra till att utbildningarna vid MAH stärker studenters 

innovativa och entreprenöriella förmågor. Läs mer på mah.se/innovation.  

MaTeNa/Företag som lärmiljö  
MaTeNa är en lärarfortbildning med fokus på matematik, teknik och naturvetenskap för lärare i 

grundskolan och gymnasiet och genomförs i samverkan med teknikinriktade företag. Bakom MaTeNa 

står sedan tidigare Teknikföretagen, AB Volvo, AstraZeneca, Skolverket, IT- och Telekomföretagen 

samt Sweco. Sedan våren 2014 är Skolverket ny huvudman för en reviderad variant av MaTeNa 

under namnet ”Företag som lärmiljö”. Läs mer på matena.se  

Miniföretagarna  
Miniföretagarna är ett utbildningskoncept för elever mellan 13 och 15 år. Ungdomarna får stöd och 

hjälp av lärare och rådgivare från näringslivet. Under en termin då de får arbeta med och uppleva ett 

företags livscykel genom att köra igång det praktiskt, driva det, uppleva med- och motgångar, arbeta 
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med det på sin fritid samt eventuellt avveckla det. C4 Idéforum är en ideell förening i Kristianstad, 

C4ideforum.se/Miniforetagarna  

Naturvetenskap och teknik för alla – NTA  
Naturvetenskap och teknik för alla – NTA, är ett skolutvecklingsprogram i syfte att stimulera 

nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA riktar sig 

främst till klasser från förskolan till skolår 6. En av fem grundpelare är samverkan mellan skolor, 

kommuner, näringsliv och högskolor/universitet. Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) står bakom 

Nta.kva.se  

Praktikplatsen  
Praktikplatsen är en webbaserad mötesplats som knyter samman skolan, eleverna och arbetsgivarna 

inom Göteborgsregionen. Praktikplatsen.se förmedlar praktikplatser och andra arbetslivskontakter 

till elever och lärare i grund- och gymnasieskolorna. Den är också en informationscentral och ett 

arbetsverktyg för lärare, elever och arbetslivsföreträdare i frågor som rör samverkan mellan skolan 

och arbetslivet. Läs mer på pratikplatsen.se.  

Praoguiden och Handledarguiden  
Praoguiden riktar sig främst till elever i årskurs 8. Temadagen/mötet motiverar elever som har en 

praoperiod framför sig. Praoguiden på turné är anpassad för mellan 100 och 200 elever åt gången, 

tar en och en halv timme och är kostnadsfri för skolan. Handledarguiden vänder sig till företagen som 

skall ta emot eleverna under praoperioden. Handledarguiden är en handbok med tips, checklistor 

och mallar för att handledaren på företaget ska kunna förbereda sig så bra som möjligt. Läs mer på 

svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/praoguiden-svenskt-naringslivs-

hogstadieturne_5902.html.  

Rektorsakademien  
Rektorsakademien är en mötesplats för kommunal skola, friskola och näringsliv på temat ledarskap. 

Man tillhandahåller utbildningar, föreläsare, arrangerar nätverksmöten och arbetar med dubbelriktat 

mentorskap för skolledare och ledare i näringslivet. Läs mer på rektorsakademien.se.  

Selfmade  
Selfmade är en plattform för kreativa människor mellan 18 och 30 år som vill utveckla och förverkliga 

sina idéer. De erbjuder kunskap, processtöd, praktisk hjälp och en intressant mix av kreativa 

människor som gör det lättare att ta en idé från tanke till resultat. Målet är att fler på sikt vill och kan 

leva på sina idéer. Man vill också medverka till att modernisera synen på entreprenörskap och ser 

människors kreativitet som en viktig ingrediens till framtidens välstånd. Ej aktiva i Skåne för 

närvarande.  

SI-metoden  
Supplemental Instruction (SI) – eller Samverkansinlärning som är den svenska benämningen – hjälper 

studenter att lyckas på utvalda inledande ”svåra” kurser. SI syftar bland annat till att överbrygga de 

skillnader som finns i inlärningstekniker mellan gymnasium och universitet. SI bygger på 

samverkansinlärning i grupper och är ett akademiskt stödprogram med stor internationell spridning. 

SI har funnits i Sverige sedan 1994. Läs mer på si-mentor.lth.se. 

468



25 

Skellefte-Tekniken  
Skellefte-Tekniken fortbildar lärare inom NO/Teknik. Ett anpassat arbetsmaterial som sysselsätter 30 

elever, en lektion varje vecka från årskurs 1–6 medföljer. På hemsidan kan barn och vuxna 

kostnadsfritt få se hur vardagstekniken fungerar: ba-asplund.com.  

Skola & Näringsliv  
Skola & Näringsliv är Svenskt Näringslivs hemsida för verksamma inom skolan – beslutsfattare, 

företagare och andra som är intresserade av entreprenörskap och samverkan mellan grundskolan, 

gymnasieskolan, högskolan och näringslivet. Svenskt Näringsliv ger också ut faktabaserat och aktuellt 

skolmaterial i olika ämnen. Läs mer på svensktnaringsliv.se/skola.  

Snilleblixtarna  
Snilleblixtarna är en arbetsmodell med syfte att öka ungas intresse för teknik, naturvetenskap och 

entreprenörskap. Snilleblixtarna vänder sig till elever i förskoleklass upp till klass 5 och handlar om 

att utveckla och stimulera deras kreativitet, initiativförmåga, självtillit och lust att lära. Varje år 

genomförs en nationell mässa, Snilleblixtmässan. Snilleblixtarna är en ideell förening. Läs mer på 

snilleblixtarna.se.  

Sommarlovsentreprenör  
Sommarlovsentreprenör är ett koncept som jobbar för att ungdomar ska erbjudas entreprenörskap 

som feriepraktik, det vill säga möjlighet att skapa sin egen verksamhet/sommarfirma och därmed det 

egna sommarjobbet utifrån egna idéer och behov. Metoden, verktygen och modellerna har 

utvecklats och förfinats av Open for Business i Västernorrland som också står för 

utbildningen/certifieringen av handledare. Drivs av olika kommuner i Skåne. Läs mer på ofbtools.com 

och sommarlovsentreprenor.se.  

Starta Eget-spelet  
Starta Eget-spelet är framtaget i samarbete med lärare, elever, företagare och aktörer från 

organisationer som ger olika typ av företagsrådgivning. Spelet har tagits fram inom projektet Ung & 

Egen, vars syfte är att väcka nyfikenheten för företagande och för att främja företagsamhetsandan 

hos främst gymnasieungdomar. Bakom spelet står näringslivet, skolor och de tio kommunerna i 

Skåne Nordväst med stöd från Region Skåne, Företagarna och Region Halland. Läs mer på 

startaegetspelet.se  

Teknikcollege  
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att regionens industriföretag samverkar med flera 

kommuner och utbildningsanordnare och tillsammans utvecklar utbildningar utifrån de krav som 

industrin ställer. Sedan 2013 har de certifierade Teknikcollegeutbildningarna i Skåne och deras drygt 

100 samverkansföretag gått samman i en gemensam organisation, Teknikcollege Skåne. Läs mer på 

teknikcollege.se. 

Teknik tillsammans  
Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till skolår 5. Huvudsyftet 

är att barn skall utveckla sina kunskaper om teknik och teknikensbetydelse för människan, samhället 

och naturen. Det handlar också om att få möjlighet att arbeta med kreativ problemlösning, 
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Tekniktillsammans.se. Bakom står CETIS, Centrum för Teknik i skolan, ett nationellt resurscentrum för 

teknikundervisningen i förskola och grundskola.  

Teknikspanarna  
Teknikspanarna är arbetsgivarföreningen Teknikföretagens satsning på elever och lärare i skolår 4–6. 

Materialet innehåller en spännande dvd-serie i sex avsnitt för klassrummet, klassrumsbesök och en 

inspirerande hemsida: teknikspanarna.se.  

Tekniksprånget  
Tekniksprånget är ett praktikprogram för ungdomar som genomfört gymnasieutbildning med 

inriktning mot teknik eller naturvetenskap. Genom Tekniksprånget kan de som ännu inte fyllt 21 år 

testa på livet på några av Sveriges mest teknikintensiva företag. Läs mer på 

skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/pagaende-insatser/teknikspranget-1.201768.  

Teknikåttan  
Teknikåttan är en frågetävling i naturvetenskap och teknik för elever i skolår 8. Syftet är att väcka 

intresse för dessa ämnen bland både flickor och pojkar, och att stimulera fantasin, kreativiteten, 

uppfinningsförmågan samt stärka självförtroendet hos ungdomarna. Teknikåttan är rikstäckande – en 

högskola eller ett universitet ansvarar för tävlingarna och för kontakterna med landets 

åttondeklassare och deras lärare. I Skåne är det Lunds Tekniska högskola (LTH). Läs mer på 

teknikattan.nu.  

Trampolinen  
För att utöka förståelsen mellan skola och näringsliv har Handelskammaren Mälardalen format 

konceptet Trampolinen. Ett program som riktar sig till företag, lärare och inte minst skolungdomar – 

inför deras språng ut i vuxenlivet. Läs mer på 

handelskammaren.com/paaverkan/skolprojekt/trampolinen.  

Transfer  
Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare till skolan från arbetslivet. De 

erbjuder yrkesinriktade föreläsningar för elever i gymnasieskolor, för teknikinspiration även i årskurs 

9. Målet är att ge eleverna insikt i yrkeslivet samt att inspirera till egna initiativ och entreprenörskap.

Läs mer på transfer.nu. 

Ung Företagsamhet  
Ung Företagsamhet (UF) arbetar för att ge ungdomar kunskap om och förståelse för företagandets 

och arbetslivets villkor och betydelse. UF erbjuder tre olika utbildningskoncept. Läs mer på 

ungforetagsamhet.se.  

Vårt samhälle  
Vårt samhälle riktar sig främst till elever i åk 2–5. Under fem lektioner får eleverna lära sig om hur ett 

samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt samhälle, hur lätt man 

själv kan vara med och bidra och vad demokrati är.  

Se möjligheterna  
Se möjligheterna riktar sig främst till elever i åk 6–9. Eleverna går igenom fem lektioner/pass då de 

får lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella egenskaper.  
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UF-företagande  
UF-företagande är ett koncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år. UF-ungdomarna får stöd och 

hjälp av lärare och rådgivare från näringslivet. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags 

livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag.  

Unga Fakta  
En webbsida för nyfikna unga och gamla baserad på lekfullt lärande. Unga Fakta är en ”e-

learningsajt” för skolan med lärarhandledningar och årliga teman. Här finns också ett antal 

faktaämnen i nödvändigt och onödigt vetande samt ”Panelen” där personer med specialkunskaper 

svarar på frågor, Ungafakta.se Bakom står tidningen Commercen (Karlshamn) och Kreativum. Läs mer 

på ungafakta.se.  

Unga Spekulerar  
Unga Spekulerar är ett nationellt projekt i naturvetenskap och teknik för skolår 6–9 och gymnasiet, 

som erbjuder möten med forskare, seminarier, workshops etc. Syftet är att skapa intresse och 

förståelse för dessa ämnen starkt kopplat till läroplanen. Arrangör i Skåne är Malmö Museer. 

Projektet stöds av stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Läs mer på 

ungaspekulerar.nu.  

Vattenhallen  
Vattenhallen är ett Science Center med anknytning till Lunds universitet. Lunds Tekniska Högskola 

(LTH) och samarbetar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten. Institutioner vid 

universitetet och företag har bidragit med sin expertis och sitt kunnande i utvecklingen av nya 

experiment. Vattenhallen tar emot elever, arrangerar lärarfortbildningar, har öppet för allmänheten, 

företag, institutioner och studentföreningar för att sprida teori och praktik om naturvetenskap och 

teknik. Läs mer på vattenhallen.lth.se.  

Varg nosar och jagar  
”Varg nosar och jagar” är ett skolmaterial för mellanstadiet om ekonomi och företagande. Det består 

av två delar: Varg nosar och jagar – en ungdomsroman av Ulf Nilsson, som är en av Sveriges främsta 

barn- och ungdomsförfattare och lärarhandledningen Idébanken – som innehåller olika lektionstips. 

Är framtaget av Svenskt Näringsliv. Läs mer på 

svensktnaringsliv.se/material/rapporter/article27273.ece. 

Venture Cup  
Venture Cup är en tävling för dem som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept 

och starta företag. Vem som helst kan tävla i Venture Cup i kategorierna Miljö & Energi, Människa & 

Samhälle, Life Science & Teknik samt Webb, Mjukvara & Media. Venture Cup är en ideell organisation 

som bildades i västra Sverige 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers, 

Göteborgs universitet och Innovationsbron (dåvarande Teknikbrostiftelsen). Läs mer på 

venturecup.se.  

Venture Lab  
Venture Lab är Lunds universitets verksamhet för att stimulera entreprenörskap och för att stötta 

och hjälpa de studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget. De erbjuder rådgivning, 

föreläsningar och gratis kontor för studentföretag under ett års tid. Läs mer på venturelab.lu.se.  
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Vård- och OmsorgsCollege  
Vård- och Omsorgscollege är en kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, 

arbetslivet och de fackliga organisationerna i privat och offentlig verksamhet inom vård- och 

omsorgsområdet. Läs mer på vo-college.se.  

Vårt eget företag  
Ett koncept där eleverna efter två dagar ska ha lärt sig att starta eget kan vara ett alternativ till att 

vara anställd. Eleverna får på ett lättsamt sätt med mycket praktiskt arbete en inblick i hur man går 

tillväga och vad man bör tänka på när man startar eget, C4 Idéforum är en ideell förening i 

Kristianstad. Läs mer på c4ideforum.se/vart-eget-foretag.  

YRMiS  
YRMiS är en virtuell motivationsmässa som pågår 365 dagar om året. På hemsidan finns korta 

inspirerande filmer av förebilder som berättar om olika yrkesroller i det moderna arbetslivet. I 

"lärarrummet" finns arbetsuppgifter som YRMiS har tagit fram i samarbete med lärare och studie- 

och yrkesvägledare. Här kan du även dela med dig av dina egna lektionsförslag. YRMiS är en ideell 

förening. Läs mer på yrmis.se.  

Young Entrepreneurs of Sweden  
YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden) är en medlemsstyrd organisation vars syfte är att bygga 

nätverk mellan, utveckla och stödja talangfulla unga entreprenörer så att de får större 

genomslagskraft och aktivt är med och bidrar till en bättre värld. Under evenemang, träffar och 

online skapar YEoS mötesplatser där entreprenörer träffas för att inspireras av, lära av och hjälpa 

varandra. Läs mer på yeos.se.  

Youth Skills Sweden  
Sverige har sedan 1995 deltagit i Yrkes-VM och vi har haft ett gemensamt Yrkes-SM sedan 2004. På 

yrkestävlingarna tävlar unga killar och tjejer inom områdena industri, hantverk, service och tjänster. 

Läs mer på worldskills.se.  

Önsketanken  
Önsketanken är ett pedagogiskt verktyg för att initiera, stimulera och förstärka processen i 

entreprenöriellt lärande på förskolan, 4–6 år. Syftet med Önsketanken är att barnen ska få hjälp och 

stöd av sina lärare att visualisera sina drömmar och tankar. Genom att lyfta fram barnens idéer och 

låta dem vara mer delaktiga i sin egen vardag blir barnen mer initiativrika, kreativa och mer 

motiverade att försöka förverkliga sina drömmar. Verktyget är framtaget i Gävleborgs län. Läs mer på 

onsketanken.se. 
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SYV Lokal plan för Vikingaskolan lå 2015/16

Mål: Barnen och eleverna på LTÖ gör medvetna och väl underbyggda val inför sin framtid.

Syfte: Höja valkompetensen. Veta vad jag väljer och varför. 

Skolan ska:
 få eleverna att se att ”det jag lär mig nu har jag användning för i framtiden”
 skapa andra förebilder än det som finns runt det enskilda barnet/eleven
 långsiktigt medvetandegöra föräldrar genom samarbete/nätverk

Fokusområden: 
Förskolan – Omvärlden, självbild, självkännedom, förändring i samhället och mig själv.
F-3 – Självbild, omvärlden, självkännedom, förändring i samhället och mig själv.
4-6 – Begreppsbreddning, skolsystemet, branscher/sektorer, förväntningar, drivkraft, 
självkännedom, förändring i samhället och mig själv.
7-9 – Nätverk, Val, Framtid, självkännedom, förändring i samhället och mig själv. 

Uppdatering/Revidering:
Planen uppdateras och revideras 1 gång/år under utvecklingsdag i juni eller augusti.
Utvärdering sker genom BRUK:s utvärderingsfrågor.
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Grovplanering av SYV-aktivitet för klass 1-3 på Vikingaskolan

År Aktivitet Tidsperiod Ämne/n Ansvarig Syfte

1 SET

Självporträtt

Våga stå för 
ett val

Ständigt 
pågående

Början av 
termin

Ständigt 
pågående

Klasslärare

Klasslärare

Klasslärare

Lära känna sig själv

Se sig själv. 

Första steg i vad 
man är bra på och 
vågar göra val

2 Tema yrken 
som finns på 
skolan och i 
närområdet. 
Berätta om 
drömyrke.

Bjuda in 
föräldrar till 
skolan för att 
berätta om 
deras yrken. 

Besök på 
brandstation.

Bjuda in Syv

SET

C:a 5 veckor

I samband 
med tema 
yrken

Heldag

Lektioner

Ständigt 
pågående

Klasslärare

Klasslärare

Klasslärare

Klasslärare

Klasslärare

Veta vad ett yrke 
är och vilka yrken 
som finns runt 
omkring oss.

Veta vad ett yrke 
är och vilka yrken 
som finns runt 
omkring oss.

Se yrken i 
praktiken.

474



Bilaga 3

Våga stå för 
ett val

Ständigt 
pågående

Klasslärare Lära känna sig själv

Första steg i vad 
man är bra på och 
vågar göra val

3 SET

Våga stå för 
ett val

Ständigt 
pågående

Ständigt 
pågående

Klasslärare

Klasslärare

Lära känna sig själv

Första steg i vad 
man är bra på och 
vågar göra val
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Åk Aktivitet Ämnen Vem/var/Hur Syfte
4-6 Privatekonomi Sh, ma Lärare  Reflektera över hur

individer och samhällen
formas, förändras och
samverkar.

 Genom undervisningen
ska eleverna även ges
möjligheter att reflektera
över matematikens
betydelse, användning
och begränsning i
vardagslivet

4-9 Studiebesök och besök på 
skolan (av olika 
yrkeskategorier)

Alla Lärare  har inblick i
närsamhället och dess
arbets-, förenings- och
kulturliv

People at work
Rollspel som handlar om att 
söka jobb, läsa om olika 
yrken, skriva CV:n mm

Eng Lärare  Undervisningen ska
stimulera elevernas
intresse för språk och
kulturer och förmedla
nyttan av
språkkunskaper.

Möta olika typer av texter
I mötet med texter av olika 
slag utvecklar eleverna 
självkännedom 

Sv Lärare  I mötet med olika typer
av texter, scenkonst
och annat estetiskt
berättande ska eleverna
ges förutsättningar att
utveckla sitt språk, den
egna identiteten och sin
förståelse för
omvärlden.

Kärleksvecka  Normkritiskt arbetssätt
 Självkännedom

Arbetslivsprojekt
Eleverna gör intressetester, 
skriver egna CV:n och 
personliga brev. Därefter 
skriver de 
ansökningshandlingar och 
går på anställningsintervjuer 
med externa arbetsgivare.

SO, Sv och 
NO

Klassförestån
dare

 kan granska olika
valmöjligheter och ta
ställning till frågor som
rör den egna framtiden,

 har kännedom om
möjligheter till fortsatt
utbildning i Sverige och
i andra länder.

PRAO år 8-9 SYV
Elever

 har inblick i
närsamhället och dess
arbets-, förenings- och
kulturliv

7-9

Jobbmentorsdag år 9
Under en halvdag 
presenteras ett antal olika 
yrken/branscher där en 
jobbmentor berättar om sitt 
yrke och vägen dit.

SYV  har inblick i
närsamhället och dess
arbets-, förenings- och
kulturliv

 kan granska olika
valmöjligheter och ta
ställning till frågor som
rör den egna framtiden,

 har kännedom om
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möjligheter till fortsatt 
utbildning i Sverige och 
i andra länder.

Förberedelser inför 
gymnasievalet i skolan

SYV  kan granska olika
valmöjligheter och ta
ställning till frågor som
rör den egna framtiden,

 har kännedom om
möjligheter till fortsatt
utbildning i Sverige och
i andra länder

Gymnasiemässa Elever
SYV

 kan granska olika
valmöjligheter och ta
ställning till frågor som
rör den egna framtiden,

 har kännedom om
möjligheter till fortsatt
utbildning i Sverige och
i andra länder.

Musikalprojekt år 8 Lärare
Elever

 har inblick i
närsamhället och dess
arbets-, förenings- och
kulturliv

 entreprenöriellt lärande
Hållbar utveckling/Hållbart 
Lund

Lärare
Elever

 har inblick i
närsamhället och dess
arbets-, förenings- och
kulturliv

 entreprenöriellt lärande
Skolgårdsdag Lärare

Elever
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År Aktivitet Ämne/n Vem Syfte

Fbkl 1-5 Jag-boken med 
värderingsövningar

lärare Bli medveten om sina 
styrkor, få 
självkännedom

Fbkl 1-5 Inventera yrken i 
närområdet, tex 
besök Linero 
centrum 

lärare Få kunskap om vilka 
yrken som finns

Fbkl 1-5
Fbkl 6-9

Ha som mål att 
inom varje AO 
komma ut i 
samhället, 
studiebesök

lärare Få syn på olika yrken 
och 
samhällsfunktioner(ex 
vårdcentral)

Fbkl 6-9 Tidig och 
återkommande 
info från SYV

SYV, lärare Öka medvetenheten 
om vägen till 
utbildning

Fbkl 6-9 AO: Vi på 
Vikingaskolan 
(intervjuer med 
skolpersonal)

lärare Få kunskap om olika 
yrkeskategorier på 
skolan

Fbkl 6-9 AO: Yrken och 
utbildning

lärare Bli medveten om vad 
som krävs för olika 
yrken, öka 
valkompetensen
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Lund 2016-04-12

Interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande 
Björn Abelsson rörande konsekvenserna av 
Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 12149-15.

Den 8 april meddelade Förvaltningsrätten i Malmö dom i mål 12149-15, en 
laglighetsprövning inlämnad av Ted Ekeroth (SD).  Det beslut som har 
överklagats är Lunds kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015 § 221, 
Förvaltningsrätten är enig i sin dom: beslutet står i strid med lag och ska 
upphävas.

Det beslut som fattades den 29 oktober bestod av tre att-satser:

att Lunds kommun bistår Malmö stad och Trelleborgs kommun med stöd med 
anledning av situationen med ensamkommande flyktingbarn, 

att uppmana berörda nämnder att förbereda och genomföra erforderliga 
insatser för att tillse att de ensamkommande flyktingbarn som anvisas till Lunds 
kommun får boende samt så att stöd i form av evakueringslokaler till Malmö och 
Trelleborg kan lämnas, samt 

att uppmana berörda nämnder att efter att nödvändiga säkerhetsåtgärder 
vidtagits i lokaler och under förutsättning att ansökan om bygglov inlämnats, 
teckna nödvändiga överenskommelser och ta lokaler i bruk. För det fall att 
bygglov nekas i beslut som vinner laga kraft ska boendet omgående avvecklas.

Vi Sverigedemokrater yrkade förstås avslag, och reserverade oss mot beslutet. 
Det hela var helt uppenbart ett olagligt beslut. Björn Abelsson var mycket tydlig 
i talarstolen att det fanns risk för vite för ett eller flera av dessa 
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bygglovsärenden, men var lika tydlig med att han ansåg att fullmäktige skulle 
besluta enligt förslaget. Nu när kommunen har dömts måste Björn Abelsson 
svara på följande frågor:

1. På vilka fastigheter har det igångsatts byggnadsverksamhet eller
igångsatts annan verksamhet, som i och med domen i Förvaltningsrätten
nu kan konstateras vara olaglig?

2. Har alla byggnadsverksamheter eller andra verksamheter som har
igångsatts med stöd av beslutet i KF den 29 oktober nu avvecklats?

3. Hur mycket kommer kommunen att få betala i vite, och var ska de
pengarna tas ifrån?

4. Kommer du även efter denna dom att framhärda i att Lunds kommun ska,
likt beslutet den 29 oktober 2015, medvetet agera i strid med
bestämmelserna i plan- och bygglagen?

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot kommunfullmäktige (SD)
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 102 Medborgarförslag angående
omklädningsrum på 
idrottsanläggningar

Dnr KS 2015/1112

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att det skapas ett gemensamt omklädningsrum 
för hbtq-personer på så många som möjligt av de idrottsanläggningar 
som finns i kommunen. Ju vanligare det blir att folk använder gemensamt 
omklädningsrum, desto lättare bör det bli att diskutera hur trivseln i 
omklädningsrum ska förbättras.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 januari 2016, § 9, jämte bilaga
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på medborgarförslaget.

Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), Anne Landin (FNL), 
Christer Wallin (M) och Elin Gustafsson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar

att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 

kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 102/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 mars 2016, 

ärende 33, ”Medborgarförslag angående omklädningsrum på 

idrottsanläggningar” 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Så kallade könsneutrala omklädningsrum på 

bad- och idrottsanläggningar är en dålig idé. Det bygger på den felaktiga 

föreställningen att könstillhörighet är något subjektivt upplevt, medan det i 

själva verket är något objektivt konstaterbart. En person kan däremot 

känna sig som ett annat kön än det kön personen tillhör, men i ett 

omklädningsrum på en offentlig anläggning är det inte det relevanta, 

eftersom det där handlar om att se och vara nära andra personers nakna 

kroppar.  

För Sverigedemokraterna 2016-03-02 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-02-12 KS 2015/1112

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag angående omklädningsrum 
på idrottsanläggningar.

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att det skapas ett gemensamt omklädningsrum 
för hbtq-personer på så många som möjligt av de idrottsanläggningar 
som finns i kommunen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 januari 2016, § 9, jämte bilaga
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Barnets bästa
Fler gemensamma omklädningsrum på idrottsanläggningar skulle 
sannolikt öka tillgängligheten för familjer med barn av olika kön som vill 
byta om på berörda idrottsanläggningar. 

Ärendet
Göran Johansson föreslår att det skapas ett gemensamt omklädningsrum 
för hbtq-personer på så många som möjligt av de idrottsanläggningar 
som finns i kommunen. Ju vanligare det blir att folk använder gemensamt 
omklädningsrum, desto lättare bör det bli att diskutera hur trivseln i 
omklädningsrum ska förbättras.

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som 
anför följande:

Sedan en tid tillbaka finns det inkluderande flexomklädningsrum på 
Högevallsbadet för dem som varken vill definiera sig som man eller 
kvinna eller som av andra skäl har svårt att välja omklädningsrum efter 
traditionell indelning. Omklädningsrummen utnyttjas också när 
exempelvis en pappa besöker badet med sin 10-åriga dotter som inte vill 
klä om ensam. 

Det finns idag inga beslut om att en satsning på flexomklädningsrum som 
på Högevall ska utökas och innefatta fler idrottsanläggningar i framtiden. 
Vid idrottsplatser, i gymnastiksalar på skolor, i idrottshallar och vid 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-12 KS 2015/1112

andra idrotts- anläggningar i Lunds kommun finns ofta omklädningsrum 
för domare, funktionärer och personal som komplement till de 
traditionella omklädningsrummen för damer/flickor och herrar/pojkar. 

Idrottshallar och idrottssalar förvaltas av olika enheter i Lunds kommun 
medan det är kultur- och fritidsförvaltningen som har kontakt med före- 
ningslivet och hyr ut skollokaler efter skoltid för föreningars verksamhet. 
Det finns således skäl till att diskutera frågan om hur omklädningsrum 
vid idrottsanläggningar för dagens verksamhet ska tillhandahållas.

I Lunds kommun finns en lokalgrupp som leds och samordnas av 
kommunens ansvarige lokalstrateg. I lokalgruppen finns representanter 
från kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
kommunkontoret, barn- och skolförvaltning Lunds stad, barn- och 
skolförvaltning Lund öster och serviceförvaltningen. Det är kultur- och 
fritidsförvaltningens uppfattning att lokalgruppen är det forum, förutom i 
berörda nämnder enligt ovan, där strategiska diskussioner om det finns 
behov av skapa fler gemensamma omklädningsrum vid 
idrottsanläggningar, i enlighet med förslagsställarens önskan, ska lyftas. 
Lokalgruppen lyfter i sin tur behov och önskemål till kommunens 
investeringsgrupp där beslut tas om prioritering och finansiering.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till   
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) 

2016-01-04 

Mikael Johansson

046-357833
mikael.johansson@lund.se Kultur- och fritidsnämnden 

Medborgarförslag
Fler gemensamma omklädningsrum på idrottsanläggningar
Dnr KU 2015/0890 

Sammanfattning
Göran Johansson har skickat in ett medborgarförslag till kommunstyrelsen som 

remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ett yttrande. Förslagsställaren 

vill att det skapas fler gemensamma omklädningsrum på idrottsanläggningar i 

Lunds kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att det finns  

könsneutrala omklädningsrum på Högevallsbadet. Det krävs en fördjupad dialog 

medberörda förvaltningar och i berörda samverkansorgan inom kommunen för ett 

even- tuellt inriktningsbeslut om att det ska skapas fler gemensamma 

omklädningsrum på idrottsanläggningar i enlighet med förslagsställarens önskan. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2016 

Medborgarförslag angående omklädningsrum på idrottsanläggningar i Lunds kommun, 

inkommet den 10 november 2015 

Barnkonsekvensanalys
Fler gemensamma omklädningsrum på idrottsanläggningar skulle sannolikt öka 

tillgängligheten för familjer med barn av olika kön som vill byta om på berörda 
idrottsanläggningar. 

Ärendet
Sedan en tid tillbaka finns det inkluderande flexomklädningsrum på Högevalls- 

badet för dem som varken vill definiera sig som man eller kvinna eller som av 

andra skäl har svårt att välja omklädningsrum efter traditionell indelning. Om- 

klädningsrummen utnyttjas också när exempelvis en pappa besöker badet med 

sin 10-åriga dotter som inte vill klä om ensam. 

Det finns idag inga beslut om att en satsning på flexomklädningsrum som på 

Högevall ska utökas och innefatta fler idrottsanläggningar i framtiden. Vid  

idrottsplatser, i gymnastiksalar på skolor, i idrottshallar och vid andra idrotts- 

anläggningar i Lunds kommun finns ofta omklädningsrum för domare, 

funktionärer och personal som komplement till de traditionella 

omklädningsrummen för damer/flickor och herrar/pojkar. 

Idrottshallar och idrottssalar förvaltas av olika enheter i Lunds kommun 

medan det är kultur- och fritidsförvaltningen som har kontakt med före- 

ningslivet och hyr ut skollokaler efter skoltid för föreningars verksamhet. 

Det finns således skäl till att diskutera frågan om hur omklädningsrum vid 

idrottsanläggningar för dagens verksamhet ska tillhandahållas. 

Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post

Box 41 Stortorget 1 046 - 35 50 00 046 -15 20 22 www.lund.se kultur-fritid@lund.se

221 00 Lund
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2016-01-04 

I Lunds kommun finns en lokalgrupp som leds och samordnas av kommunens 

ansvarige lokalstrateg. I lokalgruppen finns representanter från kultur- och fri- 

tidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kommunkontoret, barn- och skol- 

förvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund öster och service- 

förvaltningen. Det är kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning att 

lokalgruppen är det forum, förutom i berörda nämnder enligt ovan, där 

strategiska diskussioner om det finns behov av skapa fler gemensamma 

omklädningsrum vid idrottsanläggningar, i enlighet med förslagsställarens 

önskan, ska lyftas. Lokal- gruppen lyfter i sin tur behov och önskemål till 

kommunens investeringsgrupp där beslut tas om prioritering och finansiering. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Att yttra sig över medborgarförslaget i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse. 

Urban Olsson Dan Kanter
Kultur- och fritidsdirektör Idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 105 Medborgarförslag angående
trafiksituationen kring 
Centralstationen

Dnr KS 2015/0956

Sammanfattning
Lena Eidevall föreslår i medborgarförslag att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag samt att det införs 
en trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på 
Bangatan under de tider Bangatan är bussgata.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-02-02 (denna skrivelse)
Tekniska nämndens protokoll 2016-01-20
Medborgarförslag - Trafiksituationen vid stationen i Lund

Yrkanden
Mats Helmfrid (M) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt tekniska nämnden att utvärdera den tidsbegränsade 
avstängningen av Bangatan samt att

utvärderingen redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2016 och 
att därmed medborgarförslaget anses besvarat.

Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige besluta

att medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till tekniska 
nämndens beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till tekniska 

nämndens beslut.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M) och 
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

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

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-02-02 KS 2015/0956

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Rådhuset 046-35 50 00 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Gunnel Dymling

046-355367

gunnel.dymling@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag angående trafiksituationen 
kring Centralstationen

Sammanfattning
Lena Eidevall föreslår i Medborgarförslag att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag samt att det införs 
en trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på 
Bangatan under de tider Bangatan är bussgata. 

Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och beslutat att utvärdera den 
tidsbegränsade avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva 
lämpligheten med utökad avstängning i morgonrusningen samt att 
utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016.

Kommunkontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat med 
hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-02-02 (denna skrivelse)
Tekniska nämndens protokoll 2016-01-20
Medborgarförslag - Trafiksituationen vid stationen i Lund

Barnets bästa
Barn och ungas möjlighet att använda transportsystemet påverkas varken 
positivt eller negativt av beslutsförslaget, eftersom trafiksituationen förblir 
densamma.

Ärendet
Lena Eidevall föreslår i Medborgarförslag att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag samt att det införs 
en trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på 
Bangatan under de tider Bangatan är bussgata. 

Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och anför att tiden (Bangatan 
ska vara bussgatan mellan klockan 15 och 18, måndag till fredag) är vald 
i samråd med Skånetrafiken utifrån att framkomligheten för busstrafiken 
är som lägst då. I morgonrusningen är framkomligheten däremot 
acceptabel för kollektivtrafiken, och någon trafikreglering har därför inte 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-02 KS 2015/0956

bedömts vara nödvändig. Nämnden anser att det i dagsläget är för tidigt 
att utöka tiderna, åtgärden behöver vara i drift en tid för att sedan 
utvärderas och eventuellt justeras. Tekniska nämnden är positiv till att 
Bangatan helt stängs för biltrafik på sikt i samband med förnyelsen av 
området runt Lund C. 

Det är framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken på Bangatan. Till 
viss del beror det på det stora flödet av fotgängare som använder 
övergångsstället vid Tullkammaren. Att införa trafiksignal är en av de 
åtgärder som har studerats och valts bort ur trafiksäkerhetsskäl. Risken 
att fotgängare går mot rött för att hinna med tåg och bussar är mycket 
stor vilket gör att de lätt kan komma i konflikt med motorfordonstrafiken 
som har grönt ljus, och bli påkörda. En trafiksignal skulle därmed öka 
risken för personskador. 

På Bangatan cyklar cirka ett tusen personer varje dag och ungefär tre 
tusen cyklister använder stråket i Bytaregatan, Clemenstorgets östra 
körbana och Karl den XI-gatan. Nämnden anser att det går utmärkt att 
kombinera cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan, gatan är bred och 
det finns utrymme för detta. Bangatan utgör en viktig länk för att nå 
cykelparkeringarna vid Lund C och det är angeläget med gena 
anslutningar för cyklister även för de som kommer norrifrån på Spole-
gatan och söderifrån på Trollebergsvägen. Nämnden anser också att Knut 
den stores torg ska vara en plats för vistelse och gångtrafik och att den 
inte lämpar sig för att etablera ett cykelstråk där. När förnyelsen av 
området runt Lund C genomförs förbättras förutsättningarna för cykel 
avsevärt.

Tekniska nämnden har beslutat att utvärdera den tidsbegränsade 
avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva lämpligheten med 
utökad avstängning i morgonrusningen samt att utvärderingen redovisas 
till nämnden senast i augusti 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunkontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat med 
hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att att medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till 

tekniska nämndens beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-01-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 8 Medborgarförslag - Trafiksituationen 
vid stationen i Lund

Dnr TN 2015/0566

Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller förslag på att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag, att införa en 
trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på Bangatan 
under de tider Bangatan är bussgata. 

Förvaltningen anser att det i dagsläget är för tidigt att utöka tiderna för 
bussgata på Bangatan och att den nyligen införda åtgärden behöver vara i 
drift en tid för att sedan utvärderas och eventuellt justeras. Möjligheten 
att införa en trafiksignal på Bangatan vid Tullkammaren har studerats 
och valts bort ur trafiksäkerhetsskäl. Förvaltningen anser att det går 
utmärkt att kombinera cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan. Gatan 
är bred och det finns utrymme för detta.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 december 2015
Medborgarförslag - Trafiksituationen vid stationen i Lund, inkommet 30 
september 2015

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mikael Thunberg (S), 
Cecilia Barnes (L) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med tillägg att uppdra åt tekniska förvaltningen att utvärdera den 
tidsbegränsade avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva 
lämpligheten med utökad avstängning i morgonrusningen samt att 
utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016.

Mats Helmfrid (M) med instämmande av Johan Nilsson (C) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag med tillägg att uppdra åt tekniska förvaltningen 
att utvärdera den tidsbegränsade avstängningen av Bangatan samt att 
utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande mot Mats Helmfrids (M) med fleras yrkande och finner 
sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-01-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande,

att uppdra åt tekniska förvaltningen att utvärdera den tidsbegränsade 
avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva lämpligheten med 
utökad avstängning i morgonrusningen samt

att utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) reserverar sig till förmån för 
Mats Helmfrid (M) med fleras yrkande.

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

2016-01-20 TN 2016/0037

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-01-20 klockan 17.30–
21.50

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Ann Schlyter (V)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Ersättare Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Christer Wallström (L)
Börje Hed (FNL), 17:30-20:30 §§ 1-9
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars-Göran Hansson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare
Sabina Lindell, miljöförvaltningen
Charlotta Lenninger, kommunikatör
Lena Bengtsson, exploateringsingenjör
David Högberg, Brunnshögsprojektet

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 1-21

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen, 2 februari 2016 kl. 16:30

Underskrifter
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-01-20 TN 2016/0037

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2016-01-20

Paragrafer § 1-21

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift
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Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) 
Gatu- och trafikkontoret Diarienummer 

2015-12-15 TN 2015/0566 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41, 221 00 Lund Brotorget 1 046-35 50 00 tekniska.forvaltningen@lund.se www.lund.se 

Anna Karlsson 

 046-355240 

Anna.karlsson@lund.se 

Tekniska nämnden 

Medborgarförslag om trafiksituationen vid 
stationen i Lund 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget innehåller förslag på att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan sju och nio måndag till fredag, att möjlighet att 
införa en trafiksignal vid Tullkammaren samt förbjuda cykeltrafik på 
Bangatan under de tider Bangatan är bussgata. Förvaltningen anser att det 
i dagsläget är för tidigt att utöka tiderna för bussgata på Bangatan och att 
den nyligen införda åtgärden behöver vara i drift en tid för att sedan 
utvärderas och eventuellt justeras. Möjligheten att införa en trafiksignal 
på Bangatan vid Tullkammaren har studerats och valts bort ur 
trafiksäkerhetsskäl. Förvaltningen anser att det går utmärkt att kombinera 
cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan, gatan är bred och det finns 
utrymme för detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 15 december 2015 
Bilaga 1. Medborgarförslag om trafiksituationen vid stationen i Lund 

Barnets bästa 
Barn och ungas möjlighet att använda transportsystemet påverkas varken 
positivt eller negativt av förvaltningens yttrande, eftersom 
trafiksituationen förblir densamma.  

Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning 
Yttrandet påverkar invånare, besökare eller anställda i Lunds kommun 
varken positivt eller negativt, eftersom trafiksituationen förblir 
densamma.  

Ärendet 
Medborgarförslaget, bilaga 1, innehåller förslag på att Bangatan ska vara 
bussgata även mellan klockan sju och nio måndag till fredag, att 
möjlighet att införa en trafiksignal vid Tullkammaren samt förbjuda 
cykeltrafik på Bangatan under de tider Bangatan är bussgata.  
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Tjänsteskrivelse 2 (2) 
Diarienummer 

2015-12-15 TN 2015/0566 

Yttrande 
Den 14 december, 2015, infördes lokala trafikregler om att Bangatan ska 
vara bussgatan mellan klockan 15 och 18, måndag till fredag. Tiden är 
vald i samråd med Skånetrafiken utifrån att framkomligheten för 
busstrafiken är som lägst då. I morgonrusningen är framkomligheten 
däremot acceptabel för kollektivtrafiken, och någon trafikreglering har 
därför inte bedömts vara nödvändig. Förvaltningen anser att det i 
dagsläget är för tidigt att utöka tiderna, åtgärden behöver vara i drift en 
tid för att sedan utvärderas och eventuellt justeras. Tekniska 
förvaltningen är positiv till att Bangatan helt stängs för biltrafik på sikt i 
samband med förnyelsen av området runt Lund C. 

Det är framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken på Bangatan. Till 
viss del beror det på det stora flödet av fotgängare som använder 
övergångsstället vid Tullkammaren. Att införa trafiksignal är en av de 
åtgärder som har studerats och valts bort ur trafiksäkerhetsskäl. Risken 
att fotgängare går mot rött för att hinna med tåg och bussar är mycket 
stor vilket gör att de lätt kan komma i konflikt med motorfordonstrafiken 
som har grönt ljus, och bli påkörda. En trafiksignal skulle därmed öka 
risken för personskador. 

På Bangata cyklar cirka ett tusen personer varje dag och ungefär tre tusen 
cyklister använder stråket i Bytaregatan, Clemenstorgets östra körbana 
och Karl den XI-gatan. Förvaltningen anser att det går utmärkt att 
kombinera cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan, gatan är bred och 
det finns utrymme för detta. Bangatan utgör en viktig länk för att nå 
cykelparkeringarna vid Lund C och det är angeläget med gena 
anslutningar för cyklister även för de som kommer norrifrån på 
Spolegatan och söderifrån på Trollebergsvägen. Förvaltningen anser 
också att Knut den stores torg ska vara en plats för vistelse och gångtrafik 
och att den inte lämpar sig för att etablera ett cykelstråk där. När 
förnyelsen av området runt Lund C genomförs förbättras 
förutsättningarna för cykel avsevärt.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande 

Håkan Lockby 
Teknisk direktör 

Per Eneroth 
Gatuchef 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 149 Medborgarförslag avseende bättre
förutsättningar för folkhälsofrämjande 
aktiviteter på Väster, (KF)

Dnr KS 2015/1075

Sammanfattning
Bertil Raalas föreslår att Fågelskolans idrottsplats rustas upp med 
belysning och ström. Han anser vidare att Fågelskolans idrottssal är i 
behov av utbyggnad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 4 februari 2016, § 7 jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kompletterat medborgarförslag inkommet den 6 november 2015.
Medborgarförslag inkommet den 27 oktober 2015.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-03-16 KS 2015/1075

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag avseende bättre 
förutsättningar för folkhälsofrämjande 
aktiviteter på väster

Sammanfattning
Bertil Raalas föreslår att Fågelskolans idrottsplats rustas upp med 
belysning och ström. Han anser vidare att Fågelskolans idrottssal är i 
behov av utbyggnad.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 27 oktober 2015
Kompletterat medborgarförslag inkommet den 6 november 2015.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 4 februari 2016, § 7 jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016.

Ärendet
Bertil Raalas föreslår att Fågelskolans idrottsplats rustas upp med 
belysning och ström. Han anser vidare att Fågelskolans idrottssal är i 
behov av utbyggnad.

Barn- och skolnämnd Lunds stad har yttrat sig över medborgarförslaget i 
enlighet med barn- och skolförvaltningens förslag. Sammanfattningsvis 
framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse att medborgarförslaget inte rör 
barn och skolnämndens verksamhet utan istället är en fråga för kultur- 
och fritidsnämnden då medborgarförslaget tar sikte på förenings- och 
fritidsverksamhet. 

Efter att ha tagit del av barn- och skolnämnd Lunds stads yttrande gör 
kommunkontoret bedömningen att medborgarförslaget hänför sig till 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde och att det bör 
överlämnas dit för vidare hantering.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-03-16 KS 2015/1075

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 

handläggning.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Bättre förutsättningar för folkhälsofrämjande aktiviteter på väster är önskvärda

Konkret förslag: 
Rusta upp Fågelskolans Idrottsplats med belysning och ström. 

Konkret förslag 2: 
Bygg ut Fågelskolans Gymnastiksal i stället för att bygga något nytt. 

Fågelskolans Idrottsplats ( i folkmun Fågelvallen) har utrustats med en gräs idrottsplan för snart två 
år sedan. Områdesföreningen Värpinge IF har kommande år 3-4 seriespelande lag och några lag till 
som tränar där under sommarhalvåret. 

Klubben har en liten "kiosk" där vi får dra ström från gymnastiksalen med förlängningssladdar för att 
kunna servera kaffe och koka korven samt hålla kylväskor igång. Då det i bland blir överbelastning så 
går propparna. Det skulle vara enkelt löst om man kunde ta ström från elskåpet som står 7 m från 
kiosken. 

Gästande klubbar är imponerade av hur fin idrottsplatsen är. 

Även studenter och andra boende i området använder den mycket fina planen flitigt. Lunds Ishockey 
använder under samma tid Rinken för sommarträning. Ett stort önskemål är att idrottsplatsen skulle 
kunna utrustas med belysning så att verksamheten inte behöver läggas ned då det är väldigt mörkt 
snabbt under perioden 15/9-31/10 och man får flytta träningar. Men även under de ljusa månaderna 
då det är varmt och behagligt att nyttja idrottsplatsen skulle belysning göra att man kan nyttja den till 
22 på kvällarna. 

För övrigt är idrottssalen på Fågelskolan i behov av utbyggnad då verksamheten växer hela tiden. 

Klubbens sommarverksamhet kan inte heller ta emot alla elever från skolan som vill vara med då 
salen inte uppfyller mått för att ta emot 50-80 ungdomar per dag. 

Något som växt väldigt mycket är PARKOUR där vi lär medlemmar från 6 år hur man ska träna på 
grunder och tänka på säkerheten först. Det finns idag ingen inomhusarena som är anpassad för att 
kunna träna parkour på riktigt. En lagerlokal upprustad skulle hjälpa långt. 

I verksamheten finns även basketboll, qigong, djembel och zumba. 

Föreningen har dessutom startat en fotbollsturnering på sommaren som blev uppskattad. 

Lite belysning är således önskvärt samt möjligheter till arrangemangen.

Bertil Raalas
Ministervägen 104
22762 Lund
0705-715676
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (4) 
Sammanträdesdatum 

2016-02-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 7 Medborgarförslag avseende bättre 
förutsättningar för folkhälsofrämjande 
aktiviteter på väster 

Dnr BSL 2015/0773 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått möjlighet att yttra sig över 
ett medborgarförslag avseende bättre förutsättningar för 
folkhälsofrämjande aktiviteter på väster. 

En medborgare önskar belysning över gräsplanerna och utbyggnad av 
idrottshallen vid Fågelskolan för att kunna utöka användningen av dessa 
på kvällarna och för fritidsklubbens verksamhet.  

Detta berör inte verksamheten inom Barn- och skolförvaltning Lunds 
stad och därför så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunfullmäktige för att därefter remitteras till Kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2016-01-12 dnr 
BSL 2015/773. 
Medborgarförslag avseende bättre förutsättningar för folkhälsofrämjande 
aktiviteter på väster DNR KS 2015/1075 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att medborgarförslaget avseende bättre förutsättningar för 

folkhälsofrämjande aktiviteter på väster lämnas åter till 
kommunfullmäktige 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (4) 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2016-02-04 BSL 2015/0718 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47, 
2016-02-04 klockan 18.00–21.30 

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 
Yanira Difonis (MP), vice ordf 
Lars Hansson (L), 2:e v ordf 
Elin Gustafsson (S) 
Mårten Spanne (S) 
Vera Johnsson (M) 
Nils Paulsson (M) 
Erik Hammarström (MP) 
Gösta Eklund (V) 
Dragan Brankovic (SD) 
Simon Årnes (C) 
Samuel Körner Lilja (KD) 

Tjänstgörande ersättare Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard (M) 

Ersättare Ilirjana Metaj (S) 
Pär-Ola Nilsson (S) 
Per-Arne Lundgren (S) 
Jens Modéer (MP) 
Håkan Friberg (L) 
Victor Zetterman (L) 
Chelsea Long (V) 
Mats Hansson (SD) 
Max Eskilsson (C) 
Baharan Raoufi (FI) 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (4) 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2016-02-04 BSL 2015/0718 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Övriga Mats Oscar Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad 
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad 
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad 
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSF Lunds stad 
Tomas Ekstedt, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad 
Ingrid Kanje, Chef/rektor, BSF Lunds stad 
Anna Medin, Lokalplanerare, BSF Lunds stad 
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad 
Britt Steiner, Planeringschef, Kommunkontoret 
Magdalena Titze, Budgetchef, Kommunkontoret 
Bengt Henricson, Administrativ chef, Skolområde Centrum/Väster 

Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet 
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas riksförbund 

Justerare Mårten Spanne (S) med Vera Johnsson (M) som ersättare 

Paragrafer § 1-18

Plats och tid för justering BSF Lunds stad, Stora södergatan 47 onsdagen den 17 februari 
kl 17:30 

Underskrifter 

Sekreterare 

Eva-Lotta Kittel 

Ordförande 

Monica Molin (S) 

Justerare 

Mårten Spanne (S) 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (4) 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2016-02-04 BSL 2015/0718 

Justerare Utdragsbestyrkande 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Sammanträdesdatum 2016-02-04 

Paragrafer § 1-18

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-19 Datum då anslaget tas ned 2016-03-11 

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

Underskrift 

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

2016-01-12 BSL 2015/0773

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

Stefan Mattisson

0709910251 

stefan.mattisson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Medborgarförslag avseende bättre 
förutsättningar för folkhälsofrämjande 
aktiviteter på väster

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått möjlighet att yttra sig över 
ett medborgarförslag avseende bättre förutsättningar för 
folkhälsofrämjande aktiviteter på väster. En medborgare önskar 
belysning över gräsplanerna och utbyggnad av idrottshallen vid 
Fågelskolan för att kunna utöka användningen av dessa på kvällarna och 
för fritidsklubbens verksamhet. Detta berör inte verksamheten inom 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad och därför så föreslår förvaltningen 
att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för att därefter 
remitteras till Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2016-01-12 dnr 
BSL 2015/773.
Medborgarförslag avseende bättre förutsättningar för folkhälsofrämjande 
aktiviteter på väster DNR KS 2015/1075

Barnets bästa
Medborgarförslaget berör barn. För mer information hänvisas till berörd 
förvaltning (Kultur – och fritid) 

Ärendet
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att yttra sig över ett medborgarförslag om bättre 
förutsättningar för folkhälsofrämjande aktiviteter på väster.  
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-01-12 BSL 2015/0773

Medborgaren har föreslagit att kommunen sätter upp ljus runt gräsplanen 
vid Fågelskolan för att de verksamheter som bedrivs där idag ska kunna 
genomföras på ett bättre sätt och pågå till senare på kvällarna. 
Medborgaren önskar också att idrottshallen vid samma skola byggs ut då 
verksamheterna i denna växer. Även fritidsklubben på Fågelskolan och 
föreningslivet i området skulle ha nytta av en sådan utbyggnad. Detta 
berör inte verksamheten inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad och 
därför så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget överlämnas till 
kommunfullmäktige för att därefter remitteras till Kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att medborgarförslaget avseende bättre förutsättningar för 

folkhälsofrämjande aktiviteter på väster lämnas åter till 
kommunfullmäktige.

Mats Jönsson Skoldirektör Stefan Mattisson       Utvecklingsledare                                                    

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

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 148 Medborgarförslag avseende
införskaffande av bildskärm på 
Stortorget, (KF)

Dnr KS 2015/0053

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016.
Byggnadsnämndes beslut den 27 januari 2016, § 14.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 116.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015, § 50.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 februari 2015.
Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet den 16 januari 2015.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att bifalla medborgarförslaget.

Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då finansiering 
saknas avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då 

finansiering saknas avslå medborgarförslaget.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

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

Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 148/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - kommunikation och medborgarkontakter
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 6 april 2016, 

ärende 39. ”Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm 

på Stortorget” 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 

vårt eget bifallyrkande till medborgarförslaget. Kultur och 

fritidsförvaltningen har anfört att det inte kommer att se bra ut med en 

bildskärm på stadshallen. Det finns många byggnader på vilka en 

bildskärm på fasaden skulle se fruktansvärt ut. Men Stadshallen är byggd 

för att inte ståta med sin estetik, utan tvärtom nästan gömma sig bakom 

Rådhuset, stortorgets självklara blickpunkt. Det är vår uppfattning att 

Stadshallens estetik är så blygsam att det går alldeles utmärkt att sätta upp 

en digital bildskärm någonstans på fasaden.  

För Sverigedemokraterna 2016-04-06 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Kommunikation och medborgarkontakter Diarienummer

2016-02-10 KS 2015/0053

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 gårdshus B 046-35 50 00 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Karin Lilja

046-35 59 78

karin.lilja@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag avseende införskaffande av 
bildskärm på Stortorget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-10
Byggnadsnämndes beslut 2016-01-27 § 14
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-22, § 116 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 50
KS tjänsteskrivelse 2015-02-15 
Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet 2015-01-16

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig.

Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren genomfört ett idéarbete 
samt inhämtat offert för utförande av exteriöra digitala skyltar till 
stadshallen. Offerten presenterar fyra olika förslag varav två innebär 
fasadmonterad digital skärm och två av dem avser digital banner 
monterad mot skärmtakskant. Förslagen är kostnadsberäknade från 219-
565 tkr beroende på utförande. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
härefter kontaktat Stadsbyggnadskontoret för att diskutera lämplighet och 
möjlighet till digitala skyltar.

Byggnadsnämnden avråder i sitt yttrande från placering av digitala 
skyltar på Stadshallens fasad. De argument som framförs är att skyltar 
ska finnas på samma plats som den annonserade verksamheten, 
stadshallens arkitektoniska värde gör att en digital skylt inte passar på 
fasaden samt att det i Lunds kommuns skyltprogram anges att skyltar 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-10 KS 2015/0053

med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt så 
dominanta att de stör gatubilden.
Kultur- och fritidsnämnden menar att bedömningen av en digital skylt på 
Stadshallens fasad måste ansluta till existerande skyltprogram. 
Byggnadsnämndens slutsats vad gäller medborgarförslaget anser nämnden 
är vägledande. Kultur- och fritidsnämnden väljer därför att överlämna 
insamlat arbetsmaterial och offert till Kommunstyrelsen, samtidigt som 
nämnden väljer att ge rådet att inte placera en digital skylt på Stadshallens 
fasad.

Kommunkontorets kommentarer
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar att inte placera en digital skylt 
på Stadshallens fasad. Bakgrunden är att byggnadsnämnden med hänvisning 
till Lunds Stadshalls värdefulla formspråk och kommunens skyltprogram 
avstyrkt en sådan lösning. Förslag om annan placering på Stortorget har inte 
framförts. Kostnaden för antingen en fasadmonterad digital skärm eller en 
digital banner monterad mot skärmtakskant har offererats till mellan 219-
565 tkr. Kostnaden bedöms inte inrymmas i kultur- och fritidsnämndens 
budget.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då 

finansiering saknas avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Eva Johannesson
Kommunikationschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Inger Ridbäck 
Akten
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-01-27

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 14 Remiss Medborgarförslag avseende
införskaffande av bildskärm på 
Stortorget

Dnr BN 2015/0149

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats till Lunds kommun avseende 
införskaffande av en bildskärm på Stortorget, förslagsvis på stadshallens 
fasad.

Kommunkontoret har remitterat förslaget till kultur- och fritidsnämnden 
och byggnadsnämnden för yttrande.

En beklaglig miss i kommunikationen har gjort att stadsbyggnads-
kontoret överlämnat ett tjänstemannayttrande till Kultur- och 
fritidsförvaltningen inför ärendets behandling i kultur- och 
fritidsnämnden. Yttrandet skulle istället lyfts till behandling i 
byggnadsnämnden för att därefter översändas till kommunkontoret. 

Byggnadsnämnden bereds nu möjlighet att ta ställning till 
stadsbyggnadskontorets yttrande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Medborgarförslag från Inger Ridbäck Lund” 2014-01-14 (aktbilaga 11a)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-03-26 (aktbilaga 4)
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-08 (aktbilaga 5)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09 (aktbil 11b)
Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22, 
(aktbilaga 11c)

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets 
förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att som svar på kommunkontorets remiss avseende medborgarförslag 

om införskaffande av bildskärm på Stortorget (KS 2015-0053) 
överlämna denna tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-01-27 BN 2015/0507

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Porfyren 1 och 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 
2016-01-27 klockan 17.00–19.40

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf.
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf.
Daniel Pettersson (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Helen Pender (S)

Ersättare Mohsen Abtin (S)
Ebba Rodriguez Bristulf (S)
Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (L)
Mattias Brage (L)
Jan Annerstedt (FNL)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Inga Hallén, stadsbyggnadschef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Birgitta Rydberg Mitchell, bitr. stadsarkitekt
Pia Laike, bitr. stadsarkitekt
Lotta Wallin, bitr. planchef
Jenny, praktikant

Justerare Bernt Bertilsson (C)

Paragrafer § 1-19

Plats och tid för justering Byggnadsnämndens kansli, plan 5, Kristallen, Brotorget 1, 
2016-02-01, kl. 11.00
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-01-27 BN 2015/0507

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-01-27

Paragrafer § 1-19

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-02 Datum då anslaget tas ned 2016-02-24

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, plan 5, Kristallen, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Postadress Box 41, 221 00  LUND Telefon vx 046-35 50 00 E-post byggnadsnamnden@lund.se 
Besöksadress Bangatan 10 A Telefax 046-14 60 51 stadsarkitektkontoret@lund.se

Internet www.lund.se

2016-01-11 

Byggnadsnämnden 

Medborgarförslag avseende införskaffande av 
bildskärm på Stortorget 
BN 2015/0149 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inlämnats till Lunds kommun avseende 
införskaffande av en bildskärm på Stortorget, förslagsvis på 
stadshallens fasad. 
Kommunkontoret har remitterat förslaget till kultur- och 
fritidsnämnden och byggnadsnämnden för yttrande.  
En beklaglig miss i kommunikationen har gjort att 
stadsbyggnadskontoret överlämnat ett tjänstemannayttrande till 
Kultur- och fritidsförvaltningen inför ärendets behandling i 
kultur- och fritidsnämnden. Yttrandet skulle istället lyfts till 
behandling i byggnadsnämnden för att därefter översändas till 
kommunkontoret. Byggnadsnämnden bereds nu möjlighet att ta 
ställning till stadsbyggnadskontorets yttrande. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Inger Ridbäck Lund” 2014-01-14 (aktbilaga 
11a) 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-03-26 (aktbilaga 4) 
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-08 (aktbilaga 5) 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09 
(aktbilaga 11b) 
Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22, 
(aktbilaga 11c) 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11 (denna handling) 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet 

Ärendet 
Inger Ridbäck föreslår i ett medborgarförslag att en bildskärm sätts 
upp på Stortorget för att marknadsföra kulturarrangemang och annan 
samhällsinformation. Föreslagen placering är på stadshallens fasad. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) 

 
Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har efter beslut i 
kommunfullmäktige fått medborgarförslaget på remiss. 
 
Beklagligt nog har ett misstag skett i kommunikationen och 
stadsbyggnadskontoret skickade ett tjänstemannayttrande i ärendet 
direkt till kultur- och fritidsförvaltningen inför deras 
nämndsbehandling av ärendet. Yttrandet ingick som underlag när 
kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i ärendet 2015-10-22. 
Yttrandet skulle istället skrivits fram för ställningstagande i 
Byggnadsnämnden för att därefter översändas till kommunkontoret. 
 
Stadsbyggnadskontorets synpunkter framgår således av yttrandet som 
översändes till kultur- och fritidsförvaltningen 2015-10-08 (aktbilaga 
5): 
 
”Lunds Stadshall ritades av den väl kände och hyllade 
arkitekten Klas Anshelm och uppfördes 1968. Den 
modernistiska byggnaden i gult tegel med skrapad fog 
och sockel i smågatsten är uppförd i tre våningsplan 
och internationellt uppmärksammad för sitt formspråk. 
Byggnaden utgör idag med sina knappa 50 år på 
platsen ett värdefullt islag i den kulturhistoriska 
stadskärnan och representerar en särskilt intressant 
epok i Lunds arkitekturhistoria.  
 
Byggnadsens roll och funktion som kommunal 
evenemangs- och konserlokal och dess exponerade 
plats i stadskärnan har lett till att fasaden mot 
Stortorget med vepor och banderoller har utnyttjats 
som en skyltplats för olika begivenheter inom 
kommunen. Det finns nu ett förslag på att platsen ska 
utnyttjas för en digital anslagstavla för dessa olika 
typer av evenemang.  
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att 
byggnaden på grund av sitt arkitektoniska värde, trots 
sin funktion, inte utgör en lämplig plats för en större 
anslagstavla med rörlig och växlande information. 
Detta kan också uttolkas ur kommunens skyltprogram, 
som håller på att uppdateras med förslag på följande 
innehåll:  
 
”Alla skyltar ska utformas och placeras med omdöme 
och omsorg. De utgör ett naturligt inslag i den urbana 
miljön, men ska underordna sig den historiska 
stadskärnans byggnader och gatumiljöer för att inte 
dominera. […] 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) 

Krav på utformning och anpassning till stadskärnans 
känsliga miljö eller specifika omständigheter ska ställas 
på samtliga skyltar. En lokal anpassning av en 
standardskylt kan göras, utan att vare sig skyltens 
verkan eller gatumiljön behöver äventyras. En 
förankring i platsen höjer snarare kvaliteten och 
intrycket av skylten. […] 
Innehållet i skylten bör vara stationärt. Skyltar med 
rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför 
lätt så dominanta att de stör gatubilden.“ 

Det ska också påpekas att skyltprogrammet tydligt 
klargör att skyltar ska finnas på samma plats som det 
annonserade verksamheten. En informationstavla som 
kommunen ansvarar för och som annonserar 
aktiviteter på annan plats måste ha ett alldeles särskilt 
berättigande, varför platsen också ur 
kommuninvånarnas perspektiv ska upplevas som väl 
vald. Information om pågående och planerade 
evenemang skulle förslagsvis kunna exponeras digitalt 
i något av turistbyråns skyltfönster.”  

Byggnadsnämnden föreslås nu ställa sig bakom detta yttrande och 
som svar på medborgarförslaget översända denna tjänsteskrivelse till 
kommunkontoret. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 

att som svar på kommunkontorets remiss avseende 
medborgarförslag om införskaffande av bildskärm på Stortorget 
(KS 2015-0053) överlämna denna tjänsteskrivelse. 

STADSARKITEKTKONTORET I LUND 

Malin Sjögren 
stadsarkitekt 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-10-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 116
Medborgarförslag om införskaffande av bildskärm på 
Stortorget. 
Dnr KU 2015/0223   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 

byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, som 

utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2015-02-15 Medborgarförslag angående 

bildskärm på Stortorget 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, §80, Dnr KS 2015/0053 

Offert digitala skyltar utomhus 2015-02-09, inkommen till kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Förslag digital skylt Stadshallens fasad, 2015-05-15, förslag (arbetsmaterial) 

från tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen 

Yttrande avseende förslag om digital skylt på Stadshallens fasad från 

Stadsbyggnadskontoret, 2015-10-08 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att         nämnden godkänner denna tjänsteskrivelse inklusive bilagor som sitt 

svar på kommunstyrelsens uppdrag. 

Protokollsanteckning 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: ” Feministiskt 

initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut. ” 

Beslut expedieras till: 

Inger Ridbäck 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur 

Tjänsteskrivelse
2015-10-09 

1(2) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 

Box XXX Gata nummer 046-35 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se 

Postnr ORT 

Chris Schenlaer

046-355167

chris.schenlaer@lund.se 

Medborgarförslag bildskärm på Stortorget 
Dnr KU 2015/0223 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 

byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 

som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

Beslutsunderlag 
KS tjänsteskrivelse 2015-02-15 Medborgarförslag angående bildskärm 

på Stortorget 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, §80, Dnr KS 2015/0053  

Offert digitala skyltar utomhus 2015-02-09, inkommen till kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Förslag digital skylt Stadshallens fasad, 2015-05-15, förslag 

(arbetsmaterial) från tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen  

Yttrande avseende förslag om digital skylt på Stadshallens fasad från 

Stadsbyggnadskontoret, 2015-10-08 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 

byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 

som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde ett grundläggande idéarbete 

under våren 2015. En offert med kostnadsförslag begärdes in. Idéarbetet 

presenterades för kulturchefen i maj 2015. Kulturchefen kontaktade 

Stadsbyggnadskontoret för att diskutera lämplighet och möjlighet till 

digitala skyltar, efter att förslaget om digitala skyltar tagits fram som 

arbetsmaterial.  

Stadsbyggnadskontoret avråder i sitt yttrande från placering av digitala 

skyltar på Stadshallens fasad av flera skäl:  

- Skyltar ska finnas på samma plats som den annonserade 

verksamheten 

- Stadshallens arkitektoniska värde gör att en digital skylt inte 

passar på fasaden 
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Tjänsteskrivelse
2015-10-09 

2(2) 

- I enlighet med arbetet med ett uppdaterad kommunal 

skyltprogram menar man också att ”skyltar med rörligt, blinkande 

eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt så dominanta att de stör 

gatubilden”.  

Kultur- och fritidsförvaltningen menar att bedömningen av en digital 

skylt på Stadshallens fasad måste ansluta till existerande skyltprogram. 

Stadsbyggnadskontorets slutsats vad gäller medborgarförslaget anser 

förvaltningen är vägledande. Kultur- och fritidsförvaltningen väljer 

därför att överlämna insamlat arbetsmaterial och offert till 

Kommunstyrelsen, samtidigt som förvaltningen väljer att ge rådet att inte 

placera en digital skylt på Stadshallens fasad.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
att nämnden godkänner denna tjänsteskrivelse inklusive bilagor som 

sitt svar på Kommunstyrelsens uppdrag 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Urban Olsson Chris Schenlaer 

Kultur- och fritidsdirektör Kulturchef 

Beslut expedieras till: 

Inger Ridbäck 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2015-03-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 80
Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm 
på Stortorget
Dnr KS 2015/0053

Sammanfattning
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på
placering är Stadshallens vägg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 16 januari 2015.
Kommunkontorets skrivelse den 5 februari 2015

Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden i 
uppdrag att
komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, hur den skulle
kunna se ut och fungera, samt en kostnadsberäkning av förslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunkontoret
Avdelningen för kommunikation och 
medborgarkontakt

Tjänsteskrivelse
2015-02-05

1(2)

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

Karin Lilja

046-35 59 78

Karin.lilja@lund.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag angående bildskärm på 
Stortorget
Dnr  KS 2015/0053

Sammanfattning
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att 
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på 
placering är Stadshallens vägg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 16 januari 2015.
Kommunkontorets skrivelse den 5 februari 2015 (denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
Tydlig och lättfattlig skyltning kan vara bra för många. Barn kan kanske i 
det långa loppet komma att intresseras för kultur och samhällsfrågor.

Ärendet
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att 
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på 
placering är Stadshallens vägg. Hon anför att bildskärmen ska 
marknadsföra kommande kulturevenemang, som teaterföreställningar, 
utställningar, samhälls- och kommuninformation och en del av allt som 
händer i Lund. Att sätta upp affischer fungerar dåligt och är inte up-to-
date. Det finns grupper som inte använder sig av sociala medier eller 
söker information på anslagstavlor. Anslagstavlor är dessutom en 
bristvara i kommunen. Det är angeläget att så många som möjligt kan få 
information och har möjlighet att ta del av utbudet. En motvikt till den 
kommersiella marknadsföringen skulle ses mycket positivt i en stad som 
Lund som har kulturellt aktiva medborgare och är en stad med kulturell 
profil.

Kommunkontoret
Lund är känt för sina många kulturevenemang av stor bredd, från en rik 
amatörkultur till världsnamn. 

Kultur är en viktig faktor för en attraktiv stad. Det stärker platsens 
identitet, dels genom den kulturella infrastrukturen (museer, konsthallar, 
teatrar och andra scener med mera), dels genom eventen i sig. 
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Tjänsteskrivelse
2015-02-05

2(2)

Det ger också fler platser där vi kan mötas som medborgare. Lund tar 
varje år emot många nya Lundabor. För en del är det svenska samhället 
en ny bekantskap. Kulturevenemang kan bidra till att visa på vägar in i 
det svenska samhället. De internationella forskare som lockas hit genom 
Lunds universitet, universitetssjukhuset, MAX IV och ESS kan också 
mötas genom de kulturevenemang som genomförs i Lund.

Därför är det viktigt att många känner till de kulturevenemang som 
pågår.  

Redan i dag finns det information om evenemang på visitlund.se, och 
Turistbyrån är också behjälplig med att informera om det som händer i 
kommunen. Det finns även ytor för affischering. 

Digitala skyltar för evenemangsinformation vore en bra komplettering. 

Man skulle också kunna tänka sig att ytterligare information integrerades 
i skärmen, som vad klockan är, karta med turistinformation och var 
närmaste kollektivtrafikhållplats är. Antalet skyltar och placering av dem 
samt utformningen bör utredas. Vidare bör kostnadsberäkning göras.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunkontoret föreslag kommunfullmäktige besluta:

att ge avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt 
tillsammans med Turistbyrån, IT-avdelningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, hur den skulle 
kunna se ut och fungera, samt en kostnadsberäkning av förslaget.

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson Eva Johannesson
Kommundirektör Kommunikationschef
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 150 Medborgarförslag om utflyktsbuss för
skolelever, (KF)

Dnr KS 2015/0493

Sammanfattning
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har föreslagit att det ska 
finnas en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna 
låna för att t.ex. göra utflykter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016.
Habostyrelsens remissyttrande den 9 februari 2016, § 7.
Servicenämndens remissyttrande den 16 december 2015, § 115.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 385.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 augusti 2015, § 91.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juli 2015.
Tekniska nämndens beslut den 19 augusti 2015, § 152.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juli 2015.
Barn- och skolnämnden Lunds stads beslut den 17 juni 2015, § 88.
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 29 maj 
2015.
Barn- och skolnämnden Lund Östers beslut den 17 juni 2015, § 106.
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 juni 
2015.
Medborgarförslag inkommet den 5 maj 2015.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att anse medborgarförslaget besvarat med kommunkontorets 
tjänsteskrivelse.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med kommunkontorets 

tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-03-08 KS 2015/0493

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box  41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Lundgren

046-355949

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om utflyktsbuss för 
skolelever.

Sammanfattning
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har föreslagit att det ska 
finnas en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna 
låna för att t.ex. göra utflykter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016. 
Habostyrelsens remissyttrande den 9 februari 2016, § 7.
Servicenämndens remissyttrande den 16 december 2015, § 115.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2015.  
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 385.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 augusti 2015, § 91.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juli 2015. 
Tekniska nämndens beslut den 19 augusti 2015, § 152.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juli 2015.
Barn- och skolnämnden Lunds stads beslut den 17 juni 2015, § 88.
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 29 maj 
2015. 
Barn- och skolnämnden Lund Östers beslut den 17 juni 2015, § 106.
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 juni 
2015. 
Medborgarförslag inkommet den 5 maj 2015.

Barnets bästa
Syftet med förslaget, att skolbarnen ska få större möjlighet att åka på 
utflykter, är positivt för barnen. Den ekonomiska merkostnaden kan dock 
få negativ påverkan på barnens vardag eftersom skolan skulle få mindre 
medel att använda i verksamheten.
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-03-08 KS 2015/0493

Ärendet

Bakgrund
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har föreslagit att det ska 
finnas en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna 
låna för att göra utflykter.

Under ärendets inledande beredning remitterades förslaget av kommun-
kontoret till barn- och skolnämnderna, kultur- och fritidsnämnden samt 
tekniska nämnden. Handläggningen hos kommunkontoret skedde i 
samarbete mellan administrativa avdelningen och ekonomiavdelningen.

Barn- och skolnämnden Lunds stad ställer sig positiv till intentionerna i 
förslaget men anser att det kan vara mer lämpligt att vid varje utflykts-
tillfälle hyra in bussar eller lämpliga specialfordon. 

Barn- och skolnämnden Lund Öster är mycket positiv till att barn 
engagerar sig i samhällsfrågor och till förslaget. Nämnden anser dock att 
förslaget bör avslås. Av barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänste-
skrivelse framgår att skolnämnden Lund Öster i dagsläget saknar medel 
för en sådan satsning och att förslaget förutsätter att kommunstyrelsen för 
över medel till barn- och skolnämnderna. 

Tekniska nämnden uppger att utflyktsresor för skolelever inte ligger 
inom nämndens ansvarsområde. 

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till förslaget, eftersom det är viktigt 
att barn och unga får lika möjligheter till natur- och kulturupplevelser. 
Det finns dock redan idag en transportresurs som är ett utjämningsbidrag 
som kan sökas av förskolor och skolor i Lunds kommun. Bidraget syftar 
till att ge de som befinner sig utanför Lunds lokaltrafik likvärdig 
möjlighet att ta del av de kulturarrangemang som årligen erbjuds av 
kulturverksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen saknar resurser för 
en egen buss till särskolorna inom befintlig ram och hänvisar till skolans 
budgetram. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2015 att remittera ärendet 
till servicenämnden och Habostyrelsen för att utreda om det finns 
tillgänglighetsanpassade fordon som kan användas för uthyrning till 
kommunens verksamhet samt också utreda behovet av att köpa in ett 
tillgänglighetsanpassat fordon. Fordonet ska kunna hyras ut till 
kommunens verksamheter vid behov och kunna helt eller delvis 
finansieras genom kommunstyrelsens anslag för genomförande av plan 
för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
Utredningen ska ta hänsyn till att fordonet ska vara tillgänglighets-
anpassat och ha plats för rullstolar. 

Remissvar
Servicenämnden anför att Lunds kommun genom servicenämnden/mark-
entreprenad har åtta bussar som är anpassade för att kunna transportera 
fyra rullstolar vardera. Markentreprenad har dessutom två bussar, vilka är 
anpassade för att kunna transportera två rullstolar vardera. Alla 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2016-03-08 KS 2015/0493

kommunala verksamheter är välkomna att hyra dessa bussar, tillsammans 
med chaufförer. Vid tillfälliga arbetstoppar kan det hända att ett externt 
bussbolag behöver anlitas. Då hjälper markentreprenad till med detta; 
avtal finns redan. Det ingår i markentreprenads uppdrag att göra ständiga 
bedömningar av huruvida det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att 
investera i ytterligare egna fordon eller om inhyrning ska ske. 

Habostyrelsen föreslår att kommunstyrelsen avsätter medel från 
kommunstyrelsens anslag för genomförande av planen för inköp av ett 
tillgänglighetsanpassat fordon med plats för rullstolar med placering på 
Habo Gård. 

Kommunkontorets kommentar
Förslagsställarna vill att det ska finnas en buss med chaufför tillgänglig 
för skolan att låna för utflykter.

Av inkommet yttrande från servicenämnden framgår att flertalet 
anpassade bussar med chaufför finns att hyra för kommunens verksam-
heter, inklusive skolan. Mot denna bakgrund saknas behov av att köpa in 
fordon för användning i skolverksamheterna.  

De bussar som finns medför naturligtvis en kostnad för den enskilda 
verksamheten att hyra. Kommunfullmäktige bestämmer varje år hur 
mycket pengar varje nämnd får i sin budget. Dessa pengar ska bekosta 
verksamheten och det är varje nämnd som bestämmer hur pengarna ska 
fördelas. Kommunen har en stor utmaning i att få pengarna att räcka till 
alla olika behov och önskemål. Något ekonomiskt utrymme att ge barn- 
och skolnämnderna mer pengar för att finansiera inhyrning av de 
befintliga bussarna med chaufför för skolutflykter finns inte. Pengar till 
detta måste således tas ur befintliga medel. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med kommunkontorets 

tjänsteskrivelse. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
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Habostyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-02-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 7 Remissyttrande till 
medborgarförslaget– Utflyktsbuss för 
skolelever

Dnr HS 2016/7

Sammanfattning
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har föreslagit att det ska 
finnas en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna 
låna för att till exempel göra utflykter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-05
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-09
Protokollsutdrag KS 2015/0493

Beslut

Habostyrelsen beslutar
Att - med stöd av Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning i Lunds kommun, beslutad av KS 2014-04-02 
och av KF 2014-06-11, föreslår Habostyrelsen Kommunsstyrelsen 
att avsätta medel från Kommunstyrelsens anslag för genomförande 
av planen för inköp av ett tillgänglighetsanpassat fordon med plats 
för rullstolar med placering på Habo Gård.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Habostyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-09 HS 2016/1

Justerare Utdragsbestyrkande

Habostyrelsen

Plats och tid Knutsalen, Rådhuset, 2016-02-09 klockan 16.00–17.20

Ledamöter Claes Göran Jönsson (S), ordförande
Tove Klette (L)
Govind Krishna Misra (V)
John Lager (C)

Ersättare Göran Wallén (M)
Lars Wirtén (MP)

Övriga Paraskevi Bithari, Sekreterare
Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare
Christel Martinsson, Samordnare
Ulla Jonsson, Konferenssamordnare

Justerare Tove Klette (L)

Paragrafer § 1-8

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Paraskevi Bithari

Ordförande

Claes Göran Jönsson (S)

Justerare

Tove Klette (L)
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Habostyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-09 HS 2016/1

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Habostyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-02-09

Paragrafer § 1-8

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Habo Gård, Habovägen 6, Lomma 

Underskrift

Paraskevi Bithari
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LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Servicenämnden Sammanträdesdatum 

2015-12-16 

15

§ 115
Yttrande över medborgarförslag - Utflyktsbuss för 
skolelever 
Dnr SN 2015/0237 

Sammanfattning 
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har förelagit att det ska finnas en 
lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna låna för att till 
exempel göra utflykter.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-05-05 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-09 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-20 

Servicenämnden beslutar 
att såsom sitt eget yttrande till kommunfullmäktige överlämna 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-20.  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Serviceförvaltningen 

Markentreprenad 

Tjänsteskrivelse
2015-11-20 

1(2) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se jonna.myrebris@lund.se 

22100 Lund 

Ingrid Edling

Yttrande över medborgarförslag - Utflyktsbuss för 
skolelever 
Dnr SN 2015/0237 

Sammanfattning 
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har förelagit att det ska finnas 

en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna låna 

för att till exempel göra utflykter.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-05-05 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-09 

Servicenämnden tjänsteskrivelse 2015-11-20 (denna skrivelse). 

Barnkonsekvensanalys 
Syftet med förslaget, att skolbarnen ska få större möjlighet att åka på 

utflykt, är positivt för barnen. Den ekonomiska merkostnaden kan dock 

få negativ påverkan på barnens vardag eftersom skolan skulle få mindre 

medel att använda i verksamheten.  

Ärendet 
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har förelagit att det ska finnas 

en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna låna 

för att till exempel göra utflykter.  

Ärendet har tidigare remitterats till tekniska nämnden samt barn- och 

skolnämnderna. Nu har ärendet remitterats till servicenämnden för att: 

utreda om det finns tillgänglighetsanpassade fordon som kan användas 

för uthyrning till kommunens verksamhet samt också utreda behovet av 

att köpa in ett tillgänglighetsanpassat fordon. Fordonet ska kunna hyras 

ut till kommunens verksamhet vid behov och kunna helt eller delvis 

finansieras genom Kommunstyrelsens anslag för genomförande av plan 

för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 

Utredningen ska ta hänsyn till följande:

- Fordonet ska vara tillgänglighetsanpassad och ha plats för rullstolar. 
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Tjänsteskrivelse
2015-11-20 

2(2) 

Kommunen äger bussar 
Lunds kommun genom servicenämnden/markentreprenad har idag åtta 

bussar, vilka är anpassade för att kunna transportera fyra rullstolar 

vardera. Markentreprenad har dessutom två bussar, vilka är anpassade för 

att kunna transportera två rullstolar vardera. Alla kommunala 

verksamheter är välkomna att hyra dessa bussar, tillsammans med 

chaufför.  

Vid tillfälliga arbetstoppar kan det hända att externt bussbolag behöver 

anlitas. Då hjälper markentreprenad till med detta; avtal finns redan. Det 

ingår i markentreprenads uppdrag att göra ständiga bedömningar av 

huruvida det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att investera i 

ytterligare egna fordon eller om inhyrning ska ske.  

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
att såsom sitt eget yttrande till kommunfullmäktige överlämna 

serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-20.  

Serviceförvaltningen 

Pål Svensson Ingrid Edling 

Förvaltningschef Entreprenadchef 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2015-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 385 Medborgarförslag om utflyktsbuss för
skolelever

Dnr KS 2015/0493

Sammanfattning
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har föreslagit att det ska 
finnas en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna 
låna för att t.ex. göra utflykter.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 19 augusti 2015, § 152.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juli 2015.
Barn- och skolnämnden Lunds stads beslut den 17 juni 2015, § 88.
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 29 maj 
2015.
Barn- och skolnämnden Östers beslut den 17 juni 2015, § 106.
Barn- och skolförvaltningen Östers tjänsteskrivelse den 1 juni 2015.
Medborgarförslag den 29 april 2015

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Anne Landin (FNL), Emma Berginger (MP) och 
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att  remittera ärendet till Servicenämnden och Habostyrelsen för att 
utreda om det finns tillgänglighetsanpassade fordon som kan användas 
för uthyrning till kommunens verksamhet samt också utreda behovet av 
att köpa in ett tillgänglighetsanpassat fordon. Fordonet ska kunna hyras 
ut till kommunens verksamhet vid behov och kunna helt eller delvis 
finansieras genom Kommunstyrelsens anslag för genomförande av plan 
för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
Utredningen ska ta hänsyn till följande:

- Fordonet ska vara tillgänglighetsanpassad och ha plats för rullstolar.

Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (FP) att kommunstyrelsen 
beslutar att remittera ärendet till Servicenämnden och 
Habostyrelsen för att inhämta synpunkter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet såvitt avser att ärendet 
ska remitteras till Servicenämnden och Habostyrelsen mot avslag på 
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet i 
den delen.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2015-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena såvitt 
avser utformningen av remissen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar således helt i enlighet med Elin Gustafssons 
(S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att  remittera ärendet till Servicenämnden och Habostyrelsen för att 

utreda om det finns tillgänglighetsanpassade fordon som kan 
användas för uthyrning till kommunens verksamhet samt också 
utreda behovet av att köpa in ett tillgänglighetsanpassat fordon. 
Fordonet ska kunna hyras ut till kommunens verksamhet vid behov 
och kunna helt eller delvis finansieras genom Kommunstyrelsens 
anslag för genomförande av plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning. Utredningen ska ta hänsyn till 
följande:

- Fordonet ska vara tillgänglighetsanpassad och ha plats för rullstolar.

Protokollsanteckningar
Angelica Kauntz (FI): Instämmer i S yrkande.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Habostyrelsen
Kommunkontoret
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-04 KS 2015/0568

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2015-11-04 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M), §§ 369-387, kl. 17.00-19.25
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (FP)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 356-368

Ersättare Peter Fransson (S)
Yanira Difonis (MP)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (FP)
Christoffer Brinkåker (SD)
Angelica Kauntz (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson
Magdalena Titze, Budgetchef, Kommunkontoret
Pernilla Ardhe, Kommunjurist, Kommunkontoret

Justerare

Paragrafer § 356-387

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-04 KS 2015/0568

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-11-04

Paragrafer § 356-387

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse
2015-10-09

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 www.lund.se lunds.kommun@lund.se
221 00 Lund

Nina Stierna

046-35 59 49

nina.stierna@lund.se

Medborgarförslag om utflyktsbuss för 
skolelever.
Dnr KS 2015/0493

Sammanfattning
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har föreslagit att det ska 
finnas en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna 
låna för att t.ex. göra utflykter.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 19 augusti 2015, § 152.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juli 2015.
Barn- och skolnämnden Lunds stads beslut den 17 juni 2015, § 88.
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 29 maj 
2015. 
Barn- och skolnämnden Östers beslut den 17 juni 2015, § 106.
Barn- och skolförvaltningen Östers tjänsteskrivelse den 1 juni 2015. 
Medborgarförslag den 29 april 2015

Barnkonsekvensanalys
Syftet med förslaget, att skolbarnen ska få större möjlighet att åka på 
utflykter, är positivt för barnen. Den ekonomiska merkostnaden kan dock 
få negativ påverkan på barnens vardag eftersom skolan skulle få mindre 
medel att använda i verksamheten. 

Ärendet
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har föreslagit att det ska 
finnas en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna 
låna för att göra utflykter.

Under ärendets beredning har kommunkontoret remitterat förslaget till 
barn- och skolnämnderna samt tekniska nämnden. Handläggningen hos 
kommunkontoret har skett i samarbete mellan administrativa avdelningen 
och ekonomiavdelningen. 

Svar från nämnderna
Tekniska nämnden har uppgett att utflyktsresor för skolelever inte ligger 
inom nämndens ansvarsområde. 

Barn- och skolnämnden Lunds stad ställer sig positiv till intentionerna i 
förslaget men anser att det kan vara mer lämpligt att vid varje 
utflyktstillfälle hyra in bussar eller lämpliga specialfordon. 
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Tjänsteskrivelse
2015-10-09

2(2)

Barn- och skolnämnden Lund Öster är mycket positiv till att barn 
engagerar sig i samhällsfrågor och till förslaget. Nämnden anser dock att 
kommunfullmäktige bör avslå medborgarförslaget. Av barn- och 
skolförvaltningen Östers tjänsteskrivelse framgår att barn- och 
skolnämnden Lund Öster i dagsläget saknar medel för en sådan satsning 
och att förslaget förutsätter att kommunstyrelsen för över medel till barn- 
och skolnämnderna. 

Kommunkontoret 
Kommunfullmäktige bestämmer varje år hur mycket pengar varje nämnd 
får i sin budget. Dessa pengar ska bekosta verksamheten och det är varje 
nämnd som bestämmer hur pengarna ska fördelas. Kommunen har en stor 
utmaning i att få pengarna att räcka till alla olika behov och önskemål. 
Kommunkontorets bedömning att det inte finns något ekonomiskt 
utrymme att öka ambitionsnivån genom att ge barn- och skolnämnderna 
mer pengar för att finansiera en buss för skolutflykter med tillhörande 
chaufför.

Eftersom det enligt nämndernas svar dels saknas medel för satsningen 
och dels anses att inhyrning av bussar är lämpligare anser 
kommunkontoret att medborgarförslaget bör avslås. 

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad som framgår av 
kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015. 

Anette Henriksson Jesper Jacobsson 
Kommundirektör Administrativ chef 

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

563



564



565



566



567



568



569



570



Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesdatum 

 2015-06-17 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 106  
Remiss: Medborgarförslag om utflyktsbuss för 
skolelever 

Dnr BSÖ 2015/0462   

 

Sammanfattning 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster har fått möjlighet att yttra sig över ett 

medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever. Det är två elever vid 

Fågelskolans grundsärskola som föreslagit att det ska finnas en lånebuss med 

chaufför i Lund som skolan ska kunna låna för att göra utflykter. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunskontorets remiss med skrivelsen daterad 2015-05-05  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2015-06-01 

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 

att     föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att ge avslag 

på medborgarförslaget om utflyktsbuss för skolelever. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Barn- och skolförvaltning Lund Öster 

Skolkontoret 

Tjänsteskrivelse
2015-06-01 

1(2) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 

Fritidsgatan 2 Fritidsgatan 2, Sandby 046-35 50 00 www.lund.se bsf.lundoster@@lund.se 

247 34 Södra Sandby 

Linda Hassel

046-358215

Linda.hassel@lund.se 
Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Remiss: Medborgarförslag om utflyktsbuss 
för skolelever 
Dnr BSÖ 2015/0462 

Sammanfattning 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har fått möjlighet att yttra sig över 

ett medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever. Det är två elever vid 

Fågelskolans grundsärskola som föreslagit att det ska finnas en lånebuss 

med chaufför i Lund som skolan ska kunna låna för att göra utflykter.    

Beslutsunderlag 
Kommunskontorets remiss med skrivelsen daterad 2015-05-05, 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2015-06-01 

(denna skrivelse). 

Barnkonsekvensanalys 
Syftet med förslaget är att få en utflyktsbuss, vilket är något som är 

mycket positivt för barnen. Dock kan den ekonomiska merkostnaden få 

negativ påverkan på barns vardag då skolan skulle få mindre medel att 

använda i verksamheten.  

Ärendet 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har fått i uppdrag av 

kommunkontoret att yttra sig över ett medborgarförslag om utflyktsbuss 

för skolelever. Två elever på Fågelskolans grundsärskola har föreslagit 

att det ska finnas en buss i Lund med tillhörande chaufför som 

Fågelskolans grundsärskola ska få låna en gång i veckan för att lättare 

kunna göra utflykter till ställen som museer, havet eller till andra skolor. 

Eleverna understryker även vikten av att elever med funktionshinder ska 

kunna delta på samma villkor som alla barn. Eleverna beskriver vidare att 

det tar lång tid och är besvärligt för elever med funktionshinder att göra 

utflykter i dagsläget. De behöver ofta ta stadsbuss, tåg och sedan buss 

igen för att nå ett utflyktsmål, sedan ska de hinna tillbaka till skolan i tid 

till sina skolskjutsar. 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster framför:  

Barn- och skolförvaltning Lund Öster är mycket positiva till att barn och 

elever engagerar sig i samhällsfrågor och skickar in medborgarförslag. 

Barn- och skolförvaltningen är även positiv till förslaget om en 

gemensam utflyktsbuss som grundsärskolor skulle kunna låna, men detta 

förslag förutsätter att kommunstyrelsen överför medel till barn- och 
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Tjänsteskrivelse
2015-06-01 

2(2) 

skolförvaltningarna som skulle täcka kostnaderna för en såda buss med 

chaufför. Barn- och skolförvaltning Lund Öster saknar i dagsläget medel 

för en sådan satsning och föreslår därför avslag på medborgarförslaget 

om utflyktsbuss för skolelever. 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till 
beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att ge 

avslag på medborgarförslaget om utflyktsbuss för skolelever. 

BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER 

Ann-Britt Wall Berséus Linda Hassel 

Skoldirektör Planeringssekreterare 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum

2015-06-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 88
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever 
Dnr BSL 2015/0314 

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått möjlighet att yttra sig över ett 
medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever. Det är två elever vid 
Fågelskolans grundsärskola som föreslagit att det ska finnas en lånebuss med 
chaufför i Lund som skolan ska kunna låna för att göra utflykter. Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad är positiv till förslaget men saknar medel för en 
sådan satsning och föreslår därför avslag på förslaget om utflyktsbuss för 
skolelever.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-05-29

Yrkanden
Dragan Brankovic (SD) yrkar

att medborgarförslaget tillstyrks.

Elin Gustafsson (S) yrkar

att ställa sig positiv till intentionerna i medborgarförslaget eftersom vi ser det 
som viktigt att även särskolans elever får många tillfällen till berikande 
utflykter. Men det kan vara mer lämpligt att vid varje utflyktstillfälle hyra in 
bussar eller lämpliga specialfordon.

Lars Hansson (FP), Baharan Raoufi (FI), Yanira Difonis (MP), Edith Escobar 
(M), Nils Paulsson (FP), Max Eskilsson (C), Samuel Körner Lilja (KD), Ann-
Charlotte Ewerhard (M) och Gösta Eklund (V) instämmer i Elin Gustafssons 
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons m fl yrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar

att ställa sig positiv till intentionerna i medborgarförslaget eftersom vi ser det 
som viktigt att även särskolans elever får många tillfällen till berikande 
utflykter. Men det kan vara mer lämpligt att vid varje utflyktstillfälle hyra in 
bussar eller lämpliga specialfordon.
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2
Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum

2015-06-17

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Dragan Brankovic (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Tjänsteskrivelse
2015-05-29

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post
Box 41 046-35 50 00 046-35 83 66 www.lund.se bsf.lundsstad @lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Medborgarförslag om utflyktsbuss för 
skolelever 
Dnr BSL 2015/0314

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått möjlighet att yttra sig över 
ett medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever. Det är två elever vid 
Fågelskolans grundsärskola som föreslagit att det ska finnas en lånebuss 
med chaufför i Lund som skolan ska kunna låna för att göra utflykter. 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad är positiv till förslaget men saknar 
medel för en sådan satsning och föreslår därför avslag på förslaget om 
utflyktsbuss för skolelever.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2015-05-29 
(denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
Syftet med förslaget är att få en egen buss till Fågelskolans 
grundsärskola, vilket är något som är mycket positivt för barnen. Dock 
kan den ekonomiska merkostnaden få negativ påverkan på barns vardag 
då skolan skulle få mindre medel att använda i verksamheten. 

Ärendet
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har fått i uppdrag av 
kommunkontoret att yttra sig över ett medborgarförslag om utflyktsbuss 
för skolelever. Två elever på Fågelskolans grundsärskola har föreslagit 
att det ska finnas en buss i Lund med tillhörande chaufför som 
Fågelskolans grundsärskola ska få låna en gång i veckan för att lättare 
kunna göra utflykter till ställen som museer, havet eller till andra skolor. 
Eleverna understryker även vikten av att elever med funktionshinder ska 
kunna delta på samma villkor som alla barn. Eleverna beskriver vidare att 
det tar lång tid och är besvärligt för elever med funktionshinder att göra 
utflykter i dagsläget. De behöver ofta ta stadsbuss, tåg och sedan buss 
igen för att nå ett utflyktsmål, sedan ska de hinna tillbaka till skolan i tid 
till sina skolskjutsar.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad framför: 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad är mycket positiva till att barn och 
elever engagerar sig i samhällsfrågor och skickar in medborgarförslag. 
Barn- och skolförvaltningen är även positiv till förslaget om en 
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Tjänsteskrivelse
2015-05-29

2(2)

gemensam utflyktsbuss som grundsärskolor skulle kunna låna, men detta 
förslag förutsätter att kommunstyrelsen överför medel till barn- och 
skolförvaltningen som skulle täcka kostnaderna för en såda buss med 
chaufför. Barn- och skolförvaltning Lunds stad saknar i dagsläget medel 
för en sådan satsning och föreslår därför avslag på medborgarförslaget 
om utflyktsbuss för skolelever.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till 
beslut
att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever 
2015-05-29” 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Mats Jönsson Emma Möller
Skoldirektör Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2015-08-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 152
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever
Dnr TN 2015/0364  

Sammanfattning
Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över ett medborgarförslag om 
utflyktsbuss för skolelever. Utflyktsresor för skolelever ligger dock inte inom 
nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-27
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann 
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att ställa sig positiv till 
intentionerna i medborgarförslaget eftersom vi ser det som viktigt att även 
särskolans elever får många tillfällen till berikande utflykter. Vi ser gärna att 
barn- och skolnämnderna arbetar vidare med denna fråga.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och 
finner det vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig positiv till intentionerna i medborgarförslaget eftersom nämnden 
ser det som viktigt att även särskolans elever får många tillfällen till berikande 
utflykter. Nämnden ser gärna att barn- och skolnämnderna arbetar vidare med 
denna fråga samt

att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ 
instämmer i Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.            

Beslut expedieras till:
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2
Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2015-08-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
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Tekniska förvaltningen 

Kollektivtrafikkontoret 

Tjänsteskrivelse
2015-07-27 

1(1) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post 

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-3596490 www.lund.se tekniska.forvaltningen@lund.se 

221 00 Lund 

Ronnie Kalén

046-35 52 55

ronnie.kalen@lund.se
Tekniska nämnden 

Medborgarförslag om utflyktsbuss för 
skolelever        
Dnr 15/364 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över ett medborgar-

förslag om utflyktsbuss för skolelever. Utflyktsresor för skolelever ligger 

dock inte inom nämndens ansvarsområde.   

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-27 

Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever  

Barnens bästa 
Ärendet syftar till förbättring för barn och ungdomar. 

Ärendet 
Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över ett medborgar-

förslag om utflyktsbuss för skolelever. Det är två elever vid Fågelskolans 

grundsärskola som föreslagit att det ska finnas en lånebuss med chaufför 

i Lund som skolan ska kunna låna för att göra utflykter. 

Medborgarförslaget har även överlämnats för yttrande till Barn- och 

skolnämnderna. 

Förvaltningen har stor förståelse för elevernas förslag. Rent praktiskt kan 

sannolikt utflyktsresor anordnas mer effektivt och smidigt om buss hyrs 

in vid aktuella tillfällen. Utflyktsresor för skolelever ligger dock inte 

inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har därför ingen 

kännedom om medel finns avsatta för utflyktsresor.     

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND 

Håkan Lockby Ronnie Kalén 

Teknisk direktör Kollektivtrafikchef 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Förvaltningschefen 

Kommunkontoret 

580



Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 91
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever 

Dnr KU 2015/0388   

Sammanfattning 
Skolelever i Lund har med hjälp av Lunds ungdomsombud tagit initiativ till ett 

medborgarförslag om att få tillgång till en buss för särskolorna i Lund. Syftet 

med förslaget är att elever lättare ska få möjlighet att göra utflykter. 

Författarna påpekar svårigheten att åka på utflykter om man är 

funktionshindrad. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever, den 29 april 2015. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 15 maj 2015. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att förvaltningen saknar resurser för en egen buss till särskolorna inom 

befintlig ram, 

att hänvisa till skolans budgetram eftersom det är en skolverksamhet. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Anton Nilsson 

Robin Johansson 

Oliwer Karlsson 

Akten 

581



Kultur och fritidsnämnden 
Fritid 

Tjänsteskrivelse 
2015-07-15 

1(2) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 
Box 41 Stortorget 1 046-35 50 00 www.lund.se kultur-fritid@lund.se 
221 00 Lund 

Tor Ohlsson 

070-68 77 512 

tor.ohlsson@lund.se 
Kultur- och fritidsnämnden 

Medborgarförslag om utflyktsbuss för 
skolelever
Dnr KU 2015/0388

Sammanfattning 
Anton Nilsson och Robin Johansson har med hjälp av ungdomsombudet 
Oliwer Karlsson tagit ett initiativ till ett medborgarförslag om att få 
tillgång till en buss för särskolorna i Lund i syfte att lättare få möjlighet 
att göra utflykter. De påpekar svårigheten att åka på utflykter om man är 
funktionshindrad. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever, den 29 april 2015. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 15 maj 2015. 

Barnkonsekvensanalys 
Eftersom detta är ett svar på ett medborgarförslag bifogas ingen 
barnchecklista. Ärendet berör ändå barn och unga genom 
barnkonventionens artikel 12 där det står att varje barn har rätt att 
uttrycka sin mening och höras. I artikel 23 står det att barn med 
funktionshinder ska kunna delta på samma villkor som barn utan 
funktionshinder.  

Ärendet 
Anton Nilsson och Robin Johansson har med hjälp av ungdomsombudet 
Oliwer Karlsson tagit ett initiativ till ett medborgarförslag om att få 
tillgång till en buss för särskolorna i Lund i syfte att lättare få möjlighet 
att göra utflykter. De påpekar svårigheten att åka på utflykter om man är 
funktionshindrad med buss och tåg. Resorna tar lång tid och är ofta 
omständiga och barnen hinner ofta bli både trötta och hungriga på vägen. 

Författarna berättar i medborgarförslaget vilka positiva konsekvenser och 
hur mycket enklare det blir att ta sig till olika aktiviteter med tillgång till 
egen buss med chaufför. De vill uppleva mer natur, kultur och museum 
med denna buss. De menar även att flera särskolor skulle kunna dela på 
denna buss. 

Redan idag finns en transportresurs som är ett utjämningsbidrag som kan 
sökas av förskolor och skolor i Lunds kommun. Bidraget syftar att ge de 
som befinner sig utanför Lunds lokaltrafik likvärdig möjlighet att ta del 
av de kulturarrangemang som årligen erbjuds av kulturverksamheten. 
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Tjänsteskrivelse 
2015-07-15 

2(2) 

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till förslaget. Det är viktigt att 
barn och unga för lika möjlighet till natur och kulturupplevelser. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att förvaltningen saknar resurser för en egen buss till särskolorna inom 
befintlig ram, 

att hänvisa till skolans budgetram eftersom det är en skolverksamhet. 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Urban Olsson Dan Kanter 
Kultur- och fritidsdirektör Idrotts- och fritidschef 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställare 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 151 Medborgarförslag angående belysning
längs Nöbbelövs Bygatan, (KF)

Dnr KS 2016/0282

Sammanfattning
Susan Hjortham föreslår i ett medborgarförslag att gatubelysning sätts 
upp utefter Nöbbelövs bygata och bakom Nöbbelövs kyrka i Gunnesbo.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016.
Susan Hjorthams medborgarförslag, daterat den 7 mars 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga 

och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-03-08 KS 2016/0282

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box  41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Lundgren

046-355949

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag angående belysning längs 
Nöbbelövs Bygata

Sammanfattning
Susan Hjortham föreslår i ett medborgarförslag att gatubelysning sätts 
upp utefter Nöbbelövs bygata och bakom Nöbbelövs kyrka i Gunnesbo. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016.
Susan Hjorthams medborgarförslag, daterat den 7 mars 2016.

Barnets bästa
I den utsträckning barn vistas i området berörs de också av bättre 
belysning.

Ärendet
Susan Hjortham föreslår i ett medborgarförslag att gatubelysning sätts 
upp utefter Nöbbelövs bygata samt bakom Nöbbelövs kyrka. 

Många boende i Gunnesbo och Nöbbelöv nyttjar Nöbbelövs bygata för 
promenader, rastning av hundar och löpträning. Det behövs gatlyktor 
längs vägen, mellan 4H-gården och järnvägsbron samt bakom kyrkan, 
eftersom det blir mycket mörkt där och många undviker att vistas i 
området pga. obehag. I många år har det funnits ett behov av belysning 
utmed den aktuella gatan, samt bakom kyrkan.

Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till 
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom 
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens 
område. Frågan är av den karaktären att den kan hanteras direkt av 
nämnden.

Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden att handlägga och besluta i ärendet.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-03-08 KS 2016/0282

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga 

och besluta i ärendet. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Susan Hjortham
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