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Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (1) 
2016-06-03 

KUNGÖRELSE 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen onsdagen den 15 
juni och torsdagen den 16 juni 2016 kl. 08.30 båda dagarna. 

Följande ärenden ska behandlas: 

1. Anmälningar

2- 5.  Valärenden bilaga 92, sid 4 

6. Översyn av direkt skolpeng bilaga 93, sid 8 

7. Renhållningsordning omfattande avfallsplan 2016-2020 samt
lokala föreskrifter om avfallshantering bilaga 94, sid 141 

8. Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun
inom VA-SYD bilaga 95, sid 192

9. Beställning av flexibel enhet på Kämnärsrätten (Sagoeken) bilaga 96, sid 226 

10. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP 2017-2019) med budget
för 2017 bilaga 97, sid 245 

Interpellationer, motioner samt frågor behandlas ej på detta sammanträde. 

Sammanträdet inleds kl 08.30 båda dagarna. Kommunens budget inleds med en allmän 
budgetpresentation och behandlas därefter nämnd för nämnd. 
Pauser hålls kl. 12.30 -13.30 samt 17.30-19.00. 

Lund den 3 juni 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 

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 

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


Förteckning över anmälningar

till kommunfullmäktiges sammanträde
den 15-16 juni 2016

Inkommen skrivelse till kommunfullmäktige om plattform för att stärka och utveckla Lunds 
kulturliv, Dnr KS 2016/0571

Länsstyrelsen i Skåne Läns beslut 2016-02-22 Överklagande av detaljplan för Kung Oskar 3 
och 4 m.fl , Lunds kommun, Dnr KS 2015/0702
Länsstyrelsen avvisar överklagande från Otto Ryding

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-05-19 Detaljplan för Vildanden 12 m.fl 
i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2015/1004
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 11 maj 2016

Tekniska nämndens beslut 2016-05-11 Projektlista 2017-2019 med utblick mot 2021, 
bostadsprojekt i Lunds kommun, Dnr KS 2016/0549
Tekniska nämnden beslutar att godkänna projektlista ”Projektlista 2017-2019, med utblick 
mot 2021, bostadsprojekt i Lunds kommun.

Namninsamling Rädda Idalaskolan , Dnr KS 2015/0895
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-06-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 33 Christer Wallströms (L) avsägelse av
uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden

Dnr KS 2016/0435

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Christer Wallström (L) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Christer Wallströms (L) avsägelse inkommen den 20 april 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Christer Wallström (L) från uppdraget

att utse Camilla Naptune (L), Idalavägen 43 F, 247 61 Veberöd, till ny 
ersättare i tekniska nämnden efter Christer Wallström (L), att tjänstgöra 
efter Christian Resebo (L), för tiden till och med utgången av år 2018.

4

Bilaga 92



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-06-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 34 Mattias Horrdins (C) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i socialnämnden

Dnr KS 2016/0510

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Mattias Horrdin (C) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Mattias Horrdins (C) avsägelse inkommen den 10 maj 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Mattias Horrdin (C) från uppdraget
 
att utse Gun Jönsson (C),  Rudeboksvägen 80, 226 55 Lund, till ny 
ledamot i socialnämnden efter Mattias Horrdin (C), för tiden till och med 
utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-06-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 35 Marinko Lipovacs (KD) avsägelse av 
uppdrag som nämndeman vid Lunds 
Tingsrätt

Dnr KS 2016/0584

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Marinko Lipovac (KD) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Marinko Lipovacs (KD) avsägelse inkommen den 30 maj 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Marinko Lipovac (KD) från uppdraget

att utse Kelemua Kabede (KD), Vikingavägen 24 A, 224 77 Lund, till ny 
nämndeman vid Lunds Tingsrätt efter Marinko Lipovac (KD) för tiden 
till och med utgången av år 2019.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-06-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 36 Ändring av ordning för ersättarnas 
inkallande för Miljöpartiet

Dnr KS 2016/0587

Sammanfattning
Miljöpartiet har hemställt om ändrad ordning för ersättarnas inkallande 
såvitt avser Miljöpartiet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2014 § 198.
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014 § 118.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att, med ändring av Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2014 
§198 samt beslut den 18 december 2014 § 118 

följande ordning ska gälla för ersättarnas inkallande i Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder och styrelser såvitt avser Miljöpartiet 

Istället för frånvarande ledamot inkallas i första hand de ersättare, som 
tillhör Miljöpartiet i den ordning som de anges i valprotokollet.
Därutöver ska gälla den ordning att om ersättare från det egna partiet 
saknas, ska för Miljöpartiets del i första hand inkallas ersättare från 
Socialdemokraterna, i andra hand från Vänsterpartiet och i tredje hand 
från Feministiskt initiativ. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

§ 201 Översyn av direkt skolpeng
Dnr KS 2014/0680 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i juni 2014 beslutat att uppdra åt 
kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder göra en översyn av 
resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. Uppdraget omfattar att 
göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar till att nå uppsatta 
mål samt att vid behov föreslå förändringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11maj 2016 dnr KS 2014/0680 
Resursfördelningsmodell till förskola, grundskola och fritidshem i Lunds 
kommun den 10 maj 2016 dnr KS 2014/0680 
Remissversion Översyn direkt skolpeng den 13 januari 2016 dnr KS 
2014/0680 
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den23 mars 2016 § 37 dnr BSÖ 
2016/0123 
Utbildningsnämndens beslut den 23 mars 2016 § 27 dnr UN 2016/0052 
Barn- och skolnämnd Lund Stads beslut den 30 mars 2016 § 30 dnr BSL 
2016/0007 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Mia Honeth (L) och Yanira Difonis (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resursfördelningsmodellen till förskola, 
grundskola och fritidshem i enlighet med kommunkontorets 
förslag, exklusive bakgrundsvariabeln hushållsinkomst, 

att ge barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att utreda 
organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 
resurscentrum och i utredningen även belysa möjligheten att 
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott, 

att  ge barn- och skonämnd Lunds stad i uppdrag att utreda 
organisation och finansiering för nyanlända elever och i utredningen 
belysa resursfördelning för studiehandledning, 

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta gemensamma 
riktlinjer för bedömning och dokumentation av omfattande behov av 
särskilt stöd samt 

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna 
skolpengsbeloppet för respektive förskola och grundskola i enlighet med 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-05-25   
    

 
av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och 
resursfördelningsmodell. 

  

Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson 
(SD), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa resursfördelningsmodellen till förskola, grundskola och 
fritidshem i enlighet med 

bifogat förslag, Prot.Bil § 201/01, 

att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag till att-satser. 

  

  

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

  

Omröstning begärs. 

  

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 

  

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. 

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande. 

  

Omröstningen utfaller enligt följande. 

  

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Yumna Ramadan (FI) och Mia 
Honeth (L) röstar Ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar Nej. 

  

Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i 
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-05-25   
    

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att fastställa resursfördelningsmodellen till förskola, grundskola och 

fritidshem i enlighet med kommunkontorets förslag, exklusive 
bakgrundsvariabeln hushållsinkomst, 

att ge barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att utreda 
organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 
resurscentrum och i utredningen även belysa möjligheten att 
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott, 

att  ge barn- och skonämnd Lunds stad i uppdrag att utreda 
organisation och finansiering för nyanlända elever och i 
utredningen belysa resursfördelning för studiehandledning, 

att  ge utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta gemensamma 
riktlinjer för bedömning och dokumentation av omfattande behov 
av särskilt stöd samt 

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för 
respektive förskola och grundskola i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och 
resursfördelningsmodell. 

Reservationer 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

  

Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 201/02. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-05-25 KS 2015/0963  
    

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-25 klockan 13.00–17.55 
  
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), §§ 202-210, 212-228, kl 13:45-17:55 
Mats Helmfrid (M) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Torsten Czernyson (KD) 
Anne Landin (FNL) 
Hans-Olof Andersson (SD) 

  
Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)  

Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) 
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V), §§ 195-
201 

  
Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:00 

Lena Fällström (S) 
Ronny Johannessen (M), kl 13:00-17:30 
Louise Rehn Winsborg (M) 
Birger Swahn (M) 
Dan Ishaq (M), kl 13:00-16:30 
Mattias Horrdin (C), kl 13:00-17:45 
Christoffer Brinkåker (SD) 

  
Övriga Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret 

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret 
Henrik Nilsson, ekonom, kommunkontoret, kl 13:00-15:00 
Annika Henning, press- och medieansvarig, kl 13:00-15:00 

 
Justerare Hans-Olof Andersson (SD) 
  
Paragrafer § 195-228 
  
Plats och tid för justering Kommunkontoret, onsdagen den 1 juni 2016 kl 15:00 
 
Underskrifter  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-05-25 KS 2015/0963  
    

 
  
Sekreterare  
 Gunnar Jönsson 
  
  
Ordförande  
 Anders Almgren (S) 
  
  
Justerare  
 Hans-Olof Andersson (SD) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2016-05-25 
  
Paragrafer § 195-228 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Gunnar Jönsson 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 25 maj 2016, 
ärende 6, ”Översyn av direkt skolpeng” 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 
det yrkande som lades av  M, C och KD.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2016-05-25 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 

15



Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 99 Översyn direkt skolpeng - information 
Dnr KS 2014/0680

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i juni 2014 beslutat att uppdra åt 
kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder göra en översyn av 
resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. Uppdraget omfattar att 
göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar till att nå uppsatta 
mål samt att vid behov föreslå förändringar.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar med instämmande av Ulf Nymark (MP)

att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta att 
beräkningen av tilläggsresursen i resursfördelningen till förskola, 
grundskola och fritidshem ska baseras på SCB:s kommunmodell för 
Lund exklusive bakgrundsvariabeln hushållsinkomst, samt

att i övrigt besluta i enlighet med kommunkontorets förslag.

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunkontorets förslag.

Christer Wallin (M) yrkar avslag på kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Hanna 
Gunnarssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen arbetsutskott 
beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget yrkande mot Christer 
Wallins (M) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

 

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta att 

beräkningen av tilläggsresursen i resursfördelningen till förskola, 
grundskola och fritidshem ska baseras på SCB:s kommunmodell 
för Lund exklusive bakgrundsvariabeln hushållsinkomst, samt

 
att i övrigt besluta i enlighet med kommunkontorets förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Christer Wallin (M) reserverar sig mot beslutet. Följande skriftliga 
reservation inges: Prot.bil § 99/01

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD): Vi instämmer i 
Christer Wallins reservation.

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

2016-05-16 KS 2016/0516

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-16 klockan 13.00

Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Ulf Nymark (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Mia Honeth (L)

Ersättare Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Bitr kommundirektör
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Annette Henriksson, Finansekonom 
Pål Svensson, Servicedirektör
Annika Henning, tf Presschef
Gunnar Jönsson, Jurist
Magdalena Titze, Flyktingsamordnare
Urban Olsson, Kultur- och fritidsdirektör
Chris Schenlaer, Kulturchef
Joakim Friberg (S), Kultur- och fritidsnämnden
Petter Bergwall (MP), Kultur- och fritidsnämnden

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 96-103

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-16 KS 2016/0516

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-16

Paragrafer § 96-103

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

19



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-05-16 
 
Ang Översyn direkt skolpeng - information (Dnr: KS 2014/0680) 
 
 
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till förmån för vårt eget förslag. 
 
Vi yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att fastställa resursfördelningsmodellen till förskola, grundskola och fritidshem i 

enlighet med Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag, 
 
att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag till beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M) 
 
 
 
 
Med instämmande av: 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson 
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Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag på 
resursfördelningsmodell till förskola, grundskola och fritidshem 
 
 
Förslaget är i stort sett identiskt med kommunkontorets förslag, med vissa undantag: 
 
 Grundresursen för pedagogisk omsorg sätts till samma belopp som i förskolan (exklusive 

omkostnadsersättningen), 
 

 Åldersindelningen för grundresursen i grundskolan förändras till skolår F-3, 4-6  och 7-9, 
 

 Tilläggsresursen är 2 % för förskola och pedagogisk omsorg, 8 % för grundskola och 2 % för 
fritidshem, 
 

 Beräkningen av tilläggsresursen baseras på SCB:s riksmodell, 
 

 Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan; 2% av grundresursen i grundskolan, 
respektive 1 % av grundresursen i förskolan, fördelas enligt en separat fördelningsmodell, 
med enda syfte att schablonmässigt ge kostnadskompensation för modersmålsundervisning 
 

 lyfts ur tilläggsresursen och läggs som ett tilläggsbelopp i utbildningsnämndens budget och 
volymjusteras årligen utifrån hur många elever som får modersmålsundervisning, 
 

 Tilläggsbeloppet för omfattande behov av särskilt stöd volymjusteras årligen utifrån förändrat 
barn- och elevantal i budget, 
 

 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta gemensamma riktlinjer för bedömning och 
dokumentation för omfattande behov av särskilt stöd, 
 

 Resurser för skolors särskilda behov (2,5 mkr) läggs in i grundskolans tilläggsresurs, 
 

 Ersättning för små skolor på landsbygden införs, 
 

 Anslag för särskild verksamhet anpassas utifrån förändringar i verksamheten, 
 

 Resursen till nämndens förfogande benämns Ledning, styrning och gemensamma kostnader,  
 

 Skolpengen betalas ut till nämnden 
 

 Kommunfullmäktige beslutar om den totala ramen för tilläggsresursen i juni året innan 
budgetåret. I beslutet görs en preliminär fördelning per enhet utifrån föregående läsårs 
elevstruktur. Kommunkontoret ges i uppdrag att i september, utifrån kommunfullmäktiges 
fastställda ram för tilläggsresursen, göra en uppdatering av beräkningen av tilläggsresursen 
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2 
 

per enhet utifrån det nya läsårets inskrivna barn och elever. Därmed beräknas skattad 
risk/behov utifrån innevarande läsårs barn- och elevgrupp.  
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (6)
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Britt Steiner
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Kommunstyrelsen

Översyn av direkt skolpeng

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i juni 2014 beslutat att uppdra åt 
kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder göra en översyn av 
resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. Uppdraget omfattar att 
göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar till att nå uppsatta 
mål samt att vid behov föreslå förändringar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11maj 2016 dnr KS 2014/0680
Resursfördelningsmodell till förskola, grundskola och fritidshem i Lunds 
kommun den 10 maj 2016 dnr KS 2014/0680
Remissversion Översyn direkt skolpeng den 13 januari 2016 dnr KS 
2014/0680
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den23 mars 2016 § 37 dnr BSÖ 
2016/0123
Utbildningsnämndens beslut den 23 mars 2016 § 27 dnr UN 2016/0052 
Barn- och skolnämnd Lund Stads beslut den 30 mars 2016 § 30 dnr BSL 
2016/0007

Barnets bästa
Beslutet berör barn. Skollagen anger att ”I utbildningen ska hänsyn tas 
till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen". 

Lunds kommun fördelar därför resurser via en skolpeng som består av en 
åldersindelad grundresurs som är lika för alla förskolor/skolor samt en 
tilläggsresurs som varierar beroende på den socioekonomiska strukturen 
för respektive enhet. Syftet med tilläggsresursen är att kompensera för de 
systematiska skillnaderna mellan elevgrupperna. 
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Ärendet
Kommunfullmäktige har i juni 2014 beslutat att uppdra åt 
kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder göra en översyn av 
resursfördelningssystemet för direkt skolpeng.

Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om resursfördelningen 
bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov föreslå förändringar.

Organisation av översynen
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utgjort politisk styrgrupp för arbetet. 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har vid ett antal tillfällen under 
översynen adjungerat barn- och skolnämnderna samt 
utbildningsnämndens presidier till sina sammanträden. 
Två seminarier har genomförts med berörda nämndspresidier och 
tjänstepersoner.

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av 
kommunkontoret har genomfört översynen. Arbetsgruppen har prövat 
nuvarande resursfördelningsmodell och dess effekter. För varje 
delområde i modellen har en prövning gjort. Utifrån arbetsgruppens 
iakttagelser har ett förslag utarbetats. Förslagen utgör principer för 
resursfördelningen och påverkar inte resursernas storlek totalt sett.
Resursernas storlek beslutas av kommunfullmäktige årligen i budget.

Ett förslag har utarbetats och skickats på remiss till nämnderna. 
Nämnderna ombads i remissen att vid eventuella avvikande uppfattningar 
tydligt beskriva effekterna i yttrandena. Utbildningsnämnden ombads att 
inhämta synpunkter från enskilda huvudmän. Kommunkontoret har 
informerat om förslaget i barn- och skolnämnderna, skolförvaltningarnas 
skolledarforum samt vid informationsmöte med fristående huvudmän. 

Risk- och konsekvensanalys
Skolförvaltningarna har gjort bedömningen att förslaget inte har någon 
påverkan på arbetsmiljön varför ingen risk- och konsekvensanalys har 
genomförts.

Benchmarking
Benchmarking har gjorts med Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Umeå, 
Uppsala och Örebro. Jämförelsen visar att i samtliga kommuner är det 
ansvarig nämnd som beslutar om resursfördelningsmodell och fastställer 
resursfördelningen. Nämnden betalar ut skolpengen till skolan i Umeå, 
Uppsala och Jönköping och till skolområdet i Halmstad och Helsingborg. 
I Örebro fastställer programnämnden (beställarnämnden) modell och 
belopp och betalar ut till driftsnämnden.
Fyra av sex kommuner har tilläggsresurs i förskolan som varierar mellan 
3 -7 %. Alla kommuner har tilläggsresurs i grundskolan om mellan 3,5–
15 %. Umeå och Jönköping har tilläggsresurs i fritidshem, 
3,5-5 %. Övriga kommuner menar att tilläggsresursen i grundskolan även 
riktas till fritidshemmen.
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Örebro och Uppsala använder varianter av SCB:s modell för beräkning 
av tilläggsresursen. Jönköping överväger att införa modellen inför 2017. 
Övriga kommuner använder egna modeller med sin grund i SALSA.
Samtliga kommuner har modersmålsundervisningen som en anslags-
finansierad verksamhet. Flertalet har en särskild ersättning för små skolor 
på landet.

Nämndernas remissyttranden
Barn- och skolnämnd Lund Öster:
 Föreslår en ny översyn av villkoren för förskolans skolpeng. I 

översynen ska förutsättningar för likvärdig förskola inom olika delar 
av kommunen, till exempel gällande vistelsetiden, särskilt följas upp. 
Det behöver utredas om det finns skäl att ändra åldersindelningen, 
som nu är 1-2 respektive 3-5, för olika skolpengs-nivåer i förskolan.

 Nämnden anser att det behövs ett ställningstagande gällande hur få 
elever en skola kan ha för att det ska vara försvarbart att fortsätta driva 
verksamheten. Det behövs en undre gräns för antal elever i modellen, 
både av pedagogiska och ekonomiska skäl. Avståndet till 
kringliggande skolor är kort. Det krävs en särskild ersättning utgår till 
små högstadieskolor för att kompensera för ogynnsamt delningstal. 
Till exempel skulle en beräkning av läsårets elevunderlag kunna 
relateras till antalet elever per årskurs. 

 Anslaget för Lokalsamordnare ska vara kvar och fördelas per nämnd. 
Det är ett övergripande arbete som bör vara kvar för att skapa 
likvärdighet samt hålla nere kostnaderna. Framtagande/planering av 
framtida lokalbehov tar alltmer resurser i anspråk. Genom anslag 
minskar vi administrationen. Alternativet att förvaltningen ska 
inhämta pengarna från respektive enhet är sämre.

 Resursen till nämndens förfogande bör benämnas ”Nämnd och 
skolkontor” och minskas till förmån för högre skolpeng i syfte att 
kompensera för ofullständig uppräkning. Varje nämnd föreslås få 
anslag som avser täckning för nämnd och dess skolkontor. Anslaget 
räknas upp årligen med en generell procentsats för kommunsektorn. 
Därefter avsätts ett anslag som är till för de båda nämnderna att göra 
särskilda satsningar för förskolan/skolan. På så sätt kan vi öka 
likvärdigheten i Lunds kommun. Resterande läggs till grundresursen.

 Det krävs ytterligare personalresurser om nämnden ska omfördela 
delar av skolpengen men också en grundlig utredning kring vilka 
ytterligare bakgrundsfaktorer som skulle berättiga till extra 
bidrag/skolpeng för enheterna. Det är viktigt att det finns ett tydligt 
och genomarbetat regelverk för eventuell omfördelning så att det får 
önskad effekt. Risken är annars att omfördelningen inte är eller anses 
vara rättvis och att den skulle kunna minska incitamenten till att 
optimera resurserna. Dessutom riskerar en omfördelning att 
förutsättningarna för lika villkor minskar. Särskilt finns risken att 
nämnden tvingas ta hänsyn till ogynnsam ålderstruktur som finns i 
tätorterna.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad: 
 Beräkningen av tilläggsresursen bör baseras på SCB:s s.k. riksmodell 

och inte på den speciella kommunmodellen för Lund. De båda 
modellerna skiljer sig inte mycket i träffsäkerhet och det är då 
naturligt att välja den som är mest etablerad.

 Vi instämmer i kommunkontorets förslag att skolpengen betalas ut till 
nämnden, men vill att en uttrycklig ambition ska vara att pengen 
fördelas vidare ut till enheterna.

 Grundresursen bör fördelas i intervallen F-3, 4-6 och 7-9
 Modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd i 

förskolan bör inte vara en ”fri nyttighet” som anslagsfinansieras via 
Utbildningsnämnden. Detta skulle bli problematiskt för de 
verksamheter (framför allt friskolor och förskolor) som idag bedriver 
modersmålsverksamheten med egen personal. Fria nyttigheter riskerar 
att bli kostnadsdrivande. Det finns också en risk att 
Modersmålscentrum, för att kunna hålla budgeten, får långtgående 
bestämmanderätt över formerna, på ett sätt som berövar 
rektor/förskolechef möjligheterna att tillgodose elevernas ”rätt till 
utbildning” i enlighet med dennes uppdrag.

 Vi föreslår därför att 2% av grundresursen i grundskolan fördelas 
enligt en separat fördelningsmodell, med enda syfte att 
schablonmässigt ge kostnadskompensation för 
modersmålsundervisning. Denna modell kan exempelvis basera sig på 
antal elever med utländsk bakgrund oavsett vistelsetid i Sverige.

 För förskolan föreslås en motsvarande omfördelning av 
modersmålskostnader med 1% av grundresursen.

 Vi tillstyrker en socioekonomisk omfördelning motsvarande 8% i 
grundskolan och 1% i förskolan.

 Inom fritidshemmet anser vi att det kan vara motiverat med en 
socioekonomisk omfördelning motsvarande 1%.

 Resurser till ISLK bör fördelas på ett sätt som helt överensstämmer 
med resurstilldelningen till fristående skolor.

 De resurser som i nuvarande modell benämns ”till nämndens 
förfogande” bör benämnas ”ledning, styrning och gemensamma 
kostnader”.

 Särskilt regelverk kring små skolor tas bort i modellen.

Utbildningsnämnden: 
 Ställer sig bakom att Modersmålsverksamheten anslagsfinansieras i 

utbildningsnämndens ram, men at resursen ska vara volymbaserad 
beräknad på verkligt antal elever som deltar.

 För att garantera en rättssäker och likvärdig bedömning bör all 
bedömning göras av LSR,

 BSN Lunds stad bör utreda att tilläggsbeloppet fördelas via en 
kommungemensam pott.

 ISLK bör behandlas som friskola vid fördelning av tilläggsresurs och 
tilläggsbelopp för ökad likvärdighet.
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Förslaget
Förslaget redovisas i sin helhet i utredningen Resursfördelningsmodell 
till förskola, grundskola och fritidshem. 

Förslaget innehåller följande förändringar i förhållande till nuvarande 
resursfördelning:
 Grundresursen för pedagogisk omsorg sätts till samma belopp som i 

förskolan (exklusive omkostnadsersättningen),
 Åldersindelningen för grundresursen i grundskolan förändras till skolår 

F-3, 4-6  och 7-9,
 Tilläggsresursen är 2 % för förskola och pedagogisk omsorg, 8 % för 

grundskola och 2 % för fritidshem,
 Beräkningen av tilläggsresursen baseras på SCB:s kommunmodell för 

Lund,
 Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan lyfts ur 

tilläggsresursen och läggs som ett tilläggsbelopp i utbildningsnämndens 
budget och volymjusteras årligen utifrån hur många elever som får 
modersmålsundervisning, 

 Tilläggsbeloppet för omfattande behov av särskilt stöd volymjusteras 
årligen utifrån förändrat barn- och elevantal i budget, 

 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta gemensamma riktlinjer 
för bedömning och dokumentation för omfattande behov av särskilt stöd,

 Resurser för skolors särskilda behov (2,5 mkr) läggs in i grundskolans 
tilläggsresurs,

 Ersättning för små skolor på landsbygden införs,
 Anslag för särskild verksamhet anpassas utifrån förändringar i 

verksamheten,  
 Resursen till nämndens förfogande benämns Ledning, styrning och 

gemensamma kostnader, 
 Skolpengen betalas ut till nämnden.
 Kommunfullmäktige beslutar om den totala ramen för tilläggsresursen i 

juni året innan budgetåret. I beslutet görs en preliminär fördelning per 
enhet utifrån föregående läsårs elevstruktur. Kommunkontoret ges i 
uppdrag att i september, utifrån kommunfullmäktiges fastställda ram för 
tilläggsresursen, göra en uppdatering av beräkningen av tilläggsresursen 
per enhet utifrån det nya läsårets inskrivna barn och elever. Därmed 
beräknas skattad risk/behov utifrån innevarande läsårs barn- och 
elevgrupp. 

I översynen har även ersättning för att kompensera skolornas egna 
förutsättningar - ogynnsamma delningstal, grupp/klasstorlek diskuterats. 
Men utifrån målsättningen att resursfördelningen ska vara opåverkbar 
föreslås ingen ersättning för det i resursfördelningen.
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Fortsatta utredningar
Översynen har identifierat ett antal frågor som kräver fortsatt utredning 
och fördjupning. 

Kommunfullmäktige föreslås ge barn- och skolnämnd Lund stad i 
uppdrag att utreda organisation och finansiering av särskola och Lunds 
skolors resurscentrum och i utredningen även belysa möjligheten att 
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott samt 
organisation och finansiering för nyanlända elever och i utredningen 
belysa resursfördelning för studiehandledning.

Kommunfullmäktige föreslås ge utbildningsnämnden i uppdrag att 
utarbeta gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation av 
omfattande behov av särskilt stöd.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resursfördelningsmodellen till förskola, grundskola och 

fritidshem i enlighet med kommunkontorets förslag,

att ge barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att utreda 
organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 
resurscentrum och i utredningen även belysa möjligheten att 
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott,

att ge barn- och skonämnd Lunds stad i uppdrag att utreda 
organisation och finansiering för nyanlända elever och i 
utredningen belysa resursfördelning för studiehandledning,

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta gemensamma 
riktlinjer för bedömning och dokumentation av omfattande behov 
av särskilt stöd samt 

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för 
respektive förskola och grundskola i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och 
resursfördelningsmodell.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
barn- och skolnämnderna, utbildningsnämnden, kommunkontorets 
ekonomiavdelning.
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Resursfördelningsmodell till förskola, 
grundskola och fritidshem i Lunds kommun

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-06-15- -16 § XX
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1. Sammanfattning
Skollagen anger att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 
olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 
så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen "(1 kap. 4 § 
skollagen).

Sedan 2008 fördelar kommunfullmäktige i Lund resurserna till förskolor, 
grundskolor och fritidshem i en skolpeng. Intentionen är att så stor del som 
möjligt av de avsatta resurserna ska gå till verksamheten samt att resurserna 
ska fördelas lika mellan kommunala och fristående enheter. 

Ansvaret för verksamheten inom förskola, grundskola och fritidshem är 
fördelat mellan två barn- och skolnämnder; barn- och skolnämnd Lunds stad 
och Lund Öster. Utbildningsnämnden har ansvar för insyn- och tillsyn i 
fristående förskolor och skolor och handlägger också administrationen av 
bidragen till dessa.  Utbildningsnämnden har även ansvar för 
Modersmålscentrum i Lund.

I 2016 års budget fördelas 2,3 miljarder kr till de två barn- och 
skolnämnderna. Det motsvarar 40 % av de totala resurser som fördelas till 
kommunens olika verksamheter. Det finns ungefär 6 100 barn i förskolan, 
12 800 elever i grundskolan och 7 100 barn i fritidshemmen. 

Skolpengen beräknas utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 
för de olika verksamheterna. Skolpengen består av en åldersindelad 
grundresurs som är lika för alla förskolor/skolor samt en tilläggsresurs som 
varierar beroende på den socioekonomiska strukturen för respektive enhet. 
Syftet med tilläggsresursen är att kompensera för de systematiska 
skillnaderna mellan elevgrupperna. 

Utöver skolpengen innehåller resursfördelningen även resurser för särskilda 
verksamheter som är anslagsfinansierade, lokaler samt medel för ledning, 
styrning och gemensamma kostnader. Det så kallade tilläggsbeloppet avser 
dels resurser för modersmålsundervisning, dels för elever med omfattande 
behov av särskilt stöd och kan efter prövning utgå utöver skolpengen. 
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Resurserna fördelas enligt följande:
 Skolpeng fördelad på grundresurs och tilläggsresurs (socioekonomisk 

viktning)
 Särskild verksamhet som är anslagsfinansierad
 Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning samt för omfattande behov 

av särskilt stöd
 Lokalkostnader
 Ledning, styrning och gemensamma kostnader utgår med 2,5 % av de 

totala resurserna
 Avdrag görs för föräldraavgifter
 Momspålägg ges till fristående huvudmän

Nedan beskrivs de olika delarna i resursfördelningen.

2. Skolpeng – grundresurs 
Kommunfullmäktige fastställer beloppen för grundresursen utifrån beslutad 
budget för de olika verksamheterna. Grundresursen fördelas med ett lika 
stort belopp per barn/elev i respektive åldersgrupp. Grundresursen betalas ut 
månadsvis utifrån antal inskrivna barn/elever. Vid årets slut kompenseras 
BSN för eventuella volymavvikelser beroende på om det funnits fler eller 
färre barn/elever i verksamheten än budgeterat.

I förskolan och pedagogisk omsorg fördelas grundresursen med 98 % av det 
totala beloppet. I grundskolan utgör grundresursen 92 % av det totala 
beloppet och i fritidshem 98 %.

Tabell: Grundresurs enligt förslaget, index i förhållande till lägsta åldern

Verksamhet och ålder Index
Förskola, 1-2 åringar 100
Förskola, 3-6 åringar 74
Pedagogisk omsorg, 1-2 åringar* 107
Pedagogisk omsorg, 3-6 åringar* 79

Grundskola, skolår F-3 100
Grundskola, skolår 4-5 101
Grundskola, skolår 6-9 116

Fritidshem 6-9 år 100
Fritidshem 10-13 år 49

* inklusive omkostnadsersättning
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3. Skolpeng - tilläggsresurs 
Alla elever har rätt till en likvärdig skola. Skolan ska kompensera för 
skillnader i elevernas förutsättningar och behov. En del av skolpengen, 
tilläggsresursen, fördelas därför med hänsyn till barnens/elevernas olika 
förutsättningar och behov. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för 
alla barn/elever att nå målen. En resursfördelningsmodell ska bygga på 
fakta, vara träffsäker, legitim, lättförståelig och opåverkbar.

De ekonomiska medlen ska därför fördelas med hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och behov. En socioekonomisk fördelning bygger på hur 
elevers socioekonomiska bakgrund samvarierar med sannolikheten för att 
eleverna uppnår målen och syftar till att kompensera för skillnader i 
elevernas förutsättningar. Det är de systematiska skillnaderna mellan 
elevgrupperna som ska kompenseras för i fördelningsmodellen. Elevernas 
individuella skillnader i behov hanteras av skolorna i första hand, mellan 
huvudmannens skolor i andra hand och i form av ansökta medel, 
tilläggsbelopp, i sista hand.

3.1 Modell för att beräkna tilläggsresursen
SCB har tagit fram både en riksmodell och en kommunmodell för Lund. 
Båda modellerna beskrivs i sin helhet nedan.

Beräkningen av tilläggsresursen per enhet görs enligt kommunmodellen för 
Lund.

3.1.1 SCB:s riksmodell 
Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en modell för att skatta hur 
behoven varierar mellan skolor i en kommun. Utifrån beräkningar på rikets 
avgångselever i årskurs 9 har sambandet mellan elevernas bakgrund och 
deras betyg räknats fram. De betygsresultat för eleven som används i 
modellen är om eleven inte uppnår behörighet till gymnasieskolan och/eller 
eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen.

Beräkningarna har gjorts med hjälp av avgångsbetygen för samtliga elever i 
rikets skolor de senaste fem åren. För varje individ kopplas avgångsbetyget 
samman med socioekonomiska bakgrundsvariabler. Med hjälp av 
regressionsanalys får man fram hur mycket risken att inte uppnå godkänt 
ökar beroende på olika bakgrundsvariabler. Man får fram både vilka faktorer 
som har starkast samband med att inte nå målen och hur starkt sambandet är 
för de olika variablerna. Analysen tar hänsyn till variablernas betydelse i 
kombination med varandra. 

Bakgrundsvariablerna betydelse för elevernas betygsresultat uttrycks i 
modellen som relativa odds. Det vill säga för varje variabel 
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(exempelvis kön) säger oddset hur stor risk det är att inte nå målen för den 
ena gruppen (pojke) jämfört med referensgruppen (flicka), samtidigt som 
övriga faktorer beaktas. 

Om färre variabler används i modellen kan kvarvarande variabler få större 
betydelse. Till exempel om variabeln försörjningsstöd tas bort från 
modellen, då ökar oddsen för kortare utbildning, eftersom det finns en 
samvariation mellan försörjningsstöd och utbildningsnivå. De som har 
försörjningsstöd har oftare en kort utbildning. För att skapa en nyanserad 
och träffsäker modell bör därför alla variabler som finns i modellen tas med.

Variationen mellan skolorna uttrycks som indexvärden där genomsnittet är 
100 och skolor vars elevgrupper har ett större behov har ett indexvärde över 
100 och skolor med behov som är mindre än snittet har ett indexvärde 
mindre än 100.

3.1.2 Kommunmodell för Lund
Det kan vara vissa skillnader mellan bakgrundsvariablernas samband med 
betygen för olika kommuner. Därför har SCB fått i uppdrag att göra en 
modell som bygger på enbart Lunds elever. Den bygger på elevers 
socioekonomiska bakgrund och avgångsbetyg från grundskolan de fem 
senaste åren i Lunds kommun.  SCB:s riksmodell har kompletterats med två 
variabler vilket ger en ökad träffsäkerhet i Lunds kommunmodell:

- föräldrarnas inkomst, eftersom det visar sig att det ökar 
träffsäkerheten med Lunds data

- forskarutbildning, en relativt stor andel eleverna i Lund har en 
förälder med forskarutbildning, därför har forskarutbildning 
separerats från eftergymnasial utbildning 

I tabellen nedan sammanfattas de två modellernas bakgrundsvariabler och 
oddskvoter.
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Tabell: Beskrivning av modellerna. Oddskvoter för kommunmodell utifrån 
avgångselever 2010-2014 och motsvarande för riksmodell samt andel elever 
i Lund i de olika kategorierna september 2015. 

Bakgrunds
variabler Kategorier Oddskvot Oddskvot Andel 

elever 
Kommun-
modell 
Lund

Riks-
modell

Lund 
sept. 
2015

Pojkar 1,06 1,37 52 %Kön Flickor (referens) 1 1 48 %

För 0-2 år sedan 18,02 20,89   2 %
För 3-6 år sedan 2,60 3,30   3 %Nyanlända*
Svensk bakgrund eller för mer 
än 6 år sedan (referens)

1 1 95 %

Förgymnasial utbildning 4,74 4,99   2 %
Gymnasial utbildning 2,55 2,70 15 %
 Eftergymnasial utbildning 
(referens)

1 1 64 %

Högsta 
utbildning 
för 
vårdnads-
havare Forskarutbildning 0,67 - 17 %

En av vårdnadshavarna har 
ekonomiskt bistånd

1,76 2,63   5 %
Ekonomiskt 
bistånd Ingen av vårdnadshavarna har 

ekonomiskt bistånd (referens)
1 1 95 %

Bor inte med båda 
vårdnadshavarna

1,58 1,94 24 %
Familje-
förhållande Bor med båda vårdnadshavarna 

(referens)
1 1 76 %

Låg 2,89 - 33 %
Medel 1,61 - 33 %

Hushålls-
inkomst**

Hög (referens) 1 - 33 %
Concordans – modellens träffsäkerhet 77 % 72 %

* Med nyanländ avses när personen fått svenskt personnummer.
** Hushållsinkomst kodas om till en kategorisk variabel (Låg: 0-565 000 
kr, Medel: 565 001-880 000 kr samt Hög: 880 001 - kr). Intervallen har 
konstruerats så att ungefär 1/3 av eleverna i årskurs nio finns i kategorin 
Låg, 1/3 i kategorin Medel och 1/3 i kategorin Hög. 
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3.2 Uppdatering och tillämpning av modellen
Uppdatering av modellen, det vill säga variablerna som ingår i modellen, 
sker vart femte år av SCB.

Tillämpning av modellen sker årligen utifrån aktuellt läsårs barn- och 
elevunderlag. Oddskvoterna kan därmed variera mellan åren beroende på 
aktuell barn- och elevstruktur.

3.3 Tilläggsresursens storlek
Tilläggsresursens storlek, det vill säga graden av omfördelning, är ett sätt att 
beskriva hur mycket av skolpengen som satsas på att utjämna skillnader 
mellan skolorna beroende på elevgruppernas behov. Kommunfullmäktige 
fastställer tilläggsresursens totala storlek inför varje budgetår. 

Modellen skattar risken att barnen och eleverna inte ska nå målen, men den 
ger ingen grund för hur stor omfördelningen mellan enheterna ska vara. 

Variationen mellan enheterna uttrycks i modellen som indexvärden vilka ger 
underlag för resursberäkningen per enhet. Graden av omfördelning styrs 
genom val av brytpunkt. Tilläggsresursen beräknas utifrån den del av index 
som överstiger brytpunkten 50. 

I förskolan fördelas 2 % av skolpengen som tilläggsresurs.

I grundskolan fördelas 8 % av skolpengen som tilläggsresurs

I fritidshem fördelas 2 % av skolpengen som tilläggsresurs

3.4 Sammanfattning grund- och tilläggsresurs per verksamhet
Tabellen visar grund- och tilläggsresursens procentuella fördelning per 
verksamhet:

Verksamhet Grundresurs, % Tilläggsresurs, %
Förskola 98 2
Pedagogisk omsorg 98 2
Grundskola 92 8
Fritidshem * 98 2

     
       * Fördelningen av tilläggsresursen i fritidshemmen baseras på samma                

   elevunderlag (index) som i grundskolan.
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3.5 Årlig beräkning och uppdatering av tilläggsresursen 
Kommunfullmäktige beslutar om den totala ramen för tilläggsresursen i juni 
året innan budgetåret. I beslutet görs en preliminär fördelning per enhet 
utifrån föregående läsårs elevstruktur. 

Kommunkontoret har i uppdrag att i september, utifrån 
kommunfullmäktiges fastställda ram för tilläggsresursen, göra en 
uppdatering av beräkningen av tilläggsresursen per enhet utifrån det nya 
läsårets inskrivna barn och elever. Därmed beräknas skattad risk/behov 
utifrån innevarande läsårs barn- och elevgrupp. 

3.6 Internationella skolor
Det finns två grundskolor i kommunen som följer det internationella IBO-
konceptet: International School of Lund Katedralskolan (ISLK) och Lund 
International School (LIS). Dessa skolor får den genomsnittliga 
tilläggsresursen per elev. Därutöver får de en så kallad konceptspecifik 
ersättning per elev och läsår. Denna är avsedd att täcka merkostnaderna för 
att skolorna följer det internationella IBO-konceptet.

4. Månadsavräkning och utbetalning
Skolpengen (grund- och tilläggsresurs) betalas ut månadsvis till nämnden 
utifrån antal inskrivna barn/elever. För att underlätta hanteringen under 
sommarmånaderna görs enligt följande:

 i grundskolan ligger septembers mätning till grund för juli och augusti 
 i förskolan ligger junis mätning som grund för juli och augusti
 i fritidshemsverksamheten ligger majs mätning som grund för juni-

augusti

Fullmäktige fastställer skolpengen. Till fristående huvudmän betalas den ut 
utan omräkning till respektive enhet. För den kommunala verksamheten har 
barn- och skolnämnderna ansvar för att göra de eventuella omfördelningar 
eller särskilda satsningar som de anser nödvändiga för att säkra 
verksamhetens utveckling, goda resultat och barns och elevers rätt till en 
likvärdig skola. 
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5. Små skolor på landsbygden 
Kommunen prioriterar att ha skolor i mindre orter för att behålla attraktivitet 
och skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling i hela kommunen. 
För att skapa möjligheter för en god kvalitet i undervisningen för eleverna 
utgår en särskild ersättning under förutsättning att nedanstående kriterier 
uppfylls:
 Skolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra Sandby, 

Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby
 Skolan ska vara den enda skolan i byn/orten
 Skolan ska endast ha skolår F-3
 Skolan ska minst 40 elever (genomsnitt 10 elever per årskurs)
 Extra skolpeng utbetalas månadsvis upp till 54 elever

6. Tilläggsbelopp

6.1 - för omfattande behov av särskilt stöd
Skollagen anger att om det befaras att elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
Om utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon 
ges sådant stöd. 

Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för 
enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse 
extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av 
en skollokal. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt elever med stora 
inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. 

Resurserna för den kommunala verksamheten fördelas till respektive barn- 
och skolnämnd. Motsvarande resurser för barn och elever i fristående 
verksamheter finns i utbildningsnämndens budget eftersom de hanterar 
ansökningar från de fristående verksamheterna. 

Tilläggsbeloppet för omfattande behov av särskilt stöd volymjusteras 
årligen utifrån förändrat barn- och elevantal i budgeten.

6.2 - resurser för modersmålsundervisning i grundskolan
Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan ligger i 
utbildningsnämndens budget som ett tilläggsbelopp eftersom de har ansvar 
för Modersmålscentrum. Alla grundskolor, oavsett huvudman, erbjuds 
modersmålsundervisning utan kostnad.

Tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning volymjusteras årligen utifrån 
hur många elever som får modersmålsundervisning.
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7. Särskild verksamhet 
Huvudprincipen är att all verksamhet ska fördelas och bekostas av 
skolpengen. Vissa verksamheter har dock till följd av sitt särskilda uppdrag 
väsentligt högre kostnader eller har svårt att beräkna en kostnad per 
barn/elev att fördelas via skolpeng. Särskilda resurser behöver då riktas till 
denna verksamhet och den är därmed anslagsfinansierad. Dessa 
verksamheter riktar sig till både den kommunala och den enskilda 
verksamheten. I tabellen nedan finns en specifikation av de särskilda 
verksamheterna:

Tabell: Specifikation av resurser för särskild verksamhet, tkr i 2016 års 
prisnivå

Verksamhet
BSN

Lunds stad
BSN

Lund Öster
Förskola
Uroxens specialavdelning för 
barn med funktionsnedsättning 2 942
Solens flyktingförskola 349
Språkavdelningar 653 327
Öppen förskola 1 275 567
Röda Stugan (jourkostnad) 2 590
Barnförsäkringar 239 103
Tilläggsbelopp för omfattande 
behov av särskilt stöd 4 507 1 843

Grundskola
Sommarskola 247
Särskola 29 978
Lunds skolors Resurscentrum 33 611
Förberedelseklasser 7 671
Välkomsten 2 000
Små skolor på mindre orter 2 000
Gröna skolgårdar 1 053
Elever i specialskolor 1 569 861
Skolskjutsar 3 764 10 029
Naturskolan 2 137
Socialsekreterare i skolan 1 253 455
Elevförsäkring 422 202
Tilläggsbelopp för omfattande 
behov av särskilt stöd 14 557 7 419
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8. Lokalkostnader 
Respektive barn- och skolnämnd kompenseras för sina lokalkostnader. Den 
fristående verksamheten får ett genomsnitt av kommunens budgeterade 
lokalkostnad per barn/elev. 

Fritidshemsverksamheten bedrivs oftast i integrerad form i grundskolans 
lokaler. Den totala lokalresursen är budgeterad under grundskolan. I 
beräkningen av lokalbidraget till de fristående verksamheterna fördelas 
schablonmässigt en del av grundskolans lokalresurser till fritidshemmen. 
Denna beräkning utgår ifrån samma schablonberäkning som görs till det 
årliga Räkenskapssammandraget till SCB.

9. Föräldraavgifter
I Lund gäller maxtaxa. Föräldraavgifterna räknas av bidragsbeloppet till 
verksamheten. Barn- och skolnämnderna har därmed ett intäktskrav. De 
fristående förskolorna och fritidshemmen hanterar själva sina 
föräldraavgifter. Ett avdrag görs på deras bidrag motsvarande den 
genomsnittliga budgeterade intäkten i den kommunala verksamheten.

10. Ledning, styrning och gemensamma kostnader
Resurser till ledning, styrning och gemensamma kostnader utgår med 2,5 % 
av de totala resurserna. Den enskilda/fristående verksamheten ersätts på 
samma villkor som de kommunala. 

Resursen i kommunal verksamhet disponeras av nämnden och används för 
att finansiera exempelvis nämnd, förvaltningsledning och nämndens 
särskilda satsningar, men kan också användas som reserv för oförutsedda 
behov/händelser. 

11. Momspålägg till fristående verksamheter
För den fristående verksamheten utgår ett momspålägg med 6 % av 
bidragsbeloppet enligt schablon för att kompensera för att de är 
momsbefriade och därför inte har rätt att lyfta av den ingående momsen.
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12. Övrigt avseende fristående verksamheter
Utbildningsnämnden har ansvar för insyn och tillsyn i den fristående 
verksamheten. Nämnden handlägger även administrationen av bidragen till 
dessa.

Utöver barn- och skolnämndernas tjänster inom den så kallade särskilda 
verksamheten har utbildningsnämnden vissa tjänster som de fristående 
verksamheterna kan få tillgång till utifrån kommunens självkostnadspris. 

12.1 Skolsköterska och samordnande skolhälsovård
Fristående skolor ska efter begäran, om kapacitet finns, få tillgång till en av 
kommunen anställd skolsköterska eller samordnande skolhälsovård. 
Debitering sker av kommunens självkostnad. Skolan ska själv tillhandahålla 
en lämplig lokal.

12.2 Skollunch
Fristående skolor och enskilda förskolor ska, om kapacitet finns, kunna få 
leverans från kommunen av tillagad skollunch. Debitering sker per termin 
och kommunens interna prissättning + moms tas ut. Debitering sker även av 
transportkostnader enligt gällande interna regler för skolmåltidstransporter.

12.3 Fortbildning och personal
Personal på fristående skolor och enskilda förskolor ska i mån av plats ha 
möjlighet att delta i kommunens interna fortbildning och 
kompetensutveckling. Debitering sker av kommunens självkostnadspris.
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Översyn av resursfördelning till förskola, 
grundskola och fritidshem

Sammanfattning
Förslaget innehåller följande förändringar:
- Grundresursen för pedagogisk omsorg sätts till samma belopp som i 

förskolan
- Åldersindelningen för grundresursen i grundskolan förändras från F-2 till 

F-3
- Beräkningen av tilläggsresursen baseras på SCB:s kommunmodell för 

Lund
- Tilläggsresursen i grundskolan är 8 %
- Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd 

i förskolan lyfts ur tilläggsresursen 
- Modersmålsverksamheten anslagsfinansieras i utbildningsnämndens ram
- Resurser för skolors särskilda behov läggs in i grundskolans 

tilläggsresurs
- Ersättning för små skolor på landsbygden införs
- Anslag för särskild verksamhet förändras enligt tabell på sidan 26
- Resursen för till nämndens förfogande benämns administration med 

mera
- Skolpengen betalas ut till nämnden
- Organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 

resurscentrum utreds av BSN Lunds stad i särskild ordning
- Organisation och finansiering för nyanlända elever skolgång utreds i 

särskild ordning
- Ersättning för lokalkostnader utreds i särskild ordning

Uppdrag
Kommunfullmäktige har i juni 2014 beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen 
att i samråd med berörda nämnder göra en översyn av resursfördelnings-
systemet för direkt skolpeng.

Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar 
till att nå uppsatta mål samt att vid behov föreslå förändringar.

Organisation av översynen
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för översynen. 
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av kommunkontoret 
har under hösten 2015 genomfört översynen. Två seminarier har genomförts 
med berörda nämndspresidier och tjänstemän. I arbetet med att ta fram en 
modell för socioekonomisk viktning av tilläggsresursen har arbetsgruppen 
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haft hjälp av en konsult, Boel Vallgårda. Hennes rapport Socioekonomisk 
resursfördelning till skolor i Lunds kommun är bilaga 1 i rapporten.

Tidplan för det fortsatta arbetet framgår av tabellen:

Datum Aktivitet Kommentar
20/1 Remissförslag skickas ut Nämnderna ska yttra sig, 

inhämta synpunkter från 
föräldrar och elever, 
UN från de fristående 
huvudmännen

30/3 Remissyttranden inkomna till 
kommunstyrelsen

16/5 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Slutligt förslag

25/5 Beslut i KS I samband med EVP 
15-16/6 Beslut i KF I samband med EVP 
1/1 2017 Införande 

Nuvarande resursfördelningsmodell
Skollagen anger att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 
olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 
så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen "(1 kap. 4 § 
skollagen).

Sedan 2008 fördelar kommunfullmäktige i Lund resurserna till förskolor, 
grundskolor och fritidshem i en så kallad direkt skolpeng. Intentionen med 
direkt skolpeng är att så stor del som möjligt av de avsatta resurserna ska gå 
direkt ut i verksamheten samt att resurserna ska fördelas lika mellan 
kommunala och enskilda/fristående enheter. 

Ansvaret för verksamheten inom förskola, grundskola och fritidshem är 
fördelat mellan två barn- och skolnämnder; (BSN) Lunds stad och Lund 
Öster. Utbildningsnämnden (UN) har ansvar för insyn- och tillsyn i 
fristående förskolor och skolor och handlägger också administrationen av 
bidragen till dessa.  UN har även ansvar för Modersmålscentrum i Lund 
(MCL).

I 2016 års budget är det 2,3 miljarder som fördelas till de två BSN. Det 
motsvarar 40 % av de totala resurser som fördelas till kommunens olika 
verksamheter. Det finns ungefär 6 100 barn i förskolan, 12 800 elever i 
grundskolan och 7 100 barn i fritidshemmen. 
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I samband med budgetbeslutet fastställer kommunfullmäktige 
skolpengsbeloppen för respektive förskola och skola. Skolpengen består av 
en åldersindelad grundresurs som är lika för alla förskolor/skolor samt en 
tilläggsresurs som varierar beroende på den socioekonomiska strukturen för 
respektive enhet. Tilläggsresursen fördelas utifrån de socioekonomiska 
bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsbakgrund och utländsk 
bakgrund i familjen. Syftet med tilläggsresursen är att kompensera för de 
systematiska skillnaderna mellan elevgrupperna. 

Utöver skolpengen innehåller budgeten även resurser för exempelvis 
lokaler, särskilda verksamheter som är anslagsfinansierade samt medel till 
nämndens förfogande. Det så kallade tilläggsbeloppet avser resurser för 
elever med omfattande behov av särskilt stöd och kan efter prövning utgå 
utöver skolpengen.  Resurserna fördelas enligt följande:

 Skolpeng fördelad på grundresurs och tilläggsresurs (socioekonomisk 
viktning)

 Lokalkostnader
 Särskild verksamhet – anslagsfinansierad
 Tilläggsbelopp – för omfattande behov av särskilt stöd
 Avdrag för föräldraavgifter 
 Till nämndens förfogande - 2,5 % av de totala resurserna
 Momskompensation ges till enskilda/fristående huvudmän

Fördelningen per BSN och verksamhet i 2016 års budget finns specificerad i 
bilaga 2.

 

Resultat
Syftet med resursfördelningen är att skapa jämlika förutsättningar för 
eleverna att uppnå målen. För att värdera om modellen gör skillnad har 
arbetsgruppen analyserat resultaten i grundskolans år nio på några olika 
sätt. I detta avsnitt redovisas andelen som uppnått målen och meritvärdet 
för kommunen ett antal år, Skolinspektionens tillsyn, skolornas resultat 
samt elevernas resultat utifrån olika förutsättningar.

Kommunens resultat över åren
Andelen som når målen i samtliga ämnen i Lund är högre än i riket, andelen 
har varit tämligen lika under åren. På samma sätt är det genomsnittliga 
meritvärdet i Lund skolor avsevärt högre än i riket, även detta värde har 
varit stabilt över åren. 
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Skolinspektionens tillsyn
Skolinspektionen konstaterade i tillsynen av grundskolan i Lund (2014-12-
12) att Lunds kommun i många avseenden bedriver utbildningsverksamhet 
som väl svarar mot de nationella målen. Kvalitetsarbetet utgår från 
kunskapsresultat, men också kontinuerligt utifrån resultat av omfattande 
enkätunderlag där elevernas uppfattningar om inflytande och 
studiesituationen i stort efterfrågas.

Resultaten i grundskolan visar att utbildningen i viss utsträckning 
kompenserar för elevers förutsättningar såsom migrationsbakgrund, men 
inte på motsvarande sätt för föräldrars utbildningsnivå. I Skolinspektionens 
rapport framgår att:
• 83 % (77 i riket) nådde målen i samtliga ämnen,
• 11 % av eleverna har ej nått målen i två ämnen eller flera (15,6 i riket),
• det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 var 233 (211,4 i riket),
• det är stora skillnader mellan skolornas genomsnittliga meritvärde, mellan 186 

och 246,
• skillnaden i kunskapsresultaten mellan elever med olika förutsättningar utifrån 

föräldrars utbildningsnivå är betydande
• de skolor där elevernas föräldrar har lägst utbildning uppvisar de lägsta 

resultaten,
• elevers bakgrund (utländsk eller svensk) har inte lika stort genomslag på 

resultaten,
• det är skillnader mellan pojkar och flickors resultat, särskilt för det 

genomsnittliga meritvärdet, flickor har i genomsnitt 19 poäng mer än pojkar, 
• andel flickor som når målen i alla ämnen är 87 %, andelen pojkar är 80 %.

Skolornas resultat
För varje skola, utifrån elevsammansättning, beräknas vilka resultat skolan 
förväntas få. 2014 års resultat för skolorna i Lund visar att de flesta skolorna 
når det förväntade resultatet avseende meritvärdet men att det finns större 
skillnader mellan förväntat resultat och faktiskt utfall avseende målet att nå 
godkänt i alla ämnen. 
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Tabell: Genomsnittligt meritvärde
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Tabell: Andel som uppnått målen i alla ämnen

Elevernas resultat 
Om man istället för att titta på varje skolas resultat tittar på elevgruppen i 
Lund uppdelat utifrån etnisk bakgrund, kön och utbildningsbakgrund, ser vi 
att (som graferna nedan visar) skillnaderna i resultat baserat på utländsk 
bakgrund och kön är något mindre i Lund än i riket, medan det är en större 
skillnad mellan resultatet utifrån familjens utbildningsbakgrund. 

Alla jämförelser är hämtade från Skolverkets databas SIRIS: 
http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:42:0::NO:::&ford=u&diag=com&l
an=12&kommun=1281&skola=0&jmf=k&jlan=18&jkommun=1880&jskol
a=68103849&jkgrupp=03#ct
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Utländsk bakgrund
En likadan analys av resultatet utifrån svensk eller utländsk bakgrund visar 
att meritvärdet är betydligt högre i Lund än i riket både för elever med 
svensk och med utländsk bakgrund (barnet född utomlands eller båda 
föräldrarna födda utomlands). Skillnaden mellan grupperna är något mindre 
i Lund än i riket. 
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Kön 
Både pojkars och flickors resultat avseende meritvärde är högre i Lund 
jämfört med riket. Grafen visar att pojkar i Lund når samma resultat som 
flickor i riket. Skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor är i Lund också 
mindre än för elever i riket. 
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Utbildningsbakgrund 
Utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund har elever i Lund högre 
meritvärde för alla elever. Skillnaden mellan gruppernas resultat är något 
större i Lund än för riket.

Analys
Det är svårt att dra någon tydlig slutsats utifrån resultatredovisningen om 
resursfördelningen gör skillnad. Elevernas resultat har varit ganska stabilt 
över åren. Skillnaderna mellan elevgrupperna är ungefär lika stora över 
åren. Störst skillnad i resultat finns för eleverna utifrån familjens 
utbildningsbakgrund. Det kan bero på att gruppen högutbildade är större i 
Lund än i riket. Det talar för att en större hänsyn ska tas till denna faktor i 
resursfördelningsmodellen. 
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Översynen
Arbetsgruppen har prövat nuvarande resursfördelningsmodell och dess 
effekter, vilken redovisas härefter. För varje delområde i modellen finns 
rubriken översyn/iakttagelser som beskriver resultatet av prövningen och 
därefter arbetsgruppens förslag. Förslagen utgår ifrån resurserna i 2016 års 
budget. Förslagen utgör principer för resursfördelningen och påverkar inte 
resursernas storlek totalt sett.

Skolpeng - grundresurs
Kommunfullmäktige fastställer beloppen för grundresursen utifrån beslutad 
budget för de olika verksamheterna. Grundresursen fördelas med ett lika 
stort belopp per barn/elev i respektive åldersgrupp. Grundresursen betalas ut 
månadsvis utifrån antal inskrivna barn/elever. Vid årets slut kompenseras 
BSN för eventuella volymavvikelser beroende på om det funnits fler eller 
färre barn/elever i verksamheten än budgeterat.

I förskoleverksamheten och pedagogisk omsorg fördelas grundresursen med 
99 % av det totala beloppet. I grundskoleverksamheten utgör grundresursen 
90 % av det totala beloppet och i fritidshemsverksamheten 100 %.

Tabell: Grundresurs i kronor per barn/elev och år, enligt nuvarande modell 
2016 års budget

Verksamhet och ålder

Grundresurs,
kronor per 
elev och år Index

Förskola, 1-2 åringar 130 484 100
Förskola, 3-6 åringar 95 904 74
Pedagogisk omsorg, 1-2 åringar 156 585 120
Pedagogisk omsorg, 3-6 åringar 115 091 88

Grundskola, skolår F-2 55 445 100
Grundskola, skolår 3-5 57 345 103
Grundskola, skolår 6-9 65 300 118

Fritidshem 6-9 år 41 144 100
Fritidshem 10-13 år 20 131 49

Översyn/iakttagelser
Pedagogisk omsorg
Idag utgår grundresurs med 1,2 skolpeng jämfört med förskolan. Det finns 
ingen dokumentation som visar att pedagogisk omsorg har högre kostnader 
än förskolan, oräknat omkostnadsersättningen som tillkommer utöver 
ersättningen via skolpeng.  
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Förskolan
Idag är grundresursen endast åldersfördelad, ingen hänsyn tas till 
vistelsetiden. Kommunen erbjuder mer än lagen kräver avseende barn vars 
föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga. Det innebär verksamheten 
ersätts med en hel grundresurs för barn med rätt till 25-timmar. Det kan 
innebära en överkompensation för dessa barn och motsvarande 
underkompensation för barn med långa vistelsetider.

Grundskola
Relationen mellan beloppen för olika åldrar i grundskolan i nuvarande 
modell utgår från erfarenheten av generellt högre kostnader för elever i 
högre årskurser. Idag talar vi alltmer om vikten av tidiga insatser. 
Lågstadiesatsning från staten riktar sig mot skolår F-3. Lunds nuvarande 
åldersindelning är skolår F-2 och 3-5, vilket ger skäl för en annan indelning.

Fritidshem
En särskild utredning som föreläggs kommunfullmäktige i januari 2016 
hanterar frågan om ansvar avseende verksamhet för fritidshem för barn 10-
13 år. I denna föreslås ingen förändring av ersättningen till verksamheten.

Förslag
Pedagogisk omsorg
Ersättningen för pedagogisk verksamhet sätts till samma nivå som 
förskolans plus omkostnadsersättningen. Det ger då en grundresurs med 
1,07 skolpeng istället för dagens 1,2. 

Förskola
I förskolan föreslås ingen förändring. 

Grundskola
För att tydliggöra eventuella lokala politiska prioriteringar i skolår F-3, 
vilket motsvarar Lågstadiesatsningen från staten, föreslås att skolår 3 flyttas 
till F-2 kategorin. Då tar skolår 3 med sig sitt lite högre index in i F-2 
kategorin och omfördelningen medför en något ökad skolpeng till F-3. 

I övrigt föreslås inga förändringar i grundresursen för grundskola.

Fritidshem
För fritidshem föreslås inga förändringar. 
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När hänsyn har tagits till de föreslagna förändringarna blir grundresursen 
enligt följande:

Tabell: Grundresurs i kronor per barn/elev och år, enligt föreslagna 
förändringar 2016 års budget

Verksamhet och ålder

Grundresurs,
kronor per 
elev och år Index

Förskola, 1-2 åringar 129 748 100
Förskola, 3-6 åringar 95 363 74
Pedagogisk omsorg, 1-2 åringar 138 830 107
Pedagogisk omsorg, 3-6 åringar 102 036 79

Grundskola, skolår F-3 56 147 100
Grundskola, skolår 4-5 56 741 101
Grundskola, skolår 6-9 65 356 116

Fritidshem 6-9 år 41 144 100
Fritidshem 10-13 år 20 131 49

Skolpeng - tilläggsresurs 
Alla elever har rätt till en likvärdig skola. Eleverna ska kunna lyckas lika 
bra, oberoende av vilken skola de går i. Skolan ska kompensera för 
skillnader i elevernas förutsättningar och behov. En del av skolpengen, 
tilläggsresursen, fördelas därför med hänsyn till barnens/elevernas olika 
förutsättningar och behov. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för 
alla barn/elever att nå målen.

De ekonomiska medlen ska därför fördelas med hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och behov. En socioekonomisk fördelning bygger på hur 
elevers socioekonomiska bakgrund samvarierar med sannolikheten för att 
eleverna uppnår målen och syftar till att kompensera för skillnader i 
elevernas förutsättningar. Det är de systematiska skillnaderna mellan 
elevgrupperna som ska kompenseras för i fördelningsmodellen. Elevernas 
individuella skillnader i behov hanteras av skolorna i första hand, mellan 
huvudmannens skolor i andra hand och i form av ansökta medel, 
tilläggsbelopp, i sista hand.

Kommunfullmäktige fastställer tilläggsresursens totala storlek för varje 
budgetår.  I dagens modell utgör tilläggsresursen inom 
förskoleverksamheten och pedagogisk omsorg 1 % av skolpengen och 
fördelas utifrån variabeln utländsk bakgrund. I grundskolan utgör 
tilläggsresursen 10 % av skolpengen och fördelas utifrån variablerna 
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utländsk bakgrund (5,5 %) och föräldrarnas utbildningsbakgrund (4,5 %). I 
fritidshemsverksamheten utgår ingen tilläggsresurs.

Tabell: Tilläggsresurs i genomsnitt, i kronor per barn/elev och år enligt 
nuvarande modell 2016 års budget

Verksamhet Utländsk 
bakgrund

Utbildnings-
bakgrund

Förskola
Genomsnitt Lunds kommun 1 143 0
BSN Lunds stad 1 395 0
BSN Lund Öster 400 0

Grundskola
Genomsnitt Lunds kommun 4 093 3 584
BSN Lunds stad 5 002 3 227
BSN Lund Öster 1 663 4 538

Fritidshem 0 0

De två grundskolor som följer dubbla läroplaner: International School of 
Lund Katedralskolan (ISLK) och Lund International School (LIS) får den 
genomsnittliga tilläggsresursen. Utöver skolpengen får dessa skolor även en 
så kallad konceptspecifik ersättning per elev och läsår. Denna är avsedd att 
täcka merkostnaderna för att skolorna följer det internationella IBO-
konceptet.

Översyn/iakttagelser
En socioekonomisk modell ska bygga på fakta, vara träffsäker, legitim, 
lättförståelig och opåverkbar. I nuvarande resursfördelningsmodell används 
två faktorer från SALSA (utländsk bakgrund och föräldrarnas 
utbildningsbakgrund, faktorn kön används inte). Sedan nuvarande 
resursfördelningsmodell infördes har forskning visat att fler faktorer än de 
som vi använder idag har påverkan på elevens möjlighet att nå målen. 
SALSA-modellen förklarar också endast 60 % av risken för att inte nå 
målen. Det är angeläget att hitta en modell med högre träffsäkerhet. 

I förskolan finns inga resultatmått som kan användas för att se sambandet 
mellan barnens socioekonomiska bakgrund och deras utveckling i förskolan, 
åtminstone inte på samma sätt som i skolan. De elevgrupper med en 
socioekonomisk bakgrund som ger en hög prognostiserad risk att inte nå 
målen i grundskolan behöver mer stöd och stimulans även i förskolan. Det 
talar för att grundskolans fördelningsgrunder fungerar väl även för 
förskolan.
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SCB: modell
Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en modell för att skatta hur 
behoven varierar mellan skolor i en kommun. Utifrån beräkningar på 
avgångselever i årskurs 9 har sambandet mellan elevernas bakgrund och 
deras betyg räknats fram. De betygsresultat för eleven som används i 
modellen är om eleven inte uppnår behörighet till gymnasieskolan och/eller 
eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen.

Beräkningarna har gjorts med hjälp av avgångsbetygen för samtliga elever i 
rikets skolor mellan 2010 och 2014. För varje individ kopplas 
avgångsbetyget samman med socioekonomiska bakgrundsvariabler. Med 
hjälp av regressionsanalys får man fram hur mycket risken att inte uppnå 
godkänt ökar beroende på olika bakgrundsvariabler. Man får fram både 
vilka faktorer som har starkast samband med att inte nå målen och hur starkt 
sambandet är för de olika variablerna. Analysen tar hänsyn till variablernas 
betydelse i kombination med varandra. 

Bakgrundsvariablerna betydelse för elevernas betygsresultat uttryckas i 
modellen som relativa odds. Det vill säga för varje variabel 
(exempelvis kön) säger oddset hur stor risk det är att inte nå målen för den 
ena gruppen (pojke) jämfört med referensgruppen (flicka), samtidigt som 
övriga faktorer beaktas. 

Om färre variabler används i modellen kan kvarvarande variabler få större 
betydelse. Till exempel om variabeln försörjningsstöd tas bort från 
modellen, då ökar oddsen för kortare utbildning, eftersom det finns en 
samvariation mellan försörjningsstöd och utbildningsnivå. De som har 
försörjningsstöd har oftare en kort utbildning. För att skapa en nyanserad 
och träffsäker modell bör därför alla variabler som finns i modellen tas med.

Kommunmodell för Lund
Det kan vara vissa skillnader mellan bakgrundsvariablernas samband med 
betygen för olika kommuner. Därför har SCB fått i uppdrag att göra en 
modell som bygger på enbart Lunds elever. Den bygger på elevers 
socioekonomiska bakgrund och avgångsbetyg från grundskolan för fem 
årgångar elever i Lunds kommun. Modellen har kompletterats med 
föräldrarnas inkomst som en variabel, eftersom det visar sig att det ökar 
träffsäkerheten med Lunds data. En relativt stor andel eleverna i Lund har 
en förälder med forskarutbildning därför har forskarutbildning separerats 
från eftergymnasial utbildning. 

SCB kommunmodell förklarar 77 % av risken att inte nå målen, vilket ger 
en ökad träffsäkerhet i resursfördelningen jämfört med dagens modell.
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Tabell: Oddskvoter för kommunmodell utifrån avgångselever 2010-2014 
och motsvarande för riksmodell samt andel elever i Lund i de olika 
kategorierna september 2015.

Bakgrunds
variabler Kategorier Oddskvot Oddskvot Andel 

elever 
Kommun-
modell 
Lund

Riks-
modell

Lund 
sept. 
2015

Pojkar 1,06 1,37 52 %Kön Flickor (referens) 1 1 48 %

För 0-2 år sedan 18,02 20,89   2 %
För 3-6 år sedan 2,60 3,30   3 %Nyanlända Svensk bakgrund eller för mer 
än 6 år sedan (referens)

1 1 95 %

Förgymnasial utbildning 4,74 4,99   2 %
Gymnasial utbildning 2,55 2,70 15 %
 Eftergymnasial utbildning 
(referens)

1 1 64 %

Högsta 
utbildning 
för fadern 
och modern Forskarutbildning 0,67 - 17 %

Modern och/eller fadern har 
ekonomiskt bistånd

1,76 2,63   5 %
Ekonomiskt 
bistånd Varken modern eller fadern har 

ekonomiskt bistånd (referens)
1 1 95 %

Bor inte med båda 
vårdnadshavarna

1,58 1,94 24 %
Familje-
förhållande Bor med båda vårdnadshavarna 

(referens)
1 1 76 %

Låg 2,89 - 33 %
Medel 1,61 - 33 %

Hushålls-
inkomst*

Hög (referens) 1 - 33 %
Concordans – modellens träffsäkerhet 77 % 72 %

*Hushållsinkomst kodas om till en kategorisk variabel (Låg: 0-565 000 kr, 
Medel: 565 001-880 000 kr samt Hög: 880 001 - kr). Intervallen har 
konstruerats så att ungefär 1/3 av eleverna i årskurs nio finns i kategorin 
Låg, 1/3 i kategorin Medel och 1/3 i kategorin Hög. 
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Förslag 
SCB:s kommunmodell för Lund föreslås användas som beräkningsunderlag 
för tilläggsresursen i förskola och grundskola. Modellen har en högre 
träffsäkerhet och innehåller fler bakgrundsvariabler än dagens modell.

Uppdatering av modellen, det vill säga oddskvoterna, föreslås ske vart femte 
år.

Konsekvenser av modellbyte för beräkning av tilläggsresursen
- Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan och 

modersmålsstöd i förskolan
En förändrad modell för beräkning av tilläggsresursen, där faktorn utländsk 
bakgrund ersätts av nyligen invandrad (0-6 år sedan), tar inte hänsyn till de 
kostnader som uppstår för elever och barn med rätt till 
modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd i förskolan och 
dessa resurser behöver då hanteras på annat sätt.  

Översyn/iakttagelser
Arbetsgruppen har konstaterat att det råder olika förutsättningar för att 
erbjuda eleven modersmålsundervisning. En elev med rätt till 
modersmålsundervisning som går på en skola inom Lund Öster kostar mer 
än i staden på grund av att det är färre elever i en språkgrupp och stora 
avstånd vilket ger högre kostnader. Det föreligger därför ett behov av att 
förändra resurstilldelningen för att öka likvärdigheten.

Samtliga benchmarkingkommuner, liksom Malmö stad, anslagsfinansierar 
modersmålsverksamheten.

Förslag
Resurser för modersmålsundervisning/stöd lyfts ur grundskolans och 
förskolans tilläggsresurs. Resurserna läggs istället i utbildningsnämndens 
ram, som ett så kallat tilläggsbelopp, eftersom de har ansvar för 
Modersmålscentrum. En pott pengar ger incitament och möjlighet att skapa 
en effektiv undervisning. Alla förskolor och skolor, oavsett huvudman, 
erbjuds modersmålsundervisning- och stöd utan kostnad.

Beloppen som enligt förslaget lyfts ur tilläggsresursen är de totala kostnader 
som Modersmålcentrum har fakturerat verksamheterna (både kommunala 
och övriga huvudmän) under 2015. Uppräknat till 2016 års prisnivå och 
volymjusterat till barn- och elevantalet utifrån 2016 års budget motsvarar 
det för grundskolan 23 496 tkr och för förskolan 5 836 tkr. 

Resurser för studiehandledning på modersmålet ligger kvar i 
tilläggsresursen och ska finansieras av skolpengen.
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Tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning/-stöd föreslås volymjusteras 
årligen utifrån förändrat barn- och elevantal i budgeten.

- Resurser att fördela för skolors särskilda behov 
I grundskolans skolpeng fördelas i nuvarande modell tilläggsresurs till 
skolor där eleverna har låg utbildningstradition i familjen samt efter andelen 
elever med utländsk bakgrund. Ett fåtal skolor har ändå, genom att dessa 
faktorer samverkar, svårare att uppnå uppsatta mål än skolor med ett mer 
genomsnittligt elevunderlag. För att öka möjligheten för eleverna på dessa 
skolor att nå målen finns sedan budget år 2011 2 500 tkr reserverade hos 
kommunstyrelsen. Medlen fördelas till skolor där andelen elever med 
utländsk bakgrund utgör minst 1/3 samtidigt som minst 1/3 av föräldrarna 
har låg utbildningsbakgrund. 

Översyn/iakttagelser
Så stor del som möjligt av tillgängliga resurser ska fördelas i skolpengen.  
Denna särskilda pott har tillkommit efter resursfördelningsmodellens 
införande. SCB:s kommunmodell tar hänsyn till fler bakgrundsvariabler, 
samt hur de samvarierar, än dagens modell. Arbetsgruppen bedömer därmed 
att skolornas behov beaktas i fördelningen av tilläggsresursen.

Förslag
De 2 500 tkr läggs in i grundskolans tilläggsresurs och fördelas enligt den 
socioekonomiska viktningen enligt den föreslagna kommunmodellen.

Tilläggsresursens storlek, graden av omfördelning 
Tilläggsresursens storlek, det vill säga graden av omfördelning, är ett sätt att 
beskriva hur mycket av skolpengen som satsas på att utjämna skillnader 
mellan skolorna beroende på elevgruppernas behov. Modellen skattar risken 
att barnen och eleverna inte ska nå målen, men den ger ingen grund för hur 
stor omfördelningen mellan enheterna ska vara. Variationen mellan 
enheterna uttrycks i modellen som indexvärden vilka ger underlag för 
resursberäkningen. 

Översyn/iakttagelser
Jämfört med benchmarkingkommunerna har Lund en förhållandevis låg 
omfördelning. Det finns dock inga entydiga resultat som visar att en större 
omfördelning bättre kompenserar skillnaderna i elevernas resultat. En 
avgörande faktor är även hur skolorna arbetar med de totala tillgängliga 
resurserna, skolorna har olika kompetens och kapacitet att skapa 
förutsättningar för eleverna att nå målen. Utifrån detta ser arbetsgruppen 
inga skäl att förändra tilläggsresursens storlek.
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Förslag
I förskolan föreslås oförändrat att 1 % av skolpengen fördelas som 
tilläggsresurs. 

För grundskolan föreslås att 8 % av skolpengen fördelas som tilläggsresurs, 
jämfört med 10 % i dagens modell. Minskningen motiveras av att resurser 
för modersmålsundervisning lyfts ur tilläggsresursen.

För fritidshemsverksamheten föreslås oförändrat 0 % fördelas som 
tilläggsresurs. Verksamheten ses som en integrerad del i skoldagen och den 
socioekonomiska viktningen görs i fördelningen av grundskolans resurser. 

Tilläggsresursen föreslås beräknas utifrån den del av index som överstiger 
brytpunkten 50. Det innebär att de enheter som har ett lägre index än 50 inte 
får någon tilläggsresurs. Med brytpunkt 50 skapas en grad av omfördelning 
som rätt väl överensstämmer med graden av omfördelning i nuvarande 
modell. Av de enheter som får tilläggsresurs blir det större skillnader om 
brytpunkten sätts vid ett högt indexvärde än om den sätts vid ett lågt 
indexvärde. På så vis styrs graden av omfördelning genom val av 
brytpunkt.

I nedanstående diagram illustreras de olika enheternas index i grundskolan 
respektive i förskolan. Beräkningarna utgår ifrån barn- och 
elevsammansättningen i mars 2015 vilken ligger till grund för 2016 års 
budget. Beloppen per barn och elev har beräknats utifrån de föreslagna 
förändringarna. Tilläggsresursen per enhet enligt föreslagn modell och en 
jämförelse med dagens modell framgår av bilaga 3 för grundskola och 
bilaga 4 för förskola.

Grundskola
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Mårtenskolan har lägst indexvärde med 47 och får därmed ingen 
tilläggsresurs. Övriga skolor ligger över index 50. Svenhögskolan har det 
högsta indexet, 230, vilket ger 20 955 kronor per elev. Den genomsnittliga 
tilläggsresursen är 5 846 kronor per elev.

ISLK och LIS föreslås även fortsättningsvis få den genomsnittliga 
tilläggsreursen samt därutöver den konceptsepcifika ersättningen.

Förskola

Fem förskolor ligger under index 50 och får därmed ingen tilläggsresurs. 
ISLK har det högsta indexet, 485, vilket ger 9 186 kronor per barn. Den 
genomsnittliga tilläggsresursen är 1 057 kronor per barn.

Årlig beräkning och uppdatering av tilläggsresursen
Med hjälp av modellen beräknas skattad risk/behov för de barn- och 
elevgrupper som finns på de olika enheterna i mars året innan budgetåret. 
Den tidiga mättidpunkten är en effekt av att kommunfullmäktige fastställer 
skolpengen per enhet i samband med budgetbeslutet i juni året innan 
budgetåret.

Översyn/iakttagelser
Tilläggsresursens fördelning baseras på föregående läsårs barn- och 
elevuppgifter. Det innebär att skolorna får ett tidigt besked om vilken 
skolpeng de har för kommande år. Nackdelen är att det inte är den aktuella 
elevgruppen som resursen baseras på. Detta skulle kunna uppnås genom att 
fullmäktige fastställer den totala tilläggsresursen i juni och att en preliminär 
fördelning per enhet sker utifrån marsstatistiken. Skolorna får då besked om 
sin slutliga tilläggsresurs först i oktober månad, att jämföras med juni enligt 
nuvarande arbetsprocess. Mätningen måste då göras både i mars och 
september och databearbetning får beställas två gånger av SCB. 
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Bedömningen är att så tidiga besked som möjligt till enheterna är att föredra 
före att fördelningen sker utifrån det mest aktuella barn- och elevstatistiken. 

Förslag
Ingen förändring föreslås.

Månadsavräkning 
Skolpengen (grund- och tilläggsresurs) betalas ut månadsvis utifrån antal 
inskrivna barn/elever. För att underlätta hanteringen under 
sommarmånaderna görs enligt följande:

 i grundskolan ligger septembers mätning till grund för juli och augusti 
 i förskolan ligger junis mätning som grund för juli och augusti
 i fritidshemsverksamheten ligger majs mätning som grund för juni-

augusti

Översyn/iakttagelser
Månatlig utbetalning och mätning av inskrivna barn/elever undviker 
dubbelbetalning och underlättar övergång mellan enheter och huvudmän.
Det är ganska liten rörlighet mellan skolorna under terminerna, men är 
större i förskolan. Månadsavräkning skapar incitament för förskolor och 
skolor att ta emot nya barn och elever. System är inarbetat, redovisas 
månatligen till BSN och utgör underlag för beräkning av eventuella 
volymavvikelser jämfört med budget vid årets slut.

Förslag
Ingen förändring föreslås.

Små skolor på landsbygden
Kommunen kan välja att utjämna för vissa skillnader utöver elevernas 
behov. Om kommunen prioriterar att ha skolor i mindre orter kan en speciell 
ersättning utgå för de merkostnader detta innebär. 

Översyn/iakttagelser
Kommunen prioriterar att ha skolor även i mindre orter för att behålla 
attraktivitet och skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling i hela 
kommunen. Idag ger skolnämnderna på olika sätt extra ersättning till små 
skolor. Kommunfullmäktige har fr o m budget 2016 under posten särskild 
verksamhet avsatt 2 000 tkr till små skolor på mindre orter. Det behöver 
utarbetas gemensamma principer för ersättningen.

Förslag 
Som ett stöd för små skolor på landsbygden ska en särskild ersättning utgå. 
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För att räknas som en liten skola på landsbygden ska följande kriterier 
uppfyllas:

 Skolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra Sandby, 
Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby

 Skolan ska vara den enda skolan i byn/orten
 Skolan ska ha färre än 54 elever totalt

Skolor som uppfyller kriterierna för stöd ersätts månadsvis med extra 
skolpeng upp till 54 elever.

Utifrån 2016 års skolstruktur uppfyller Håstads skola, Revinge skola och 
Torna Hällestad skola kriterierna för att få ersättningen enligt nedanstående 
tabell:

Skolornas egna förutsättningar - ogynnsamma 
delningstal, grupp/klasstorlek 
Skolornas produktionsförutsättningar påverkar likvärdigheten. Det kan vara 
hur väl befintliga lokaler är anpassade efter skolans behov, möjligheterna att 
rekrytera behöriga lärare och skolans storlek. 

Översyn/iakttagelser 
Dessa faktorer är till vissa delar svårare för skolan att påverka och 
merkostnader eller särskilt fördelaktiga förutsättningar kan beaktas vid 
huvudmannens omfördelning av resurser. Det är rektors ansvar att utifrån 
givet antal elever skapa en effektiv skolorganisation. 

I översynen har framförts behov av att få en bild av vilken grundkostnad en 
skola har. En skolas kostnad består av många komponenter som varierar på 
ett komplext sätt. Arbetsgruppens bedömning är att det inte går att i kronor 
sätta en prislapp utifrån frågeställningen om en skolas grundkostnad. Bäst 
överblick och förståelse kan man skapa om man belyser de olika delarna 
som utgör en skolas kostnader, samtidigt som förhållandet mellan fasta och 
rörliga delar beskrivs. Huvuddelen av en skolas kostnader utgörs av 
personalkostnader som kan variera kraftigt och är svårförutsägbara, t ex:

Skolenhet Nämnd Antal 
elever

Minsta 
antal 

elever

Differens          
antal 

elever

Skolpeng i 
genomsnitt

Ersättning 
per 

kalenderår

Håstads skola LS 51 54 3 63 600 190 800
Torna 
Hällestads skola LÖ 51 54 3 63 000 189 000
Revinge skola LÖ 43 54 11 64 400 708 400
SUMMA      1 088 200
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 lärarlöner kan variera mellan 420 tkr-580 tkr per år och heltidsanställd,
 variationer i elevernas socioekonomiska bakgrund ställer olika krav på 

resurser,
 delningstalen för klassbildning där elevunderlaget varierar mellan klasser 

och mellan skolåren. 

Kostnader
Kostnaderna för lärare varierar beroende på elevernas timplan och hur ofta 
det finns behov av att dela klassen i grupptimmar. I de yngre skolåren 
behövs delade klasser för bl a läsinlärning. I de äldre skolåren behövs delade 
klasser i bl a språkval hemkunskap, slöjd och no. En heltidstjänst som lärare 
räcker som regel till att bemanna ett klassrum 17-20 tim/vecka. I de yngre 
skolåren F-3 och i viss mån 4-6 tillkommer kostnader för 
fritidhemsverksamhet och förskoleklass.

Kostnaderna för specialpedagoger/speciallärare varierar utifrån elevers 
behov och tillgängliga resurser. Varje skola ska ha ett skolbibliotek.
Alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, 
skolpsykolog samt studie och yrkesvägledning. Varje skola ska ha en rektor. 
Till detta kommer ledningsresurser som rektor kan behöva tillsätta för att 
delegera ledningsuppgifter enligt skollagen. Dessutom behövs administrativt 
stöd. Inga regleringar på omfattning finns för ovanstående poster.

Skolan har även kostnader för läromedel, lokalvård, skolmåltider, IT-
kostnader mm. Dessa kostnader är lättare att prissätta, men samtidigt är det 
endast en mindre del av den totala kostnaden. 

Osäkert elevunderlag
En avgörande faktor till varför det är svårt att beskriva en grundkostnad för 
en skola är att elevtalen kan skifta på samma skola mellan läsåren. 
Avgörande för hur väl man lyckas optimera resurserna hänger samman med 
om delningstalen är gynnsamma eller ej. Ex: en rektor har planerat på våren 
för en åk 1, med 20 elever, med tillhörande personal. Om skolvalet då 
innebär att 17 elever väljer denna årskurs så är kostnaden förvisso 
densamma men intäkterna sjunker och rektor måste anpassa sin 
organisation. Om skolan istället får 30 elever, så måste två klasser startas 
vilket innebär att kostnaderna för bemanning av klassrummet fördubblas. 
Det optimala är att klassen innehåller 23-25 elever, vilket möjliggör en 
organisation med en klass samtidigt som intäkterna är förhållandevis goda. 
Dessa intäkter kan sedan användas för att säkra/stärka kvaliteten med övriga 
personalresurser.
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Förslag
Resursfördelningen från fullmäktige ska bygga på opåverkbara faktorer. Det 
föreslås därför ingen kompensation i skolpengen för ogynnsamma 
delningstal eller små grupper/klasser. 

Särskild verksamhet 
Huvudprincipen är att all verksamhet ska fördelas och bekostas av 
skolpengen. Vissa verksamheter har dock till följd av sitt särskilda uppdrag 
väsentligt högre kostnader eller har svårt att beräkna en kostnad per 
barn/elev att fördelas via skolpeng. Särskilda resurser behöver då riktas till 
denna verksamhet och den är därmed anslagsfinansierad. Dessa 
verksamheter riktar sig till både den kommunala och den enskilda 
verksamheten.

Översyn/iakttagelser
Det har skett förändringar inom de verksamheter som idag finansieras via 
anslag. Inom förskolan har exempelvis allergiförskolan Hästskon lagts ner 
och språkavdelningar finns idag inom båda BSN. Arbetet med 
kvalitetsredovisning och upprättande av elevprognoser utfös inte längre 
centralt på förvaltningarna. 

Resurser för några administrativa uppgifter riktas till en av nämnderna men 
avser hela kommunen. Detta avser lokalsamordning samt att uppdatera taxor 
och avgifter för förskola och fritidshem. 

Lunds stad ska under 2016 utreda organisation och finansiering av 
särskoleverksamheten och Lunds skolors resurscentrum.

Idag ligger förberedelseklass som särskild verksamhet. Verksamheten är 
dimensionerad för ca 60 elever vilket är otillräckligt. En ökad volym medför 
dessutom ökade kostnader för fritidshem och elevhälsa. Finansiering och 
ersättning för nyanlända ska under våren 2016 utredas vidare i annan 
ordning. Utredningen ska bland annat belysa fördelning av 
schablonersättning samt övriga statsbidrag i kommunen.

Förslag 
Särskild verksamhet renodlas till att avse kommungemensam verksamhet 
och de rödmarkerade posterna föreslås istället läggas in i skolpengen. 

65



25 (28)

2016-01-13

Tabell: Föreslagna förändringar i särskild verksamhet

BSN BSN
Lunds Lund Istället in i

Verksamhet stad Öster skolpengen
Förskola
Uroxens specialavdelning för
barn med funktionsnedsättning 2 942
Allergiförskola (nerlagd) 538 538
Flyktingförskola 349
Språkavdelningar 653 327
Öppen förskola 1 275 567
Taxor och avgifter  89 89
Röda Stugan (jourkostnad) 2 590
Barnförsäkringar 239 103
Tilläggsbelopp, omfattande 
särskilt stöd 4 507 1 843

Grundskola
Lokalsamordnare 1 133 1 133
Kvalitetsredovisning 207 207
Sommarskola 247
Särskola 29 978
Lunds skolors Resurscentrum 33 611
Förberedelseklasser 7 671
Välkomsten 2 000
Små skolor på mindre orter 2 000
Gröna skolgårdar 1 053
Elever i specialskolor 1 569 861
Skolskjutsar 3 764 10 029
Naturskolan 2 137
Elevprognoser 40 40
Socialsekreterare i skolan 1 253 455
Elevförsäkring 422 202
Tilläggsbelopp, omfattande 
särskilt stöd 14 557 7 419
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Tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd
Skollagen anger att om det befaras att elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
Om utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon 
ges sådant stöd. 

Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för 
enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse 
extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av 
en skollokal. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt elever med stora 
inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. 

Resurserna för den kommunala verksamheten fördelas till respektive barn- 
och skolnämnd. Motsvarande resurser för barn och elever i 
enskilda/fristående verksamheter finns hos utbildningsnämnden som 
hanterar ansökningar från de fristående verksamheterna. 

Översyn/iakttagelser
I dag hanteras tilläggsbeloppet för elever med omfattande behov av särskilt 
stöd på olika sätt i förvaltningarna. Det kan innebära att inte likvärdighet 
råder i bedömning och beslut om resurser. 

I dagens modell ligger tilläggsbeloppet som ett fast anslag i 
resursfördelningen och volymjusteras inte utifrån förändrat barn- och 
elevantal i budgeten.

Förslag 
Tilläggsbeloppet för omfattande särskilt stöd föreslås fördelas till de tre 
nämnderna som idag. För att säkra en likvärdig bedömning föreslås att 
nämnderna utarbetar gemensamma riktlinjer för bedömning och 
dokumentation. Ett gemensamt förhållningssätt underlättar också en 
övergång mellan skolor. 

Tilläggsbeloppet föreslås volymjusteras årligen utifrån förändrat barn- och 
elevantal i budgeten.

Lokalkostnader
Respektive BSN kompenseras för sina lokalkostnader. Den fristående 
verksamheten får ett genomsnitt av kommunens budgeterade lokalkostnad 
per barn/elev. 

Översyn/iakttagelser
I jämförelse med övriga kommuner har Lund höga lokalkostnader i förskola 
och grundskola. Respektive BSN kompenseras för sina lokalkostnader. Det 
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ger inget incitament för att hålla nere lokalkostnaderna. En ny 
lokalinvesteringsprocess är införd 2015 och kommunstyrelsen styr 
beställningar av om- och nybyggnation av lokaler i högre utsträckning än 
tidigare. 

I syfte att få en mer effektiv lokalanvändning har kommunstyrelsens 
arbetsutskott hösten 2015 gett kommunkontoret i uppdrag att med hänsyn 
till det ekonomiska läget, och inom ramen för gällande 
lokalinvesteringsprocess, intensifiera arbetet med att utreda möjligheterna 
att i ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet framför investeringar i 
nya lokaler. 

Förslag
Ingen förändring med hänsyn till det pågående arbetet enligt ovan. 

Resurser till nämndens förfogande
Till nämndens förfogande är 2,5 % av de totala resurserna. Den 
enskilda/fristående verksamheten ersätts på samma villkor som de 
kommunala. 

Resursen i kommunal verksamhet disponeras av nämnden och används för 
att finansiera nämnd, förvaltningsledning och nämndens särskilda 
satsningar, men kan också användas som reserv för oförutsedda 
behov/händelser. 

Översyn/iakttagelser
Nämnden har ansvar för att göra de omfördelningar eller särskilda 
satsningar som de anser nödvändiga för att säkra verksamhetens utveckling, 
goda resultat och barns och elevers rätt till en likvärdig skola. Att endast en 
liten del av de totala ekonomiska resurserna benämns som till nämndens 
förfogande kan uppfattas som att nämnden inte har rådighet över de medel 
som fördelas via den direkta skolpengen. Detta medför att nämndens roll 
och ansvar blir oklar.

Förslag
Resursen föreslås benämnas administration med mera istället för till 
nämndens förfogande.

Till vem ska skolpengen betalas ut
Intentionen med direkt skolpeng är att så stor del som möjligt av de avsatta 
resurserna ska gå direkt ut i verksamheten samt att resurserna ska fördelas 
lika mellan kommunala och fristående enheter. 

Översyn/iakttagelser
Nämnden har ansvar för att göra de omfördelningar eller särskilda 
satsningar som de anser nödvändiga för att säkra verksamhetens utveckling, 
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goda resultat och barns och elevers rätt till en likvärdig skola. Att endast en 
liten del av de totala ekonomiska resurserna benämns som ”till nämndens 
förfogande” kan uppfattas som att nämnden inte har rådighet över de medel 
som fördelas via den direkta skolpengen. Detta medför att nämndens roll 
och ansvar blir oklar.

Förslag
Fullmäktige fastställer som idag skolpengen till fristående huvudmän och 
den betalas utan omräkning till respektive enhet.

För att förtydliga den kommunala huvudmannens (nämndens) ansvar och 
möjlighet att omfördela utifrån lokala förutsättningar och behov utbetalas 
skolpengen till den kommunala verksamheten till nämnden istället för som 
idag direkt till respektive enhet.

Benchmarking
Benchmarking har gjorts med sex kommuner: Halmstad, Helsingborg, 
Jönköping, Umeå, Uppsala och Örebro. En översikt av deras 
resursfördelningsmodeller framgår av bilaga 5.

Jämförelsen visar att i samtliga kommuner är det den ansvariga nämnden 
som beslutar om resursfördelningsmodellen och fastställer 
resursfördelningen. Nämnden betalar ut skolpengen till skolan i Umeå, 
Uppsala och Jönköping och till skolområdet i Halmstad och Helsingborg. I 
Örebro fastställer programnämnden (beställarnämnden) modell och belopp 
och betalar ut det till driftsnämnden.

Fyra av sex kommuner har tilläggsresurs i förskolan. Den varierar mellan    
3-7 %. Samtliga kommuner har tilläggsresurs i grundskolan som varierar 
mellan 3,5-15 %. Umeå och Jönköping har tilläggsresurs i fritidshem,       
3,5-5 %. Övriga kommuner menar att tilläggsresursen i grundskolan även 
riktas till fritidshemmen.

Örebro och Uppsala använder varianter av SCB:s modell för beräkning av 
tilläggsresursen. Jönköping överväger att införa modellen inför 2017. 
Övriga kommuner använder egna modeller med sin grund i SALSA.

Samtliga kommuner har modersmålsundervisningen som en 
anslagsfinansierad verksamhet.

Flertalet har en särskild ersättning för små skolor på landet.

Alla kommuner mäter barnantalet i förskolan varje månad, för grundskolan 
sker det mellan 1-9 gånger per läsår.
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2 Fritidsgatan 2 046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
247 34 Södra Sandby      

 

Merima Bertilsson 

046-35 82 23 

mimmi.bertilsson@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Översyn av direkt skolpeng 

Sammanfattning 
Under år 2015 har kommunstyrelsen i samråd med berörda nämnder gjort 
en översyn av kommunens resursfördelningssystem för direkt skolpeng. 
Uppdraget omfattades av en bedömning om resursfördelningen bidrar till 
att nå uppsatta mål samt vid behov föreslå förändringar. 
 
18 januari 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 

 att remittera förslaget till barn- och skolnämnderna samt 
utbildningsnämnden för yttrande med svar senast den 30 mars 

 att utbildningsnämnden ska inhämta synpunkter från enskilda 
huvudmän samt 

 att vid eventuella avvikande uppfattningar ska effekterna tydligt 
beskrivas i yttrandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016 
Barn- och skolnämnd Lund Öster tjänsteskrivelse den 4 mars 2016 
(denna skrivelse). 

Barnets bästa 
Anvisning: I beslutsunderlaget ska det tydligt framgå om beslutet rör 
barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktas. Om 
beslutet inte bedöms påverka barn ska det konstateras och förklaras. 

Om beslutet påverkar barn ska det konstateras och förklaras och därefter 
går handläggaren vidare enligt den checklistan med anvisningar som 
finns på Inloggad. Checklistan ska användas som stöd i beredningen, 
men behöver inte följa med ärendet till nämnd. 

Ärendet 
Under år 2015 har kommunstyrelsen i samråd med berörda nämnder gjort 
en översyn av kommunens resursfördelningssystem för direkt skolpeng. 
Uppdraget omfattades av en bedömning om resursfördelningen bidrar till 
att nå uppsatta mål samt vid behov föreslå förändringar. 
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Barn- och skolnämnd Lund Öster följer remissens rubriksättning vid sitt 
yttrande.  

Skolpeng- grundresurs 
Arbetsgruppens förslag 

Pedagogisk omsorg 
Ersättningen för pedagogisk verksamhet sätts till samma nivå som 
förskolans plus omkostnadsersättningen. Det ger då en grundresurs med 
1,07 skolpeng istället för dagens 1,2.  
 
Förskola 
I förskolan föreslås ingen förändring av grundresursen. 
 
Grundskola 
För att tydliggöra eventuella lokala politiska prioriteringar i skolår F-3, 
vilket motsvarar Lågstadiesatsningen från staten, föreslås att skolår 3 
flyttas till F-2 kategorin. Då tar skolår 3 med sig sitt lite högre index in i 
F-2 kategorin och omfördelningen medför en något ökad skolpeng till F-
3.  
 
I övrigt föreslås inga förändringar i grundresursen för grundskola. 
 
Fritidshem 
För fritidshem föreslås inga förändringar. 

Yttrande 
Pedagogisk omsorg 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer med förslaget. 
 
Förskola 
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslår en ny översyn av villkoren för 
förskolans skolpeng. I översynen ska förutsättningar för likvärdig 
förskola inom olika delar av kommunen, till exempel gällande 
vistelsetiden, särskilt följas upp. Det behöver också utredas om det finns 
skäl att ändra åldersindelningen, som nu är 1-2 respektive 3-5 år, för 
olika skolpengsnivåer i förskolan. 
 
Grundskola 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer med förslaget. 
 
Fritidshem 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer i förslaget. 

Skolpeng- tilläggsresurs 
Arbetsgruppens förslag 

SCB:s kommunmodell för Lund föreslås användas som 
beräkningsunderlag för tilläggsresursen i förskola och grundskola. 
Modellen har en högre träffsäkerhet och innehåller fler 
bakgrundsvariabler än dagens modell. 
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Uppdatering av modellen, det vill säga oddskvoterna, föreslås ske vart 
femte år. 

Bakgrunds
variabler 

Kategorier Oddskvot Oddskvot 
 
Andel 
elever  

  
Kommun-
modell 
Lund 

Riks-
modell 

Lund 
sept. 
2015 

     

Kön 
Pojkar 1,06 1,37 52 % 
Flickor (referens) 1 1 48 % 

     

Nyanlända 

För 0-2 år sedan 18,02 20,89   2 % 
För 3-6 år sedan 2,60 3,30   3 % 
Svensk bakgrund eller för mer 
än 6 år sedan (referens) 

1 1 95 % 

     

Högsta 
utbildning 
för fadern 
och modern 

Förgymnasial utbildning 4,74 4,99   2 % 
Gymnasial utbildning 2,55 2,70 15 % 
 Eftergymnasial utbildning 
(referens) 

1 1 64 % 

Forskarutbildning 0,67 - 17 % 
     

Ekonomiskt 
bistånd 

Modern och/eller fadern har 
ekonomiskt bistånd 

1,76 2,63   5 % 

Varken modern eller fadern har 
ekonomiskt bistånd (referens) 

1 1 95 % 

     

Familje-
förhållande 

Bor inte med båda 
vårdnadshavarna 

1,58 1,94 24 % 

Bor med båda vårdnadshavarna 
(referens) 

1 1 76 % 

     

Hushålls-
inkomst* 

Låg 2,89 - 33 % 
Medel 1,61 - 33 % 
Hög (referens) 1 - 33 % 

Concordans – modellens träffsäkerhet 77 % 72 %  

Yttrande 
Vi vill poängtera vikten av lika villkor för alla enheter i kommunen, 
vilket säkerställs i högre grad med föreslagen modell. 
När det gäller nyanlända elever krävs det en tätare avstämning än vad 
arbetsgruppen har föreslagit. Eftersom antalet nyanlända förändras 
snabbt och stora skillnader kan uppstå behöver avstämningen vara så 
aktuell som möjligt. Det är angeläget att modellen behålls intakt. 
 
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslår att uppdateringen ska ske 
vartannat år. Dels för att fånga upp effekterna av modellen och dels i 
avvaktan tills läget har stabiliserats gällande nyanlända. 
 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer i övrigt med förslaget. 
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Konsekvenser av modellbyte för beräkning av 
tilläggsresursen 
 
- Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan och 

modersmålsstöd i förskolan 
Arbetsgruppens förslag 

Resurser för modersmålsundervisning/stöd lyfts ur grundskolans och 
förskolans tilläggsresurs. Resurserna läggs istället i utbildningsnämndens 
ram, som ett så kallat tilläggsbelopp, eftersom de har ansvar för 
Modersmålscentrum. En pott pengar ger incitament och möjlighet att 
skapa en effektiv undervisning. Alla förskolor och skolor, oavsett 
huvudman, erbjuds modersmålsundervisning- och stöd utan kostnad. 
 
Beloppen som enligt förslaget lyfts ur tilläggsresursen är de totala 
kostnader som Modersmålcentrum har fakturerat verksamheterna (både 
kommunala och övriga huvudmän) under 2015. Uppräknat till 2016 års 
prisnivå och volymjusterat till barn- och elevantalet utifrån 2016 års 
budget motsvarar det för grundskolan 23 496 tkr och för förskolan 5 836 
tkr.  
 
Resurser för studiehandledning på modersmålet ligger kvar i 
tilläggsresursen och ska finansieras av skolpengen. 
 
Tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning/-stöd föreslås 
volymjusteras årligen utifrån förändrat barn- och elevantal i budgeten. 

Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer med förslaget. 
 
- Resurser att fördela för skolors särskilda behov  
Arbetsgruppens förslag 
De 2 500 tkr läggs in i grundskolans tilläggsresurs och fördelas enligt den 
socioekonomiska viktningen enligt den föreslagna kommunmodellen. 

Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer med förslaget. 

Tilläggsresursens, storlek, graden av omfördelning 
Arbetsgruppens förslag 

I förskolan föreslås oförändrat att 1 % av skolpengen fördelas som 
tilläggsresurs.  
 
För grundskolan föreslås att 8 % av skolpengen fördelas som 
tilläggsresurs, jämfört med 10 % i dagens modell. Minskningen 
motiveras av att resurser för modersmålsundervisning lyfts ur 
tilläggsresursen. 
 
För fritidshemsverksamheten föreslås oförändrat 0 % fördelas som 
tilläggsresurs. Verksamheten ses som en integrerad del i skoldagen och 
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den socioekonomiska viktningen görs i fördelningen av grundskolans 
resurser.  
 
Tilläggsresursen föreslås beräknas utifrån den del av index som 
överstiger brytpunkten 50. Det innebär att de enheter som har ett lägre 
index än 50 inte får någon tilläggsresurs. Med brytpunkt 50 skapas en 
grad av omfördelning som rätt väl överensstämmer med graden av 
omfördelning i nuvarande modell. Av de enheter som får tilläggsresurs 
blir det större skillnader om brytpunkten sätts vid ett högt indexvärde än 
om den sätts vid ett lågt indexvärde. På så vis styrs graden av 
omfördelning genom val av brytpunkt. 
 
I nedanstående diagram illustreras de olika enheternas index i 
grundskolan respektive i förskolan. Beräkningarna utgår ifrån barn- och 
elevsammansättningen i mars 2015 vilken ligger till grund för 2016 års 
budget. Beloppen per barn och elev har beräknats utifrån de föreslagna 
förändringarna. Tilläggsresursen per enhet enligt föreslagn modell och en 
jämförelse med dagens modell framgår av bilaga 3 för grundskola och 
bilaga 4 för förskola. 
 
Grundskola 

  
Mårtenskolan har lägst indexvärde med 47 och får därmed ingen 
tilläggsresurs. Övriga skolor ligger över index 50. Svenhögskolan har det 
högsta indexet, 230, vilket ger 20 955 kronor per elev. Den 
genomsnittliga tilläggsresursen är 5 846 kronor per elev. 
 
ISLK och LIS föreslås även fortsättningsvis få den genomsnittliga 
tilläggsresursen samt därutöver den konceptspecifika ersättningen. 
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Förskola 

 
  
Fem förskolor ligger under index 50 och får därmed ingen tilläggsresurs. 
ISLK har det högsta indexet, 485, vilket ger 9 186 kronor per barn. Den 
genomsnittliga tilläggsresursen är 1 057 kronor per barn. 

Yttrande 
Fritidshem 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer i förslaget. 
 
Förskola och grundskola 
Vi vill poängtera vikten av lika villkor för alla enheter i kommunen, 
vilket säkerställs i högre grad med föreslagen modell. 
När det gäller nyanlända elever krävs det en tätare avstämning än vad 
arbetsgruppen har föreslagit. Eftersom antalet nyanlända förändras 
snabbt och stora skillnader kan uppstå behöver avstämningen vara så 
aktuell som möjligt. Det är angeläget att modellen behålls intakt. 
 
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslår att uppdateringen ska ske 
vartannat år. Dels för att fånga upp effekterna av modellen och dels i 
avvaktan tills läget har stabiliserats gällande nyanlända. 
 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer i övrigt med förslaget. 

Årlig beräkning och uppdatering av tilläggsresursen 
Arbetsgruppens förslag 

Tilläggsresursens fördelning baseras på föregående läsårs barn- och 
elevuppgifter. Det innebär att skolorna får ett tidigt besked om vilken 
skolpeng de har för kommande år. Den tidiga mättidpunkten är en effekt 
av att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per enhet i samband 
med budgetbeslutet i juni året innan budgetåret. Bedömningen är att så 
tidiga besked som möjligt till enheterna är att föredra före att 
fördelningen sker utifrån det mest aktuella barn- och elevstatistiken.  
Arbetsgruppen föreslår inga förändringar. 
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Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer med förslaget. 

Månadsavräkning 
Arbetsgruppens förslag 

Månatlig utbetalning och mätning av inskrivna barn/elever undviker 
dubbelbetalning och underlättar övergång mellan enheter och huvudmän. 
Månadsavräkning skapar incitament för förskolor och skolor att ta emot 
nya barn och elever. Arbetsgruppen föreslår inga förändringar. 

Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer med förslaget. 

Små skolor på landsbygden 
Arbetsgruppens förslag 

Som ett stöd för små skolor på landsbygden ska en särskild ersättning 
utgå.  
 
För att räknas som en liten skola på landsbygden ska följande kriterier 
uppfyllas: 
 
 Skolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra 

Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby 
 Skolan ska vara den enda skolan i byn/orten 
 Skolan ska ha färre än 54 elever totalt 
 
Skolor som uppfyller kriterierna för stöd ersätts månadsvis med extra 
skolpeng upp till 54 elever. 
 
Utifrån 2016 års skolstruktur uppfyller Håstads skola, Revinge skola och 
Torna Hällestad skola kriterierna för att få ersättningen enligt 
nedanstående tabell: 
 

Yttrande 
När det gäller små skolor så behöver ett ställningstagande göras gällande 
hur få elever en skola kan ha för att det ska vara försvarbart att fortsätta 
driva verksamheten. Det behövs en undre gräns för antalet elever i 

Skolenhet Nämnd Antal 
elever 

Minsta 
antal 
elever 

Differens 
antal 
elever 

Skolpeng i 
genomsnitt 

Ersättning 
per 
kalenderår 

Håstads skola LS 51 54 3 63 600 190 800 
Torna 
Hällestads skola LÖ 51 54 3 63 000 189 000 
Revinge skola LÖ 43 54 11 64 400 708 400 
SUMMA           1 088 200 
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modellen, både av pedagogiska och ekonomiska skäl. Avståndet till 
kringliggande skolor är kort. 

Skolornas egna förutsättningar - ogynnsamma 
delningstal, grupp/klasstorlek 
Arbetsgruppens förslag 

Resursfördelningen från fullmäktige ska bygga på opåverkbara faktorer. 
Det föreslås därför ingen kompensation i skolpengen för ogynnsamma 
delningstal eller små grupper/klasser.  

Yttrande 
Grundskola 
Även om det ska läggas stor vikt vid så kallade tidiga insatser och att 
dessa insatser ska komma i de lägre skolåren måste hänsyn tas till mindre 
enheter som t.ex. en 2-parallellig högstadieskola där det kan vara svårt att 
bära sina egna kostnader. Sjutton ämnen ska finnas, tre moderna språk 
ska eleverna kunna välja mellan, det ska finnas tillgång till studie- och 
yrkesvägledare, det går inte att samordna med annan skola osv. Redan 
idag är det svårt att rekrytera och tillsätta tjänster med behörig och 
legitimerade lärare och extra svårt då skolenheten ligger utanför Lunds 
stad t.ex. fransklärare 60 %. De allra flesta lärare vill ha tjänster på 100 
%. Grundresursen måste vara så väl tilltagen att även mindre skolenheter 
ska kunna bära sina egna kostnader. I grundresursen måste det finnas 
höjd för sådant som rektor inte kan påverka.  
 
Grundskolorna kommer också framöver att behöva anställa kuratorer och 
därmed också själva bära kostnaderna då samarbetet med 
socialförvaltningen upphör kring socionom i skolan. 
 
Extra tillägg behövs för mindre högstadieskolor där det inte går att 
samordna med andra högstadieskolor.  
 
Varje tätort är beroende av det elevtal som faktiskt finns på orten 
 
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslår därför att en särskild ersättning 
utgår till små högstadieskolor för att kompensera för ogynnsamt 
delningstal. Till exempel skulle en beräkning av läsårets elevunderlag 
kunna relateras till antalet elever per årskurs. 
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Särskild verksamhet 
Arbetsgruppens förslag 

Särskild verksamhet renodlas till att avse kommungemensam verksamhet 
och de rödmarkerade posterna föreslås istället läggas in i skolpengen.  
 
Tabell: Föreslagna förändringar i särskild verksamhet 

 
BSN BSN 

  Lunds Lund  Istället in i 
Verksamhet stad Öster skolpengen 
Förskola    
Uroxens specialavdelning för 

   barn med funktionsnedsättning 2 942 
  Allergiförskola (nerlagd) 538 
 

538 
Flyktingförskola 349 

  Språkavdelningar 653 327 
 Öppen förskola 1 275 567 
 Taxor och avgifter   89 89 

Röda Stugan (jourkostnad) 2 590 
  Barnförsäkringar 239 103 

 Tilläggsbelopp, omfattande 
särskilt stöd 4 507 1 843 

 
    Grundskola 

   Lokalsamordnare 1 133 
 

1 133 
Kvalitetsredovisning 207 

 
207 

Sommarskola 247 
  Särskola  29 978 
  Lunds skolors Resurscentrum 33 611 
  Förberedelseklasser 7 671 
  Välkomsten 2 000 
  Små skolor på mindre orter 

 
2 000 

 Gröna skolgårdar 
 

1 053 
 Elever i specialskolor 1 569 861 
 Skolskjutsar 3 764 10 029 
 Naturskolan 

 
2 137 

 Elevprognoser 
 

40 40 
Socialsekreterare i skolan 1 253 455 

 Elevförsäkring 422 202 
 Tilläggsbelopp, omfattande 

särskilt stöd 14 557 7 419 
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Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslår att anslaget för, 
Lokalsamordnare ska vara kvar och fördelas per nämnd. Det är ett 
övergripande arbete som bör vara kvar för att skapa likvärdighet samt 
hålla nere kostnaderna. Framtagande/planering av framtida lokalbehov 
tar alltmer resurser i anspråk. Genom anslag minskar vi administrationen. 
Alternativet att förvaltningen ska inhämta pengarna från respektive enhet 
är sämre.  
 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer i övrigt med förslaget. 

Tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd 
Arbetsgruppens förslag 

Tilläggsbeloppet för omfattande särskilt stöd föreslås fördelas till de tre 
nämnderna som idag. För att säkra en likvärdig bedömning föreslås att 
nämnderna utarbetar gemensamma riktlinjer för bedömning och 
dokumentation. Ett gemensamt förhållningssätt underlättar också en 
övergång mellan skolor.  
 
Tilläggsbeloppet föreslås volymjusteras årligen utifrån förändrat barn- 
och elevantal i budgeten. 

Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster instämmer med förslaget. 

Lokalkostnader 
Arbetsgruppens förslag 

Respektive BSN kompenseras för sina lokalkostnader. Det ger inget 
incitament för att hålla nere lokalkostnaderna. I syfte att få en mer 
effektiv lokalanvändning har kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 
2015 gett kommunkontoret i uppdrag att med hänsyn till det ekonomiska 
läget, och inom ramen för gällande lokalinvesteringsprocess, intensifiera 
arbetet med att utreda möjligheterna att i ännu högre grad använda 
befintlig lokalkapacitet framför investeringar i nya lokaler. Ingen 
förändring med hänsyn till det pågående arbetet. 

Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslår att Serviceförvaltningen 
övertar anslaget för lokalkostnaderna. 

Resurser till nämndens förfogande 
Arbetsgruppens förslag 

Resursen i kommunal verksamhet disponeras av nämnden och används 
för att finansiera nämnd, förvaltningsledning och nämndens särskilda 
satsningar, men kan också användas som reserv för oförutsedda 
behov/händelser. Nämnden har ansvar för att göra de omfördelningar 
eller särskilda satsningar som de anser nödvändiga för att säkra 
verksamhetens utveckling, goda resultat och barns och elevers rätt till en 
likvärdig skola. Att endast en liten del av de totala ekonomiska 
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resurserna benämns som till nämndens förfogande kan uppfattas som att 
nämnden inte har rådighet över de medel som fördelas via den direkta 
skolpengen. Detta medför att nämndens roll och ansvar blir oklar. 
Resursen föreslås benämnas administration med mera istället för till 
nämndens förfogande. 

Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslår att det benämns ”Nämnd och 
skolkontor” samt att man minskar resursen till förmån för högre skolpeng 
i syfte att kompensera för ofullständig uppräkning.  
 
Barn- och skolnämnd Lund Östers föreslår 

 att varje nämnd får anslag som avser täckning för nämnd och dess 
skolkontor. Anslaget räknas upp årligen med en generell 
procentsats för kommunsektorn. 

 därefter avsätts ett anslag som är till för de båda nämnderna att 
göra särskilda satsningar för förskolan/skolan. På så sätt kan vi 
öka likvärdigheten i Lunds kommun.  

 resterande läggs till grundresursen för 
förskola/grundskola/skolbarnomsorgen 

 

 
 
1 % av förskolans respektive skolbarnomsorgens direkta skolpeng samt 2 
% av grundskolans direkta skolpeng avsätts till Gemensam satsning. 
Uträkningen baseras på 2016 års ram.  

Till vem ska skolpengen betalas ut 
Arbetsgruppens förslag 

Fullmäktige fastställer idag skolpengen till fristående huvudmän och den 
betalas utan omräkning till respektive enhet. 
 
För att förtydliga den kommunala huvudmannens (nämndens) ansvar och 
möjlighet att omfördela utifrån lokala förutsättningar och behov utbetalas 
skolpengen till den kommunala verksamheten till nämnden istället för 
som idag direkt till respektive enhet. 

Yttrande 
Barn- och skolnämnd Lund Öster anser att det krävs ytterligare 
personalresurser om nämnden ska omfördela delar av skolpengen men 
också en grundlig utredning kring vilka ytterligare bakgrundsfaktorer 
som skulle berättiga till extra bidrag/skolpeng för enheterna. Det är 
viktigt att det finns ett tydligt och genomarbetat regelverk för eventuell 
omfördelning så att det får önskad effekt. Risken är annars att 

Nuvarande Förslag Diff
Nämnd och kontor 1 42 352 000 16 840 000 -25 512 000
Nämnd och kontor 2 16 501 000 11 656 000 -4 845 000
Gemensam satsning 26 236 980 26 236 980
Totalt 58 853 000 54 732 980 -4 120 020
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omfördelningen inte är eller anses vara rättvis och att den skulle kunna 
minska incitamenten till att optimera resurserna. 
 
Dessutom riskerar en omfördelning att förutsättningarna för lika villkor 
minskar. Särskilt finns risken att nämnden tvingas ta hänsyn till 
ogynnsam ålderstruktur som finns i tätorterna.  

Synpunkter från vårdnadshavare 
Synpunkter från föräldrar till barn med Downs syndrom som läser enligt 
grundskolans läroplan. Har bl.a. följande framförts: 
”Att få tillgång till en skolpeng som speglar behovet och inte vara knutet 
till om man som förälder väljer/väljer inte att skriva in barnen i en annan 
skolform, (om man har bedömningen att man har tillträde och att låta 
individen (föräldrar) välja skolform även i de fall eleven fått tillträde till 
annan skolform. 
Varför finns inte denna grupp av elever med i denna rapport? Vi saknar 
de elever som är i behov av stort stöd för att skolan ska bli tillgänglig? 
Det handlar inte enbart om eleven utan det måste även finnas 
kompetensutveckling hos pedagoger samt tid för pedagoger att anpassa, 
följa upp och utvärdera arbete kring detta stor behov. Där hade en 
skolpeng som följt individen istället för skolformen spelat en stor roll för 
att ge skolor resurser att göra ”en skola för alla”.  
Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning och med stort behov 
av stöd på olika plan ser vi att Lunds kommun måste ge skolorna det stöd 
som krävs för att pedagoger ska kunna utföra sitt uppdrag till denna 
målgrupp av elever. Kanske fler specialpedagoger? Kanske fler 
pedagoger? Varför finns inte detta med som en möjlighet för skolan att 
söka tilläggsbelopp?” 

Synpunkter från FUB i Lund med omnejd 
FUB Lund förutsätter att vi kommer att kunna medverka i den under 
2016 föreslagna utredningen av organisation och finansiering av 
Särskolan mm. Den här synpunkten har skickats vidare till Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad för vidare utredning.  
 
Forum för samråd 
Inga synpunkter har framförts på de forum för samråd där remissen har 
diskuterats. 
 
Övriga synpunkter 

Fritidshem 4-6 
Att bedriva fritidshemsverksamhet för 10–13-åringar, på motsvarande tid 
som för 6-9-åringar, med halva skolpengen kommer att bli en stor 
utmaning. 
 
Generellt 
Skolpengen har urholkats under ett antal år till följd av otillräcklig pris- 
och lönekompensation. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Merima Bertilsson 
Ekonom/Controller 

 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 27 Yttrande över: Remiss Översyn av 
direkt skolpeng

Dnr UN 2016/0052

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med 
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt 
skolpeng.

Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om resursfördelningen 
bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov föreslå förändringar.

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av 
kommunkontoret har under hösten 2015 genomfört översynen.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2016 dnr UN 
2016/0052.
Bilaga: Remissyttranden från fristående skolor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 januari 2016, § 12 dnr 
KS 2014/0680 jämte rapport ”Översyn av direkt skolpeng” med bilagor

Yrkanden
Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 20:37-20:53.

Sedan sammanträdet återupptagits yrkar Louise Rehn Winsborg (M)

att  fördelningen skall baseras på SCB:s riksmodell och inte på den 
speciella kommunmodellen för Lund 

att  kommunkontoret skall utreda alternativa modeller till fördelning av 
modersmålsresursen, där en andel av grundresursen fördelas på annan 
grund än anslagsfinansiering via UN:s budget. Till exempel kan 2 % av 
grundresursen för grundskolan (1% för förskolan) fördelas antingen via 
en separat fördelningsmodell med t ex utländsk bakgrund oavsett 
vistelsetid som grund eller via ett tilläggsbelopp per elev

att  ISLK bör behandlas som friskola vid fördelning av tillägsresurs och 
tilläggsbelopp för ökad likvärdighet

att  för ökad likvärdighet utreda att tilläggsbelopp fördelas via en 
kommungemensam pott

Ulf Nilsson (L) instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande i fyra 
att-satser.
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-23

Justerare Utdragsbestyrkande

Anders Ebbesson (MP) yrkar avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) 
yrkande såvitt avser första och andra att-satsen samt bifall till den tredje 
och fjärde att-satsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena samt finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla hans yrkande om bifall till den 
tredje och fjärde att-satsen i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.  

Votering begärs.

Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande:

Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Lotta Lövdén Berseus (S), 
Hans Isaksson (S), Helena Heintz (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.

Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Ulf 
Nilsson (L), Elias Grabka (C) och Edith Escobar (M) röstar nej.

Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Anders Ebbessons (MP) yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att som sitt yttrande översända utbildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2016-03-07 till kommunkontoret med 
följande tillägg:

att  ISLK bör behandlas som friskola vid fördelning av tilllägsresurs och 
tilläggsbelopp för ökad likvärdighet

att  för ökad likvärdighet utreda att tilläggsbelopp fördelas via en 
kommungemensam pott.

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit bifall.

Protokollsanteckningar
Helena Falk (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-23

Justerare Utdragsbestyrkande

”Vänsterpartiet är emot systemet med direkt skolpeng. Vi återkommer 
med vårt förslag inför beslutet i kommunstyrelsen”.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-23 UN 2016/0125

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Plats och tid Mötesrum Tågvirket, Stora Södergatan 47, 2016-03-23 klockan 
17.00–21.45

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Alexander Lewerentz (M)
Hans Isaksson (S)
Lotta Lövdén Berseus (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
Helena Falk (V)
Elias Grabka (C), §§ 21-32, kl. 17:00-21:20

Ersättare Per Almén (S)
Alma Carlsson (S), §§ 21-30, kl. 17:00-21:17
Edith Escobar (M), tjänstgör för Marinko Lipovac (KD)
Oskar Kylvåg (MP), §§ 21-26, kl. 17:00-20:53
Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Ibrahim Kakahama (V)
Nikolas Pieta Theofanous (C), tjänstgör för Elias Grabka (C) §§ 33-
35

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 21-25
Magnus Sternudd, ekonom, §§ 21-27
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, § 26
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, § 27
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 21-24
Eva Lundin, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
3 åhörare

Justerare Stig Svensson (S) med Hans Isaksson (S) som ersättare

Paragrafer § 21-35

Plats och tid för justering Utbildningskansliet onsdagen den 30 mars 2016, kl. 07:30
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-23 UN 2016/0125

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Stig Svensson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-03-23

Paragrafer § 21-35

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-30 Datum då anslaget tas ned 2016-04-21

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift

Stewe Löfberg
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Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (7)
Utbildningskansliet Diarienummer

2016-03-07 UN 2016/0052

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

Anna Röjås

046-357028

anna.rojas@lund.se

Utbildningsnämnden

Remiss Översyn av direkt skolpeng

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med 
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt 
skolpeng.

Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om resursfördelningen 
bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov föreslå förändringar.

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av 
kommunkontoret har under hösten 2015 genomfört översynen.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2016 dnr UN 
2016/0052.
Bilaga: Remissyttranden från fristående skolor (senare utskick) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 januari 2016, § 12 dnr 
KS 2014/0680 jämte rapport ”Översyn av direkt skolpeng” med bilagor

Barnets bästa
Barnkonsekvensanalys i ärendet görs inför beslut i kommunstyrelsen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att uppdra åt 
kommunstyrelsen att inför budget 2016 i samråd med berörda nämnder 
göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt skolpeng.

Uppdraget omfattade att göra en bedömning av om nuvarande 
resursfördelning bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov föreslå 
förändringar. 

Översynen blev ett år försenad på grund av problem att få ut 
statistikuppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB).

En arbetsgrupp med representanter från kommunkontoret, de båda barn- 
och skolförvaltningarna samt utbildningsnämnden har under 2015 arbetat 
fram föreliggande översyn och förslag till förändringar. I arbetet med att 
ta fram en modell för socioekonomisk viktning av tilläggsresursen har 
arbetsgruppen haft hjälp av Boel Vallgårda, vars rapport återfinns i 
beslutsunderlaget.
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Utbildningsförvaltningen har också i uppdrag att inhämta yttranden från 
de fristående verksamheterna.

Ett informationsmöte för de fristående verksamheterna hölls den 18 
februari, då översynen och de förslag som listas nedan presenterades. De 
remissyttranden som inkommit återfinns som bilagor till detta ärende.

Sammanfattning av förändringarna i förslaget
Nedanstående förändringar föreslås:

 Grundresursen för pedagogisk omsorg sätts till samma belopp 
som i förskolan

 Åldersindelningen för grundresursen i grundskolan förändrar från 
F-2 till F-3

 Beräkningen av tilläggsresursen baseras på SCB:s 
kommunmodell för Lund

 Tilläggsresursen i grundskolan är 8 %

 Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan och 
modersmålsstöd i förskolan lyft ur tilläggsresursen

 Modersmålsverksamheten anslagsfinansieras i 
utbildningsnämndens ram 

 Resurser för skolors särskilda behov läggs in i grundskolans 
tilläggsresurs

 Ersättning för små skolor på landsbygden införs

 Anslag för särskild verksamhet förändras

 Resursen för till nämndens förfogande benämns administration 
med mera

 Skolpengen betalas ut till nämnden

Organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 
resurscentrum ska utredas av BSF Lunds Stad i särskild ordning, vilket 
utbildningskansliet ändå väljer att kommentera nedan i stycket angående 
tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd.

Likaså utreds organisation och finansiering för nyanlända elevers 
skolgång i särskild ordning liksom ersättning för lokalkostnader.

Utbildningsförvaltningens remissyttrande
I remissyttrandet fokuseras på den eller de förändringar som mest berör 
utbildningsnämndens verksamheter.

Resursfördelningsmodell
SCB:s kommunmodell för Lund föreslås användas som 
beräkningsunderlag för tilläggsresursen i förskola och grundskola. 
Modellen har en högre träffsäkerhet och innehåller fler 
bakgrundsvariabler än dagens modell. 
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I modellen utgör tilläggsresursen 8 % mot dagens 10 % av totalresursen 
avseende grundskolan. Minskningen motiveras av att resursen för 
modersmålsundervisning lyfts bort från tilläggsresursen.

Utbildningsförvaltningen har inget att invända mot den modell som 
föreslås. Det finns en stor fördel med att använda en vedertagen modell, 
som når en högre träffsäkerhet än dagens modell. De fristående 
huvudmännen ingår i modellen på lika villkor, liksom i dagens modell 
för direkt skolpeng.

Resurser för modersmålsundervisning och 
modersmålsstöd 
Förslaget innebär att resurser för modersmålsundervisning i grundskolan 
och modersmålsstöd i förskolan lyfts ur grundskolans och förskolans 
tilläggsresurs. Resursen läggs istället i utbildningsnämndens ram som ett 
så kallat tilläggsbelopp, eftersom nämnden har ansvaret för 
verksamheten. Alla förskolor och skolor, oavsett huvudman, erbjuds 
modersmålsundervisning och modersmålsstöd utan kostnad.

Av de förslagna förändringarna i direkt skolpeng, är detta den förändring 
som påverkar utbildningsnämnden mest. Därför vill 
utbildningsförvaltningen i sitt yttrande bland annat belysa de ekonomiska 
riskerna och konsekvenserna av förslaget.

Ekonomiska risker och konsekvenser  
Att gör modersmålsundervisning- och stöd till en fri nyttighet innebär en 
möjlig ökad efterfrågan. Alla elever som är berättigade till 
modersmålsundervisning anmäls inte. Om eller i vilken mån ekonomiska 
aspekter påverkat detta faktum är ytterligt svårt att ha en uppfattning om.     
I nuvarande köp/sälj system debiteras kostnad per undervisningstimma. 
Kostnaden per elev varierar därmed beroende på hur stor 
undervisningsgruppen är. Ju större undervisningsgrupp, desto lägre blir 
kostnaden per elev. Därigenom finns ett ekonomiskt incitament för 
grund- och förskolor att samverka för att skapa undervisningsgrupper och 
i största möjliga mån undvika små grupper eller enskild undervisning. 

En förändring innebärande att modersmålsundervisningen erbjuds utan 
kostnad, gör att grund- och förskolorna inte längre har något incitamentet 
att skapa undervisningsgrupper. Istället blir det Modersmålscentrum som 
får det ekomiska incitamentet för att gruppera eleverna. 

Fördelen med detta är att Modersmålscentrum har överblick över 
samtliga elever och därmed vilka möjligheter som finns för att skapa 
undervisningsgrupper. Den uppenbara nackdelen är att all undervisning 
är rektors ansvar. Modersmålscentrum kan och får inte styra över 
elevernas schema eller förflyttningar under skoldagen. För att 
modersmålsundervisningen skall kunna bedrivas på ett resurseffektivt 
sätt måste det till en samverkan mellan aktörerna. Om den egna eleven 
och den egna skolans intressen alltid sätts först, utan hänsyn till helheten, 
kommer en övergång till att modersmålsundervisning- och stöd erbjuds 
utan kostnad bli kostnadsdrivande för kommunen.
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För att verksamheten skall kunna bedrivas kostnadseffektivt måste det till 
ett regelverk som respekteras och följs. Skolor och förskolor måste se till 
helheten och medverka till att ge Modersmålscentrum möjlighet att 
bedriva verksamheten effektivt.   

I rapporten föreslås att ”Resurser för modersmålsundervisning/stöd lyfts ur 
grundskolans och förskolans tilläggsresurs. Resurserna läggs istället i 
utbildningsnämndens ram, som ett så kallat tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet 
för modersmålsundervisning/-stöd föreslås volymjusteras årligen utifrån 
förändrat barn- och elevantal i budgeten”. 
I konskevens med att elevantalet styr tilldelningen till 
utbildningsnämnden bör samma princip gälla för resurstilldelningen till 
Modersmålscentrum. Ersättning per elev ger Modersmålscentrum 
incitament för att skapa en effektiv organisation av verksamheten i 
förhållande till antal elever. Vare sig utbildningsnämnden eller 
Modersmålscentrum har dock möjligheter att styra efterfrågan, dvs. hur 
många elever som anmäls och är i behov av undervisning. 
Volymjustering bör därför göras utifrån verkligt antal elever istället för 
budgeterat antal dvs. samma typ av reglering som tillämpas vid 
utbetalning av elevpeng till barn- och skolförnämnderna. Konsekvensen 
kan annars bli att utbildningsnämnden åläggs att vidta åtgärder för något 
man inte kan styra över. 

Att resurserna till modersmålsundervisning/stöd lyfts ur grund- och 
förskolans tilläggsresurs får till konsekvens att de enheter som valt att 
anställa egen personal för att sköta modersmålsundervisningen inte lägre 
får någon ersättning för detta. Det ekonomiska motivet för att anställa 
egna modersmålslärare försvinner när Modersmålscentrums tjänster blir 
en fri nyttighet. Det finns kommunala såväl som fristående enheter som 
valt att anställa egna modersmålslärare. Effekten riskerar bli mindre 
flerspråkig personal på skolor och förskolor vilket i sin tur in kan bidra 
till försämrad integration. 

Översyn av Modersmålscentrums organisation
Utbildningsnämnden har i uppdrag att göra en översyn av 
Modersmålscentrums organisation, verksamhet och rutiner. Denna 
utredning visar att ett anslagsfinansierat ekonomiskt system på många 
sätt skulle skapa bättre förutsättningar för barn och elever att få sina 
rättigheter avseende modersmålsundervisning och modersmålsstöd 
tillgodosedda. En skola med elevens behov och lärande i fokus behöver 
också ha en ekonomisk organisation som har fokus på barnets bästa. 

Ett anslagsfinansierat system för förskola och grundskola kommer att 
skapa större förutsättningar för Modersmålscentrum att på bästa sätt 
organisera sina lärare och pedagoger och sätta samman grupper som 
främjar elevens lärande. 

Utbildningsförvaltningens syn på förslaget
Med bakgrund av det ovan framförda ställer sig utbildningsförvaltningen 
positiv till föreslagen förändring avseende modersmålsundervisning i 
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grundskolan och modersmålsstöd i förskolan. Dock ställer det krav på 
reviderade rutiner för verksamheten och att dessa efterlevs. 
Modersmålscentrum behöver ha mandat att fatta pedagogiska beslut 
rörande undervisningen.

Det är också av största vikt att den volymbaserade tilldelningen görs 
utifrån verkligt antal elever istället för budgeterat antal dvs. samma typ 
av reglering som tillämpas vid utbetalning av elevpeng.

Resursen för ”till nämndens förfogande” benämns 
”administration med mera”
Nämnden har ansvar för att göra omfördelningar eller särskilda 
satsningar som anses nödvändiga, och begreppet ”till nämndens 
förfogande” kan uppfattas som att nämnden inte har rådighet över de 
medel som fördelas via den direkta skolpengen. Därför föreslår att 
resursen istället benämns ”administration med mera”.

Utbildningsförvaltningen har ingen avvikande uppfattning, utan ser det 
som positivt att benämningen ändras. Det blir också tydligare gentemot 
de fristående huvudmännen med ett begrepp som kan jämföras med den 
ersättning som betalas ut avseende administration till dem.

Angående barn och elever med omfattande behov av 
särskilt stöd
I översynen av den direkta skolpengen ingår inte att se över organisation 
och finansiering av särskola och Lunds skolors resurscentrum (LSR), då 
detta utreds av barn- och skolnämnd Lunds Stad i särskild ordning.

Utbildningsförvaltningen menar att detta är olyckligt, då tilläggsbelopp 
för omfattande behov av särskilt stöd också är en del av den direkta 
skolpengen.

I skollagen står att om det befaras att elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i 
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen.  Om det i en utredning visas att eleven är i behov av 
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (Skollagen 3 kap 7-8 §§)

För fristående verksamhet gäller att hemkommunen ska lämna 
tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd 
eller ska erbjudas modersmålsundervisning (Skollagen 10 kap. 39 §). 
Enligt skolförordningen avses med tilläggsbelopp ersättning för 
assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära 
stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. 

I förarbetena till de aktuella bestämmelserna i skollagstiftningen (prop. 
2008/09:171 s. 42) står bl.a. följande: Kostnader för stöd i form av extra 
undervisning eller undervisning i en särskild grupp som syftar till att 
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hjälpa elever med svårigheter att nå målen bör ingå i 
undervisningskostnaderna.

Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning 
för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska 
avse extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning 
av en skollokal. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt elever med 
stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. 

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev 
och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att 
kunna fullgöra sin skolgång. Det krävs då att elevens stödbehov klarläggs 
och bedöms, t.ex. inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram 
som skolans rektor ansvarar för.

I dag hanteras tilläggsresurs/tilläggsbelopp för elever med omfattande 
behov av särskilt stöd inte på samma sätt för de två barn- och 
skolförvaltningarna. Det hanteras på ytterligare ett sätt för de fristående 
enheterna och ISLK.

Inom barn- och skolförvaltning Lunds Stad fördelas tilläggsresursen till 
skolområdena och skolområdeschefen har ansvar för att bedöma behovet 
av tilläggsresurs och fördela resursen. 

Inom barn- och skolförvaltning Lund Öster delas hela tilläggsresursen ut 
till skolorna, oberoende av behov hos elever eller inte. 

De fristående enheterna och ISLK ansöker hos LSR om tilläggsbelopp. 
LSR bedömer enligt fastställda rutiner och beviljar tilläggsbelopp i 
enlighet med vad som anges förarbetena och skollagen enligt ovan.

Att hanteringen av tilläggsresurs/tilläggsbelopp hanteras olika för 
fristående huvudmän och även mellan de båda barn- och skolnämnderna 
är olyckligt. Ett och samma barn kan ha olika möjligheter att få stöd 
beroende på val av skola och/eller huvudman. 

För att nå en mer rättsäker hantering anser utbildningsförvaltningen att 
utarbetande av gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation 
kan nå viss likvärdighet, men räcker inte för att garantera en rättsäker och 
likvärdig bedömning. I förarbetena till de aktuella bestämmelserna i 
skollagstiftningen (prop. 2008/09:171 s. 42) anges också att 
tilläggsbeloppet ska följa eleven. Då resurserna hanteras olika idag, är det 
fullt möjligt att en elev inte får samma resurs beroende på var eleven går 
i skola. Det är att föredra att alla elever i behov av omfattande särskilt 
stöd bedöms av LSR, som också bör få i uppdrag att sätta resurs på 
behovet, liksom det görs idag för elever hos fristående huvudmän.
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Friskolorna i Lund, ideell förening 

 

Lund 2016-03-11     

     

 

 

Yttrande till kommunstyrelsen Lund 

Friskolorna i Lund har granskat beslutsförslaget och har följande synpunkter. 

 

Inledningsvis vill Friskolorna i Lund påpeka, en faktor som även framgår av remissförslaget, att 

andelen elever som når målen i samtliga ämnen i Lund är högre än rikssnittet. Ett sådant resultat 

tyder på att skolorna i Lunds kommun i dagsläget i större utsträckning än rikssnittet tillgodoser 

elevers enskilda och socioekonomiska förutsättningar för lärande.  

 

1. Kan socioekonomiska faktorer vid fördelning av tilldelningsresursen förbättra 

skolresultaten?  
 

Det aktuella förslaget kommer att innebära en omfattande förändring i de enskilda skolornas budget. 

Respektive skolas socioekonomiska sammansättning av elever kommer att få avgörande betydelse vid 

beräknande av den totala skolpengen som ställs till respektive skolas förfogande. Trots detta 

konstaterar man i remissförslaget att det inte finns någon forskningsresultat eller andra resultat som 

visar att en större omfördelning av resurser kompenserar resultatskillnader mellan elever med olika 

socioekonomiska förutsättningar. Det har således inte gått att säkerställa att enbart mer resurser 

kan kompensera för de angivna socioekonomiska förhållandena. Utgångspunkten i förslaget är att 

socioekonomiskt resursstarka elever ska generera en lägre tilläggsresurs baserat på följande 

socioekonomiska faktorer:  

 

- Kön 

- Nyanlända 

- Högsta utbildning hos föräldrar 

- Ekonomiskt bistånd 

- Familjeförhållande 

- Hushållsinkomst  

 

Antalet negativa socioekonomiska faktorer i en skolas elevsammansättning genererar en högre 

tilläggsresurs eftersom det för dessa elever anses föreligga en större risk att inte uppnå målen för 

grundskolan. Den större tilläggsresursen ska syfta till att kompensera denna risk genom att erbjuda 

dessa elever ytterligare resurser i skolan. Att ytterligare resurser faktiskt kompenserar för dessa 
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elevers risk att inte uppfylla målen finns det emellertid inget stöd för. Friskolorna i Lund menar att 

det är anmärkningsvärt att fördelningsmodellens resultat, eftersom denna innebär en omfattande 

påverkan för skolornas ekonomiska förutsättningar, inte underbyggs med forskning eller fältstudier 

vari liknande modellers resultat analyserats. Det föreligger en risk för att skolor med 

socioekonomiskt resursstarka elever missgynnas ur ekonomisk synpunkt utan att denna fördelning 

genererar något resultat på skolor med socioekonomiskt resurssvaga elever.  

 

I det fall denna modell trots allt antas i sin helhet bör den antas under en prövotid som ska 

efterföljas av en utvärdering, för att säkerställa att önskvärt resultat har uppnåtts genom 

resursfördelningsmodellen.  

 

Det framgår i Bilaga 1 (s. 13) till förslaget, som även är den rapport som förslaget baseras på, att en 

högre måluppfyllelse inte ska leda till en sänkning av den totala skolpengen samt att en lägre 

måluppfyllelse inte ska leda till en höjning av den totala skolpengen. Detta eftersom 

fördelningskriterierna inte ska påverka hur skolpengen används. Detta förefaller strida mot 

resursfördelningssystemets syfte, då hela den socioekonomiska modellen bygger på att en 

omfördelning av resurser ska generera en högre måluppfyllnad för kommunens elever, varpå en 

utebliven uppföljning inte garanterar att önskvärt resultat uppnås.  

 

Det är hur resurser använts i utbildningssammanhang som har visat sig vara avgörande för att kunna 

påverka socioekonomiska faktorer, se bland annat rapporter från Skolverket, Sveriges Kommuner 

och Landsting och E&Y (Skolverket, 2009, Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 

330, s. 20, Sveriges Kommuner och Landsting Socioekonomisk resursfördelning till skolor- Så kan 

kommuner göra, s.36 ff., E&Y kartläggning Hur styr vi bort från dyrt och dåligt? – En studie av kommunala 

resursfördelningssystem till grundskolan, 2013). Dessa utredningar visar på ett samband mellan lärares 

kompetens och bättre resultat för socioekonomiskt resurssvaga elever, men ingen direkt påverkan 

av enbart t.ex. lärartäthet eller mer ekonomiska resurser. Således vill Friskolorna i Lund framhålla 

vikten av att i ett inledningsskede införa det föreslagna resursfördelningssystemen på prov, för att 

sedan utvärdera hur tilläggsresurserna används och om önskvärt resultat uppnås.  

 

2. Socioekonomisk resursfördelningsmodell ska inte fungera som medel för 

elevfördelning. 

 

I Bilaga 1 (s. 10) diskuterar rapporten att socioekonomiskt resursstarka elever påverkar hur attraktiv 

en skola är, varpå skolor med hög andel socioekonomiskt resurssvaga elever väljs bort. Författaren 
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menar att det föreslagna resursfördelningssystemet kan råda bot på detta. Författaren menar således 

att den förslagna modellen ämnar att påverka elevers val av skola genom att de extra resurserna kan 

kompensera elevtapp samt göra skolan attraktivare. Detta förefaller inte enbart strida mot syftet 

med tilläggsresursen utan även mot skollagens likabehandlingsprincip. Hur attraktiv en skola anses 

vara ur elevens perspektiv bör och ska inte påverkas av resurstilldelningen. Detta får således 

finansieras eller åtgärdas genom kommunens tilläggsresurs. Resursfördelningsmodellen får inte bli ett 

marknadsföringsbidrag.  

 

3. Tydligare riktlinjer vid fördelning av tilläggsbelopp  

 

Resursfördelningsmodellen tar enbart hänsyn till elevers behov på ett strukturellt plan. Den tar 

således inte någon hänsyn till elevens individuella behov trots att detta är den faktor som i störst 

utsträckning påverkar elevens möjlighet att nå målen. Friskolorna i Lund menar att en stor andel 

elever med behov av särskilt stöd, inom ramen för grundpengen, påverkar samtliga övriga elevers 

resurstilldelning och därmed möjligheten att nå målen. Med elever i behov av särskilt stöd inom 

ramen för grundpengen menas elever som är i behov av stöd, men inte når upp till förutsättningarna 

för tilläggsbelopp. Vissa föräldrar med barn i behov av stöd attraheras av skolor med en särskild 

pedagogisk inriktning eftersom dessa bättre kan tillgodose detta behov. Varken den nya eller den 

nuvarande resursfördelningsmodellen tar hänsyn till denna grupp av elever, men med den nya 

resursfördelningsmodellen blir behovet av att säkerställa denna resurs mer aktuellt än tidigare 

eftersom tilläggsresursen kommer att innebära en reducering av medel för många skolor (Bilaga 3). 

Utredningen (s. 26) påpekar att beviljande av tilläggsbelopp tidigare har hanterats på olika sätt i de 

olika nämnderna och att detta bör samordnas för att tillförsäkra en likvärdig bedömning. Friskolorna 

i Lund vill särskilt betona behovet av tydligare riktlinjer vid beslut om tilldelning av denna typ av 

resurser för att kunna tillgodose sina elevers behov av särskilt stöd då sådana har varit bristfälliga 

tidigare.  

 

4. Resurser till nämndens förfogande 

 

När det kommer till resurser ”Till nämndens förfogande” framgår det av förslaget att denna resurs 

ämnar att byta namn till ”Administration med mera”. Detta namnbyte ska således inte innebära några 

förändringar för resursens användningsområde. Denna resurs anger man ska användas för att 

finansiera nämnd, förvaltningsledning, särskilda satsningar, samt som reserv för oförutsedda behov. 

Friskolorna i Lund önskar att riktlinjer för beviljande av denna resurs ska klargöras för att tillgodose 

skollagens krav på likabehandling eftersom ändamålet med denna resurs, samt redovisning av tidigare 

användning av dessa medel, inte framgår av förslaget eller tidigare fördelningssystem. Friskolorna i 

Lund önskar således att Lunds kommuns skolor ges lika möjlighet till att ta del av denna resurs och 

att det specificeras vad medlen avvarats till. 
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5. Modersmålsundervisning 

 

Den nya resursfördelningsmodellen innebär att modersmålsundervisning lyfts ur tilläggsresursen och 

ska istället finansieras genom ett tilläggsbelopp inom ramen för utbildningsnämnden. Detta ska 

således tillhandahållas fritt till samtliga elever inom Lunds kommun. Friskolorna i Lund ifrågasätter att 

tillräckliga resurser har avsatts för att finansiera modersmålsundervisning som fri nyttighet samt, att 

ifall det föreligger ett underskott, varifrån dessa resurser ska hämtas. Det framgår inte heller av 

förslaget hur man avser att hantera modersmålsstöd som idag utförs av skolorna själva genom egen 

personal.  

Elever från andra kommuner som går i skola i Lund har i många fall modersmål på skolan. Detta 

eftersom det inte är görbart att elever pendlar fram och tillbaka under skoltid för att få modersmål i 

hemkommunen (finns även förvaltningsdomslut på att detta inte är tillåtet). Hur ska modersmålet 

lösas för dessa elever? 

Friskolorna i Lund önskar således ett tydliggörande av hur modersmålsundervisningen ska tryggas vid 

genomförandet av förslaget. 

 

6. Beslutsförslagets ekonomiska konsekvenser 

 

Slutligen vill Friskolorna i Lund att kommunstyrelsen förtydligar de ekonomiska konsekvenser detta 

förslag kommer att innebära för skolorna i Lunds kommun. Beslutsförslaget är ur budgeterings- och 

ekonomisk synpunkt svårt att överblicka varpå det inte går att utläsa vad beslutsförslaget kommer att 

ge för effekter på respektive skola. För att råda bot på detta önskar Friskolorna i Lund att förslaget 

kompletteras med förtydligande underlag 
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Yttrande ang. ”Översyn av direkt skolpeng” 
 
Resursfördelningsmodell  
 
Det framgår av det utsända beslutsunderlaget att både skollagens och skolverkets skrivningar 
förespråkar att huvudmannen i större utsträckning bör fördela resurser på ett sätt som 
kompenserar för skillnader i skolors och elevers olika förutsättningar. I underlaget står det 
även att med tillägget i skollagen 2014 förtydligas att kommunen som finansiär (av fristående 
skolor) ska beakta skillnader i elevernas behov och att en socioekonomisk ersättning kan vara 
ett sätt att göra det. Det finns sedan tidigare en socioekonomisk fördelningsmodell i Lunds 
kommun som även omfattar de enskilda/fristående enheterna.  
Skolinspektionen uttalade 2012 att Lunds kommun behöver utveckla analyser av 
uppföljningen så att det blir möjligt att upptäcka om relevanta faktorer används vid 
resursfördelningen. 
 
Med detta som bakgrund ser vi ingen anledning till att ifrågasätta att det finns en 
resursfördelningsmodell eller att den nu ses över.  
 
Vi förutsätter även att den föreslagna resursfördelningsmodellen är träffsäker, opåverkbar, har 
legitimitet, samt att den främjar en effektiv resursanvändning. 
 
Då kommunfullmäktige fastställer tilläggsresurserna, dvs. den andel av skolpengen som ska 
gå till socioekonomisk fördelning, inför varje budgetår vill vi understryka vikten av att en så 
stor andel som möjligt ligger i grundresursen. Idag avgår 10% och det nya förslaget bygger på 
att samma procentsats gäller även fortsättningsvis, d.v.s. att 8% fördelas efter socioekonomi 
och 2 % fördelas till modersmålsundervisning. 
 
”Lunds kommun fördelar resurser via en skolpeng som består av en åldersindelad 
grundresurs som är lika för alla förskolor/skolor samt en tilläggsresurs som varierar 
beroende på den socioekonomiska strukturen för respektive enhet. Intentionen med direkt 
skolpeng är att så stor del som möjligt av de avsatta resurserna ska gå direkt ut i 
verksamheten samt att resurser ska fördelas lika mellan kommunala och enskilda/fristående 
enheter.” 
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Vi ser det som viktigt att fördelningsmodellen inte får större inverkan på hur resurserna 
fördelas mellan de olika skolorna, än vad den har idag. Även om modellen statistiskt anses 
som träffsäker har den sina svagheter och vi vill lyfta några punkter som vi anser vara särskilt 
problematiska: 
 
”Det är de systematiska skillnaderna mellan elevgruppers som ska kompenseras för i 
fördelningsmodellen. Elevernas individuella skillnader i behov hanteras av skolorna i första 
hand, mellan huvudmannens skolor i andra hand och i form av ansökta medel, tilläggsbelopp, 
i sista hand.”  

 
- Individuella skillnaderna i elevers behov mäts inte trots att det är den enskilt viktigaste 

faktorn för elevens möjlighet att nå målen. Många föräldrar väljer en mindre fristående 
skola just med anledning av att deras barn är i behov av särskilt stöd samt i behov av 
ett mindre sammanhang än den stora kommunala skolan kan erbjuda. En stor andel 
elever med behov av särskilt stöd, inom ramen för grundpengen, påverkar alla elevers 
resurstilldelning och möjlighet att nå målen.  

 
- I underlaget konstateras att skolornas olika produktionsförutsättningar påverkar 

likvärdigheten. Det kan gälla hur väl befintliga lokaler är anpassade efter skolans 
behov, förutsättningar för att tillsätta behöriga lärare i alla ämnen, elevhälsa, 
geografiskt upptagningsområde, skolskjuts och skolans storlek. Dessa faktorer är svåra 
för skolan att påverka och merkostnader eller särskilt fördelaktiga förutsättningar kan 
om huvudmannen har flera skolor beaktas vid omfördelning av resurser. Det är rektors 
ansvar att utifrån givet antal elever skapa en effektiv skolorganisation. Likt 
kommunala små skolor har små friskolor andra produktionsförutsättningar än de större 
skolorna, särskilt om de inte är placerade centralt. För att rektor långsiktigt ska kunna 
planera för en effektiv skolorganisation förutsätts en hög och förutsägbar grundresurs. 
En huvudman med bara en skola har inga möjligheter till omfördelning mellan 
skolenheter.  
  

”Resurser är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att en skola ska uppnå målen. 
Det krävs också att skolan har en god förmåga att använda resurserna effektivt och därmed 
skapa en verksamhet av god kvalitet som leder till att skolans mål uppnås”.  
 

- Man bör inte ha allför stor tilltro till att en ren omfördelning av grundresurser mellan 
skolor automatiskt medför att fler lundaelever kommer att nå målen. Det finns en risk 
att skolor med socioekonomiskt resursstarka elever missgynnas ur ekonomisk 
synvinkel. Detta utan att man kan styrka att en omfördelning av ekonomiska resurser 
kompenserar resultatskillnader mellan elever med olika socioekonomiska 
förutsättningar. 
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- Fördelningsmodellens principer bygger på måluppfyllelse i årskurs nio. Hur stor 

träffsäkerheten är för årskurs tre eller årskurs sex är framgår inte. Är föräldrars 
utbildningsnivå eller inkomst av samma betydelse för skolor med bara lägre årskurser? 
Vi efterlyser en bättre dokumentation och analys av detta. 

 
Modersmålsundervisning  
 
Att resurser för modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd i förskolan lyfts 
ur tilläggsresursen anser vi vara bra. Det finns idag en diskrepans mellan tilläggsresurs och 
rätt till modersmålsundervisning. Att modersmålsverksamheten anslagsfinansieras och blir en 
fri nyttighet för alla elever i Lunds kommun tror vi kommer att öka både tillgång och kvalitet 
rent generellt för eleverna. Hur man avser att hantera detta i de fall där modersmålsstöd i 
förskolor och förskoleklasserna idag utförs av skolornas egen pedagogiska personal framgår 
inte av underlaget. 
 
Tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd 
 
”Idag hanteras tilläggsbeloppet för elever med omfattande behov av särskilt stöd på olika sätt 
i förvaltningarna. Det kan innebära att likvärdighet inte råder i bedömning och beslut om 
resurser.” 
 
I förslaget skrivs, ”för att säkerställa en likvärdig bedömning föreslås att nämnderna 
utarbetar gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation. Ett gemensamt 
förhållningssätt underlättar också en övergång mellan skolor.” 
 
Att alla elever inom kommunen ska ges samma möjligheter att erhålla tilläggsbelopp är bra. 
Gemensamma riktlinjer en förutsättning för detta, men om en rättvis fördelning av 
tilläggsbelopp ska kunna göras kräver det att beslutsfattande personer har stor insikt i och 
djup kännedom både om den aktuelle elevens och skolans förutsättningar. Inget barns behov 
och ingen skolas förutsättningar är lika. Vidare krävs det också en helhetsbild över hur det ser 
ut i kommunen i stort. Skrylleängskolan har ett gott rykte bland föräldrar när det gäller att 
kunna möta elever med särskilda behov. Vi är stolta över att vara en skola som våra föräldrar 
anser ställa upp för de svaga. Detta beaktas inte i kommunens resursfördelningsmodell och 
även om våra föräldrar bedöms som socioekonomiskt starka så är vi i många fall helt 
beroende av tilläggsbelopp för att vi även fortsättningsvis ska kunna göra skillnad för våra 
elever med omfattande behov av särskilt stöd.  
 
Vi är medvetna om att våra föräldrar på många sätt kan anses resursstarka men det är i vårt 
fall inte samma sak som att våra elever är det. 
 
 Dalby & S Sandby Montessoriförening 
 
Daniel Alvén/rektor     Pia Larsson/ekonomiansvarig    Thomas Hellmark/styrelseledamot 
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Yttrande angående fördelning av medel till skolpeng, Lunds kommun 
 
Min synpunkt på förslaget till skolpeng för elever i Lunds kommun är att budgeten för 
tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd bör utökas och riktas till skolor med 
många elever i behov av särskilt stöd. Detta bör göras för att bättre svara mot de 
behov som finns.  
Med utgångspunkt i Freinetskolan med en liten andel elever med utländsk bakgrund 
och förhållandevis hög utbildningsnivå hos föräldrarna MEN med en hög andel elever 
i verkligt behov av särskilt stöd, finns det stora svårigheter att möta alla behov. Vi 
söker kontinuerligt tilläggsbelopp hos LSR i Lund och i andra kommuner, men de 
belopp vi tilldelas motsvarar långt ifrån kostnaderna. 
2012 gjorde vi en skrivelse till LSR och den dåvarande rektorn Ingrid Kanje 
angående Freinetskolans roll. I denna skrivelse beskriver vi hur vi faktiskt fångar upp 
ett stort antal elever som kommer från andra skolor där de inte har klarat sig så bra. 
Freinetskolan är en skola som andra skolor med samma ekonomiska förutsättningar 
men med ett förhållandevis stort antal elever som behöver extra hjälp och stöd. 
Freinetskolan rekommenderas ofta av andra skolor och myndigheter som ett 
alternativ till en större skola. Vi får elever som har haft svårigheter i den vanliga, lite 
större kommunala skolan, inlärningsmässiga såväl som psykosociala. 
Detta innebär med automatik ett högre resursbehov i form av utökad personaltäthet. 
Det finns troligen andra skolor som har en liknande problematik som vår och som 
också skulle vara betjänta av en riktad resurs till elever i behov av särskilt stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
Lund 2016 03 10 
 
 
 
 
Eva Jensén 
Rektor/förskolechef 
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Yttrande om direkt skolpeng 
  

Pusselbitens skola har granskat beslutsförslaget om och har följande synpunkter: 
För det första måste vi påpeka att varken Pusselbitens skola eller Pusselbitens förskola finns 
med bland de skolor och belopp som finns listade i förslaget. 
 
Pusselbitens skola har inte många elever, i nuläget 22st, varav endast 2 elever tillhörande 
grundskolan är från Lunds kommun. Som en mindre och nystartad skola finns vi inte alltid 
med i alla nationella statistik.  
Dock är det viktigt att det föreslagna beloppet för Pusselbiten blir korrekt. Vi yrkar på att i 
den reviderade förslaget bör Pusselbiten i första hand skall kvalificeras som särskild 
verksamhet som finns i förslaget eller alternativt erhålla ett tilläggsbelopp som är i övre 
kvartilen av de föreslagna beloppen.  
 
I förslaget står det att vissa verksamheter dock har till följd av sitt särskilda uppdrag 
väsentligt högre kostnader eller har svårt att beräkna en kostnad per barn/elev att fördelas 
via skolpeng. Särskilda resurser behöver då riktas till denna verksamhet och den är därmed 
anslagsfinansierad. Dessa verksamheter riktar sig till både den kommunala och den enskilda 
verksamheten. Pusselbiten är en enskild verksamhet med särskilt uppdrag som har väsentligt 
högre kostnader än en normal skola. Därmed är det rimligt att vi är kategoriserade på 
motsvarande sätt i enlighet med principen för lika villkor. 
 
Vi vill i sammanhanget också påpeka att ett flertal av de faktorer som anges som 
fördelningsprincip gäller Pusselbitens skola, men med anledning av det låga antalet syns inte 
detta i t.ex. skolverkets statistik. 
 
Måluppfyllelse: Skolan har med tanke på elevernas bakgrund och funktionshinder bland den 
lägsta måluppfyllelsen i Lunds kommun, vilket var ett av kriterierna för fördelning. 
Kön: 91% (20 av 22 ) av skolans elever är pojkar, vilket enligt förslaget skulle  generera en 
högre tilldelning 
Bakgrund: 50% av skolans elever har minst en vårdnadshavare född utanför Sverige. Bland 
dessa saknar 80% högskoleutbildning. 
 
Vi hoppas att utbildningsförvaltningen kan ta detta yttrande i beaktning i sitt kommande 
beslut  
 
 
Dalby, 2016-03-09 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Navid Ghannad    Benita Sjöberg 
Ordförande Pusselbitens skola   Rektor Pusselbitens skola 
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§ 30 Yttrande över remiss: Översyn av 
direkt skolpeng”

Dnr BSL 2016/0007

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med 
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt 
skolpeng. Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om 
resursfördelningen bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov 
föreslå förändringar.

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av 
kommunkontoret har under hösten 2015 genomfört översynen.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 30:e mars 2016 dnr BSL 
2016/0007
Arbetsgång direkt skolpeng – infomöte 160120
Rapport översyn skolpeng inkl. bilagor KSau 18 januari 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2016 dnr KS 
2014/0680
 

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP)  yrkar att nämnden beslutar 
enligt följande:

1.  Samtycke till föreslagen modell för socioekonomisk viktning 
(Lundamodellen)

2.  Samtycke till att pengen fördelas till nämnden.

3.  Grundresursen bör fördelas i intervallen F-3, 4-6 och 7-9

4. Samtycke till resurs för modersmålsundervisning enligt utredningens 
förslag

5.  Vi tillstyrker en socioekonomisk omfördelning motsvarande 8% i 
grundskolan samt en socioekonomisk viktning på två procentenheter i 
förskolan.

6.  En socioekonomisk viktning med 5% införs även i fritidshemspengen.

7.  Verksamhetsansvar, budgettilldelning av skolpeng och 
omfördelningsansvar för tilläggsbelopp för ISLK’s verksamhet läggs 
under Utbildningsnämnden.
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8.  De resurser som i nuvarande modell benämns ”till nämndens 
förfogande” bör benämnas ”ledning, styrning och gemensamma 
kostnader”.

9.  Särskilt regelverk kring små skolor tas bort i modellen.

 

Gösta Eklund (V) instämmer i Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande utom 
såvitt avser punkten 4. Vad gäller denna punkt yrkar han enligt 
förvaltningens förslag.

 

Lars Hansson (L) med instämmande av Vera Johnsson (M), Simon Årnes 
(C) och Samuel Körner Lilja (KD) yrkar att nämnden beslutar enligt 
följande:

1.Beräkningen av tilläggsresursen bör baseras på SCB:s s.k. riksmodell 
och inte på den speciella kommunmodellen för Lund. De båda 
modellerna skiljer sig inte mycket i träffsäkerhet och det är då naturligt 
att välja den som är mest etablerad.

2. Vi instämmer i kommunkontorets förslag att skolpengen betalas ut till 
nämnden, men vill att en uttrycklig ambition ska vara att pengen fördelas 
vidare ut till enheterna.

3. Åldersindelningen för grundresursen i grundskolan bör förändras så att 
den följer stadieindelningen F-3, 4-6, 7-9

4. Modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd i 
förskolan bör inte vara en ”fri nyttighet” som anslagsfinansieras via 
Utbildningsnämnden. Detta skulle bli problematiskt för de verksamheter 
(framför allt friskolor och förskolor) som idag bedriver 
modersmålsverksamheten med egen personal. Fria nyttigheter riskerar att 
bli kostnadsdrivande. Det finns också en risk att Modersmålscentrum, för 
att kunna hålla budgeten, får långtgående bestämmanderätt över 
formerna, på ett sätt som berövar rektor/förskolechef möjligheterna att 
tillgodose elevernas ”rätt till utbildning” i enlighet med dennes uppdrag.

Vi föreslår därför att 2% av grundresursen i grundskolan fördelas enligt 
en separat fördelningsmodell, med enda syfte att schablonmässigt ge 
kostnadskompensation för modersmålsundervisning. Denna modell kan 
exempelvis basera sig på antal elever med utländsk bakgrund oavsett 
vistelsetid i Sverige.

För förskolan föreslås en motsvarande omfördelning av 
modersmålskostnader med 1% av grundresursen.
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5. Vi tillstyrker en socioekonomisk omfördelning motsvarande 8% i 
grundskolan och 1% i förskolan.

6. Inom fritidshemmet anser vi att det kan vara motiverat med en 
socioekonomisk omfördelning motsvarande 1%.

7. Resurser till ISLK bör fördelas på ett sätt som helt överensstämmer 
med resurstilldelningen till fristående skolor.

8. Resursen för ”till nämndens förfogande” bör benämnas ”ledning, 
styrning och gemensamma kostnader”.

9. Ersättning för små skolor på landsbygden bör hanteras utanför 
resursfördelningsmodellen, genom omfördelning inom respektive Barn- 
och skolnämnd.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad 
gäller punkt 1 mot Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 1 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl 
förslag.

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 1

Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 1

 

Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande:

Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten 
Spanne (S),

Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).

 

Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:

Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte 
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats 
Hansson (SD)

Nämnden beslutar i enlighet med Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad 
gäller punkt 1.
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Därefter ställer ordföranden proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande vad gäller punkt 2 och Lars Hanssons (L) m.fl  yrkande vad 
gäller punkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elin 
Gustafssons (S) m.fl yrkande.

 

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 2

Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m fl yrkande vad gäller punkt 2

 

Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande:

Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten 
Spanne (S),

Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).

 

Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:

Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte 
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats 
Hansson (SD)

Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller 
punkt 2

Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad 
gäller punkt 3 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta

Därefter ställer ordföranden proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl, 
Lars Hanssons (L) och Gösta Eklunds (V) yrkande vad gäller punkt 4 och 
finner att nämnden beslutar att anta Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande

Omröstning begärs

För att utröna vilket av de återstående yrkandena som skall utgöra 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
och finner att nämnden bifaller Lars Hanssons (L) m.fl  yrkande som 
motförslag i huvudvoteringen

Nämnden godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 4

Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 4
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Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande:

Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten 
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).

Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:

Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte 
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats 
Hansson (SD)

Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller 
punkt 4

Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad 
gäller punkt 5 mot Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 5 
och finner att nämnden beslutar att anta Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande

Omröstning begärs

Nämnden godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 5

Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 5

 

Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande:

Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten 
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).

 

Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:

Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte 
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats 
Hansson (SD)

 

Nämnden beslutar att anta Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller 
punkt 5

 

Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad 
gäller punkt 6 mot Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 6 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande

Omröstning begärs.
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Nämnden godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 6

Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 6

 

Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande:

Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten 
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).

 

Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:

Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte 
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats 
Hansson (SD)

 

Nämnden beslutar i enlighet med Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad 
gäller punkt 6

Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl  yrkande 
vad gäller punkt 7 mot Lars Hanssons (L) m.fl förslag vad gäller punkt 7 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad gäller punkt 7

Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller punkt 7

 

Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande:

Elin Gustafsson (S), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten 
Spanne (S), Erik Hammarström (MP), Gösta Eklund (V).

Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:

Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte 
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats 
Hansson (SD)

Nämnden bifaller därmed Lars Hanssons (L) m.fl yrkande vad gäller 
punkt 7
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Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande vad 
gäller punkt 8 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta

Därefter ställer ordföranden proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande vad gäller punkt 9 och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta 

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt följande:
- Beräkningen av tilläggsresursen bör baseras på SCB:s s.k. 

riksmodell och inte på den speciella kommunmodellen för Lund. 
De båda modellerna skiljer sig inte mycket i träffsäkerhet och det 
är då naturligt att välja den som är mest etablerad.

- Vi instämmer i kommunkontorets förslag att skolpengen betalas ut 
till nämnden, men vill att en uttrycklig ambition ska vara att pengen 
fördelas vidare ut till enheterna.

-  Grundresursen bör fördelas i intervallen F-3, 4-6 och 7-9
- Modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd i 

förskolan bör inte vara en ”fri nyttighet” som anslagsfinansieras via 
Utbildningsnämnden. Detta skulle bli problematiskt för de 
verksamheter (framför allt friskolor och förskolor) som idag 
bedriver modersmålsverksamheten med egen personal. Fria 
nyttigheter riskerar att bli kostnadsdrivande. Det finns också en risk 
att Modersmålscentrum, för att kunna hålla budgeten, får 
långtgående bestämmanderätt över formerna, på ett sätt som 
berövar rektor/förskolechef möjligheterna att tillgodose elevernas 
”rätt till utbildning” i enlighet med dennes uppdrag.
Vi föreslår därför att 2% av grundresursen i grundskolan fördelas 
enligt en separat fördelningsmodell, med enda syfte att 
schablonmässigt ge kostnadskompensation för 
modersmålsundervisning. Denna modell kan exempelvis basera sig 
på antal elever med utländsk bakgrund oavsett vistelsetid i Sverige.
För förskolan föreslås en motsvarande omfördelning av 
modersmålskostnader med 1% av grundresursen.

- Vi tillstyrker en socioekonomisk omfördelning motsvarande 8% i 
grundskolan och 1% i förskolan.

- Inom fritidshemmet anser vi att det kan vara motiverat med en 
socioekonomisk omfördelning motsvarande 1%.

- Resurser till ISLK bör fördelas på ett sätt som helt överensstämmer 
med resurstilldelningen till fristående skolor.

-  De resurser som i nuvarande modell benämns ”till nämndens 
förfogande” bör benämnas ”ledning, styrning och gemensamma 
kostnader”.

-  Särskilt regelverk kring små skolor tas bort i modellen.
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Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning (V): Vänsterpartiet tar principiellt avstånd från 
systemet med direkt skolpeng. Vi kan dock konstatera att remissförslaget 
rymmer positiva förbättringar.

Protokollsanteckning (FI): Feministiskt initiativ anser att lärarens 
kompetens är en viktig faktor för måluppfyllelse och bör därför betraktas 
i resursfördelningsmodellen. Nämns inte fortbildning finns det risk för att 
få resurs avsett för kompetensutveckling.

Protokollsanteckning (FI): Vi instämmer i Elin Gustafssons (S) yrkande

Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i FI:s 
protokollsanteckning.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Akten
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 9 (10)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-30 BSL 2015/0817

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2016-03-30 
klockan 18.00–22.30

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)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Simon Årnes (C)
Samuel Körner Lilja (KD)

Tjänstgörande ersättare Mats Hansson (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Chelsea Long (V)
Max Eskilsson (C)
Baharan Raoufi (FI)

Övriga Mats Oscar Jönsson, Skoldirektör, Barn- och skolförvaltning Lunds 
stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad
Anita Bengtsson, HR-chef, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Ann-Britt Svensson, Ekonom, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Daniella Ivkovic, sekreterare

Justerare Lars Hansson (L)

Paragrafer § 24-39

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 10 (10)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-30 BSL 2015/0817

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Lars Hansson (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2016-03-30

Paragrafer § 24-39

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

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

Underskrift
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (7)
Skolkontoret Diarienummer

2016-03-30 BSL 2016/0007

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

Peter Nyberg

 

peter.nyberg2@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Direkt skolpeng

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med 
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt 
skolpeng. Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om 
resursfördelningen bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov 
föreslå förändringar. 
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av 
kommunkontoret har under hösten 2015 genomfört översynen. 

Barn- och skolnämnd Lund Stads process
Förslaget har gåtts igenom både i förvaltningens ledningsgrupp, med 
samtliga skolledare i förvaltningen och i nämnde. Representanter från 
arbetsgruppen har bistått vid genomgångarna. Skolområdena har ombetts 
lämna synpunkter på förslaget senast 19/2.

Synpunkter från skolområdena
Synpunkter har inhämtats från skolområdena och man har varit relativt 
samstämmiga i de svar som lämnats in. Man är överens om att den 
modell för socioekonomisk viktning som tagits fram är bra. 
Skolområdena framhåller vikten av att resurser och kostnadsansvar för 
modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisningen i skolan ska 
ligga under varje skola respektive förskola.   

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar skolområdenas uppfattning gällande både föreslagen 
modell för socioekonomisk viktning (Lundamodellen), skolområdenas 
uppfattningar gällande att resurserna för modersmålsmålsundervisning i 
skolan och modersmålsstöd i förskolan bör ligga under respektive rektor 
och förskolechef och synen på grundresursens stadieindelning F-3, 4-6 
och 7-9. När det gäller resurserna för modersmålsundervisning i 
grundskolan och modersmålsstöd i förskolan bör dessa fördelas separat 
som ett tilläggsbelopp baserat på elever med utländsk bakgrund.

Förvaltningen anser att det är positivt att nämnden i föreslaget system får 
en möjlighet till omfördelning av pengen. Samtidigt är det av stor vikt att 
omfördelning sker restriktivt och att skolområdenas möjligheter till egna 
kompensatoriska omfördelningar bibehålls.
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Tjänsteskrivelse 2 (7)
Diarienummer

2016-03-30 BSL 2016/0007

Barn- och skolförvaltning Lund stads förslag till yttrande
- Samtycke till föreslagen modell för socioekonomisk viktning 

(Lundamodellen)

- Samtycke till att pengen fördelas till nämnden. Samtidigt 
förutsätts att det finns en uttalad intention att pengen skall 
fördelas i ett rakt system ut till skolorna/förskolorna och att 
skolområdena förfogar över kompensatoriska 
omfördelningsmöjligheter mellan sina enheter.  

- Grundresursen bör fördelas i intervallen F-3, 4-6 och 7-9

- Resursen för modersmålsstöd i förskolan bör fördelas till 
respektive förskola och utgöra en procentenhet av grundresursen. 
Fördelningen ska basera sig på utländsk bakgrund.

- En socioekonomisk viktning på en procentenhet utöver resurserna 
för modersmålsstöd i förskolan byggs in i den nya modellen för 
skolpeng.

- Resursen för modersmålsundervisning bör fördelas till respektive 
grundskola och utgöra två procentenheter av grundresursen. 
Fördelningen ska basera sig på utländsk bakgrund.

- En socioekonomisk viktning med 5% införs även för 
fritidshemspengen. 

- Beslut gällande omfördelning av stöd till mindre skolenheter 
läggs under respektive nämnd. Vid ett sådant beslut skall hänsyn 
tas till åldersstrukturen i elevunderlaget samt skolans möjlighet 
att bilda lämpliga grupper utifrån både ett socialt och pedagogiskt 
perspektiv.

- Verksamhetsansvar, budgettilldelning av skolpeng och 
omfördelningsansvar för tilläggsbelopp för ISLK’s verksamhet 
läggs under Utbildningsnämnden.

- De resurser som i nuvarande modell benämns ”till nämndens 
förfogande” bör benämnas ”ledning, styrning och gemensamma 
kostnader”. 

 

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 30:e mars 2016 dnr BSL 
2016/0007 
Arbetsgång direkt skolpeng – infomöte 160120
Rapport översyn skolpeng inkl. bilagor KSau 18 januari 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2016 dnr KS 
2014/0680
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Tjänsteskrivelse 3 (7)
Diarienummer

2016-03-30 BSL 2016/0007

Barnets bästa
Beslutet berör barn. Skollagen anger att ”I utbildningen ska hänsyn tas 
till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen " 

Lunds kommun fördelar därför resurser via en skolpeng som består av en 
åldersindelad grundresurs som är lika för alla förskolor/skolor samt en 
tilläggsresurs som varierar beroende på den socioekonomiska strukturen 
för respektive enhet. 

Tilläggsresursen fördelas utifrån de socioekonomiska 
bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsbakgrund och utländsk 
bakgrund i familjen. Syftet med tilläggsresursen är att kompensera för de 
systematiska skillnaderna mellan elevgrupperna. 

Ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samråd med 
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt 
skolpeng. 
Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om resursfördelningen 
bidrar till att nå uppsatta mål samt att vid behov föreslå förändringar. 
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av 
kommunkontoret har under hösten 2015 genomfört översynen. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 18 januari 2016 

att remittera förslaget till barn- och skolnämnderna samt 
utbildningsnämnden för yttrande med svar senast den 30 mars, 

att utbildningsnämnden ska inhämta synpunkter från enskilda huvudmän 
samt
 
att vid eventuella avvikande uppfattningar ska effekterna tydligt 
beskrivas i yttrandena. 

Barn- och skolnämnd Lund Stads process
Genomgång av förslaget har gjorts i flera olika sammanhang. 
Förvaltningens ledningsgrupp har fått en genomgång av förslaget på 
ledningsgruppens sammanträde 160116.

Samtliga skolledare har fått en genomgång av kommunkontorets 
representanter i arbetsgruppen (Britt Steiner och Magdalena Titze) på 
skolledarforum 160129.

Barn och skolnämnd Lund stad har fått en första genomgång av både 
förslaget och tilltänkt arbetsgång på informationsmötet inför nämnd 
160120. Hela nämnden har sedan fått förslaget presenterat av 
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kommunkontorets representanter i arbetsgruppen (Britt Steiner och 
Magdalena Titze) på nämndens sammanträde 160204.

Både skolledare och politiker har i samband med informationstillfällena 
fått tillgång till fullständig remissversion av förslaget med tillhörande 
bilagor.

Skolområdena har ombetts inkomma med sina synpunkter till 
förvaltningen senast 160219. Samtliga skolområden har lämnat in sina 
remissvar. 

Synpunkter från skolområdena
Skolområdena har varit relativt samstämmiga i de synpunkter som 
lämnats in. Det finns brett förankrade uppfattningar inom följande 
områden:

SCB’s kommunmodell för Lund.
Här är man överens om att den modell som föreslås för socioekonomisk 
viktning är funktionell och realistisk. 

Modelsmålsundervisningen i skolan.
Här uttrycks stor oro mot förslaget att lägga resurserna i 
Utbildningsförvaltningens ram. Rektorerna menar att det är av största 
vikt att skolorna själva får behålla inflytandet över t.ex. 
gruppindelningar, schemaläggning och organisation för genomförandet 
av modersmålsundervisningen för de elever man har ansvar för. 
Rektorerna anser också att ansvar och inflytande över kostnaderna för 
modersmålsundervisningen bör ligga kvar på respektive skola 

Modelsmålsstöd i förskolan.
Total enighet råder i samtliga skolområden om att resurserna för 
modersmålsstöd bör ligga kvar under respektive förskolas förskolechef 
och budget. Läroplansuppdraget gällande modersmålsstöd i förskolan är 
idag utformat på ett sätt som inte enbart löses genom att man köper 
tjänster av modersmålsenheten. Att arbeta med flerspråkiga barn i 
förskolan innebär att all förskolans personal behöver involveras i 
utvecklingsarbetet och att det också sker på daglig basis. För att 
möjliggöra en fortsatt utveckling av modern och ändamålsenlig 
pedagogik är det också nödvändigt att resurserna ligger kvar ute på varje 
förskola.

Skolpeng grundresurs.
Skolområdena är positiva till att man delar in grundresursen stadievis F-
3. Man menar vidare att grundresursen bör kategoriseras stadievis genom 
hela grundskolan så att de olika kategorierna blir F-3, 4-6 och 7-9

Små enheter.
Några områden lyfter fram synpunkten att om särskilt stöd till små skolor 
skall utbetalas i form av en garanterad intäkt (enligt förslag 54 elever) så 
bör det också regleras ett minimital för hur liten en skola tillåts vara.

129



Tjänsteskrivelse 5 (7)
Diarienummer

2016-03-30 BSL 2016/0007

Ett område påpekar att särskilt stöd också bör utbetalas till 
en/tvåavdelningsenheter i förskolan.   

Övriga synpunkter.
Några skolområden lyfter fram behovet av central samordning av 
simundervisning.

Det nya förslaget innebär att skolpengen kommer att betalas ut till 
nämnden för att sedan fördelas vidare till skolor och förskolor. Ett 
skolområde påpekar vikten av att fördelningen från nämnden till 
enheterna blir transparant och att det blir tydligt hur eventuella 
omfördelningar på nämnds nivå görs.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar skolområdenas uppfattning att föreslagen modell för 
socioekonomisk viktning (Lundamodellen) bör antas.

Förvaltningen delar även skolområdenas uppfattningar gällande att 
resurserna för modersmålsmålsundervisning i skolan och 
modersmålsstöd i förskolan bör ligga under respektive rektor och 
förskolechef.

Förvaltningen samtycker också till skolområdena gällande synpunkterna 
att grundresursen bör fördelas enligt F-3. 4-6 och 7-9.

Förvaltningen anser att det å ena sidan är positivt att nämnden i 
föreslaget system får en möjlighet till omfördelning av pengen men att 
detta i grunden bör tillämpas restriktivt och att intentionen att bibehålla 
ett rakt resursfördelningssystem skall vara tydlig. I föreslagen modell ser 
vi det som fortsatt angeläget att skolområdena inom Lunds stad får en 
bibehållen möjlighet att fördela resurser kompensatoriskt mellan 
enheterna. Denna modell har sannolikt bidragit till Barn- och 
skolförvaltningen stabila ekonomiska resultat över tid. Förvaltningen vill 
även betona risken med ökad administration då eventuella beslut gällande 
omfördelning på nämnds nivå kommer att generera omfattande arbete 
med årlig omräkning av pengen.   

Gällande modersmålsstöd i förskolan och socioekonomisk viktning 
föreslår förvaltningen att 1% av grundresursen bör fördelas till 
modersmålsstöd i förskolan baserat på barn med utländsk bakgrund samt 
1% i socioekonomisk viktning enligt Lundamodellen. Effekterna av 
förvaltningens förslag är fortsatta möjligheter till utveckling av 
modersmålspedagogiken i förskolan samt en satsning redan i förskolan 
på barns olika förutsättningar för lärande och utveckling. Samtidigt 
minskar grundresursen med en procentenhet.

Gällande resurser för modersmålsundervisning i skolan föreslår 
förvaltningen att resurserna skall fördelas till respektive skolenhet enligt 
ett separat fördelningssystem som baserar sig på elever med utländsk 
bakgrund. 2 procentenheter av nuvarande grundresurs avsätts till det 
separata fördelningssystemet för modersmålsundervisning i skolan. 
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Effekterna av detta blir att rektorer får en bibehållen möjlighet att 
påverka organisation, schemaläggning, samordning och 
kostnadsutveckling för modersmålsundervisningen. Samtidigt separerar 
man på detta sätt resurser för modersmålsundervisning från de resurser 
som är tänkta att fördelas enligt den socioekonomiska viktningen. 
Samtidigt kvarstår skillnader i möjligheter för olika skolor och rektorer 
när det gäller samordning av modersmålsundervisning av geografiska 
och åldersmässiga (eleverna) skäl.

Förvaltningen föreslår en socioekonomisk viktning med 5% av 
resurserna på fritidshemspengen. Effekterna blir att grundresursen 
minskar men möjligheterna till att bedriva fritidshemsverksamhet utifrån 
elevernas olika förutsättningar ökar.

Förutsatt att förslaget om utbetalning av skolpengen till nämnden 
fasställs, föreslår förvaltningen att omfördelning av medel till små skolor 
sker inom ramen för nämndens egen möjlighet att omfördela resurser. I 
förslaget anges en strikt ekonomisk gräns som motsvarar skolpeng för 54 
elever, vilket vi anser vara ett alltför statiskt resursmått. Grunden för 
omfördelning bör i stället bygga på att skolan har möjlighet att bilda 
lämpliga och tillräckligt stora undervisningsgrupper utifrån både ett 
pedagogiskt och socialt perspektiv. I denna bedömning behöver även 
åldersstrukturen i elevunderlaget vägas in.  

Förvaltningen föreslår också att både resurstilldelning av skolpeng och 
omfördelningsansvar gällande tilläggsbelopp för ISLK’s verksamhet 
läggs under Utbildningsnämndens ansvar och budget. 

Slutligen föreslår förvaltningen att de resurser som i nuvarande modell 
benämns ”till nämndens förfogande” och som i förslaget benämns 
”administration med mera”, i stället bör benämnas ”ledning, styrning och 
gemensamma kostnader” då den senare rubriksättningen mycket bättre 
och mer trovärdigt belyser de kostnadsposter som resurserna finansierar.

När det gäller grundresursen för pedagogisk omsorg, storleken på 
tilläggsresursen (8%) och anslagen för särskild verksamhet har 
förvaltningen inga synpunkter.

Barn- och skolförvaltning Lund stads förslag till yttrande
- Samtycke till föreslagen modell för socioekonomisk viktning 

(Lundamodellen)

- Samtycke till att pengen fördelas till nämnden. Samtidigt 
förutsätts att det finns en uttalad intention att pengen skall 
fördelas i ett rakt system ut till skolorna/förskolorna och att 
skolområdena förfogar över kompensatoriska 
omfördelningsmöjligheter mellan sina enheter.  

- Grundresursen bör fördelas i intervallen F-3, 4-6 och 7-9

- Resursen för modersmålsstöd i förskolan bör fördelas till 
respektive förskola och utgöra en procentenhet av grundresursen. 
Fördelningen ska basera sig på utländsk bakgrund.
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- En socioekonomisk viktning på en procentenhet utöver resurserna 
för modersmålsstöd i förskolan byggs in i den nya modellen för 
skolpeng.

- Resursen för modersmålsundervisning bör fördelas till respektive 
grundskola och utgöra två procentenheter av grundresursen. 
Fördelningen ska basera sig på utländsk bakgrund.

- En socioekonomisk viktning med 5% införs även för 
fritidshemspengen. 

- Beslut gällande omfördelning av stöd till mindre skolenheter 
läggs under respektive nämnd. Vid ett sådant beslut skall hänsyn 
tas till åldersstrukturen i elevunderlaget samt skolans möjlighet 
att bilda lämpliga grupper utifrån både ett socialt och pedagogiskt 
perspektiv.

- Verksamhetsansvar, budgettilldelning av skolpeng och 
omfördelningsansvar för tilläggsbelopp för ISLK’s verksamhet 
läggs under Utbildningsnämnden.

- De resurser som i nuvarande modell benämns ”till nämndens 
förfogande” bör benämnas ”ledning, styrning och gemensamma 
kostnader”. 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att    avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens  
         tjänsteskrivelse ”Direkt skolpeng 2016-03-30”.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Akten
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Remissversion - innehåll

• Bakgrund
• Socioekonomiska faktorer
• Grundresurs – tilläggsresurs
• Övrigt
• Bilagor
– Fördjupad beskrivning socioekonomiska faktorer
– Budgetspec EVP 2016
– Utfall/enhet enligt ny modell (3+4)
– Benchmarking/omvärldsbevakning – andra 

kommuner 
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Arbetsgång direkt skolpeng

• Nämndbeslut – remissyttrande 30/3
• Info inför nämnd 9/3 (kallelse 2/3)
• Tjänsteskrivelse förvaltning v 8 22-29/2
• Remissvar/synpunkter  inkomna från er fre 19/2
• Information nämnd 4/2
• Skolledarforum 13-14 den 29/1
• Remissversion skickas ut 20/1
• Ledningsgrupp 15/1
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Remiss arbetsgång Lund stad

Varje skolområde skickar sitt svar till 
19/2
• remittera förslaget till barn- och skolnämnderna 

samt utbildningsnämnden för yttrande med svar 
senast den 30 mars,

• att utbildningsnämnden ska inhämta synpunkter 
från enskilda huvudmän samt

• att vid eventuella avvikande uppfattningar ska 
effekterna tydligt beskrivas i yttrandena
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Centrala delar

• De socioekonomiska faktorerna

• Huvuddragen i förslaget

• Eventuella orimligheter i utfallet
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De socioekonomiska faktorerna
Bakgrundsvariabler Kategorier Oddskvot Oddskvot

 
Andel elever 

   
Kommun-modell 
Lund

Riks-modell Lund sept. 
2015

         

Kön
Pojkar 1,06 1,37 52 %
Flickor (referens) 1 1 48 %

         

Nyanlända

För 0-2 år sedan 18,02 20,89   2 %
För 3-6 år sedan 2,60 3,30   3 %

Svensk bakgrund eller för mer än 6 år sedan (referens)
1 1 95 %

         

Högsta utbildning för fadern och modern

Förgymnasial utbildning 4,74 4,99   2 %
Gymnasial utbildning 2,55 2,70 15 %

 Eftergymnasial utbildning (referens)
1 1 64 %

Forskarutbildning 0,67 - 17 %
         

Ekonomiskt bistånd

Modern och/eller fadern har ekonomiskt bistånd
1,76 2,63   5 %

Varken modern eller fadern har ekonomiskt bistånd 
(referens)

1 1 95 %

         

Familje-förhållande

Bor inte med båda vårdnadshavarna
1,58 1,94 24 %

Bor med båda vårdnadshavarna (referens) 1 1 76 %

         

Hushålls-inkomst* Låg 2,89 - 33 %
Medel 1,61 - 33 %
Hög (referens) 1 - 33 %

Concordans – modellens träffsäkerhet 77. % 72. %  
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Huvuddragen i förslaget

• Grundresursen för pedagogisk omsorg sätts till samma belopp som i förskolan
• Åldersindelningen för grundresursen i grundskolan förändras från F-2 till F-3
• Beräkningen av tilläggsresursen baseras på SCB:s kommunmodell för Lund
• Tilläggsresursen i grundskolan är 8 %
• Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan och modersmålsstöd i 

förskolan lyfts ur 
        tilläggsresursen 
• Modersmålsverksamheten anslagsfinansieras i utbildningsnämndens ram
• Resurser för skolors särskilda behov läggs in i grundskolans tilläggsresurs
• Ersättning för små skolor på landsbygden införs
• Anslag för särskild verksamhet förändras enligt tabell på sidan 26
• Resursen för till nämndens förfogande benämns administration med mera
• Skolpengen betalas ut till nämnden
• Organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors resurscentrum utreds 

av BSN Lunds stad i särskild ordning
• Organisation och finansiering för nyanlända elever skolgång utreds i särskild 

ordning
• Ersättning för lokalkostnader utreds i särskild ordning
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Eventuella orimligheter i utfallet

• Se bilaga 3+4 = utfallet av skolpeng/enhet 
enligt nya förslaget  
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Hur hantera synpunkter från:

• Föräldrar?

• Elever?

140



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 217 Renhållningsordning omfattande
avfallsplan 2016-2020 samt lokala 
föreskrifter om avfallshantering

Dnr KS 2015/1146

Sammanfattning
Varje kommun ska ha en avfallsplan enligt miljöbalken. Avfallsplanen 
ska enligt lag innehålla ”kommunens åtgärder för att minska avfallets 
mängd och farlighet”. Lunds kommun har tillsammans med Sysav och 
dess övriga 13 ägarkommuner samarbetat för att komma överens om 
gemensamma inriktningar för utvecklingen av regionens 
avfallshantering. Kommunens avfallsplan samt föreskrifter för 
avfallshantering utgör Lunds kommuns renhållningsordning. 

Renhållningsstyrelsen har beslutat att översända förslag till 
renhållningsordning till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2016 dnr KS 2015/1146.
Renhållningsstyrelsens beslut den 12 april 2016 § 16 dnr RH 2015/0541
Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun
Avfallsplan Lunds kommun 2016-2020
Samrådsredogörelse Renhållningsordning 2016-2020 för Lunds kommun 
2016-02-23.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Torsten Czernyson (KD), Christer 
Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mia Honeth (L) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa renhållningsordningen bestående av avfallsplan 
samt föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun,

att Renhållningsstyrelsens hemställan om att utse ansvarig för mål i 
LundaEko II läggs till kommunstyrelsens uppföljningsuppdrag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att fastställa renhållningsordningen bestående av avfallsplan samt 

föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun,
att Renhållningsstyrelsens hemställan om att utse ansvarig för mål i 

LundaEko II läggs till kommunstyrelsens uppföljningsuppdrag.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

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

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-25 klockan 13.00–17.55

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), §§ 202-210, 212-228, kl 13:45-17:55
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V), §§ 195-
201

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:00
Lena Fällström (S)
Ronny Johannessen (M), kl 13:00-17:30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl 13:00-16:30
Mattias Horrdin (C), kl 13:00-17:45
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Henrik Nilsson, ekonom, kommunkontoret, kl 13:00-15:00
Annika Henning, press- och medieansvarig, kl 13:00-15:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 195-228

Plats och tid för justering Kommunkontoret, onsdagen den 1 juni 2016 kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Paragrafer § 195-228

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 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-05-02 KS 2015/1146

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

Renhållningsordning omfattande avfallsplan 
2016-2020 samt lokala föreskrifter om 
avfallshantering

Sammanfattning
Varje kommun ska ha en avfallsplan enligt miljöbalken. Avfallsplanen 
ska enligt lag innehålla ”kommunens åtgärder för att minska avfallets 
mängd och farlighet”. Lunds kommun har tillsammans med Sysav och 
dess övriga 13 ägarkommuner samarbetat för att komma överens om 
gemensamma inriktningar för utvecklingen av regionens 
avfallshantering. Kommunens avfallsplan samt föreskrifter för 
avfallshantering utgör Lunds kommuns renhållningsordning.

Renhållningsstyrelsen har beslutat att översända förslag till 
renhållningsordning till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2016 dnr KS 2015/1146.
Renhållningsstyrelsens beslut den 12 april 2016 § 16 dnr RH 2015/0541
Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun
Avfallsplan Lunds kommun 2016-2020
Samrådsredogörelse Renhållningsordning 2016-2020 för Lunds kommun 
2016-02-23.

Barnets bästa
Renhållningsstyrelsen har bedömt att barnets bästa har beaktats i beslutet. 

Ärendet

Renhållningsordningen 
Varje kommun ska ha en avfallsplan enligt miljöbalken. Avfallsplanen 
ska enligt lag innehålla ”kommunens åtgärder för att minska avfallets 
mängd och farlighet Kommunens avfallsplan samt föreskrifter för 
avfallshantering utgör Lunds kommuns renhållningsordning.

Lunds kommun har tillsammans med Sysav och dess övriga 13 
ägarkommuner samarbetat för att komma överens om gemensamma 
inriktningar för utvecklingen av regionens avfallshantering. De 
gemensamma fokusområden och mål som har arbetats fram visar på ett 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-05-02 KS 2015/1146

tydligt utvecklingsbehov av avfallshanteringen i flera led. Från påverkan 
på den enskilda kommuninvånarens val och beteende i sin vardag via 
utformningen av insamlingssystemen till en miljöriktig och kvalitetssäker 
hantering av det insamlade och sorterade material som sker i nästa led. 

Avfallsplanen innehåller mål och strategier som är gemensamma för 
regionen och mål som är specifika för kommunen och målen tar sikte på 
år 2020. Avfallsplanen innehåller däremot inte detaljerade eller tidssatta 
åtgärder för att nå målen. Därigenom blir det möjligt att under 
avfallsplanens hela giltighetstid arbeta med de mest relevanta, aktuella 
eller prioriterade åtgärderna för att nå uppsatta mål. 

Handlingsplaner med åtgärder för genomförandet av denna avfallsplan 
tas istället fram på årlig basis. Genom att göra urval och prioriteringar av 
åtgärder årligen skapas en flexibilitet där målen, inte åtgärderna, är i 
fokus. Varje års handlingsplan följs upp och utvärderas år för år.

Målformuleringarna i avfallsplanen har harmoniserats med målen i 
LundaEko II.

Renhållningsstyrelsen beslut 
Renhållningsstyrelsen har beslutat att översända förslag till 
renhållningsordning till kommunfullmäktige för beslut. 

Renhållningsstyrelsen konstaterar i beslutet att den totala mängden 
hushållsavfall hitintills inte minskat i enlighet med målet i LundaEko II 
(mål 2.6) den totala mängden hushållsavfall har tvärtom ökat från 24 457 
ton 2013 till 25 359 ton år 2015. 

Renhållningsstyrelsen bedömer att målet om en genomsnittlig minskning 
med 2 % per år från 2013 till 2020 svårligen kommer att nås, såvida inte 
kraftfulla åtgärder vidtas omgående. Alla nämnder och styrelser är 
ansvariga för att mål 2.6 nås, men ingen huvudansvarig nämnd/styrelse 
har angivits i LundaEko II. Renhållningsstyrelsen menar att denna brist i 
varje fall delvis förklarar den ofullständiga måluppfyllelsen. 
Kommunstyrelsen har i sitt yttrande över anfallsplanen påpekat att 
avfallsplanens mål måste samordnas med LundaEko II. 
Renhållningsstyrelsen instämmer i kommunstyrelsens synpunkter. 
Renhållningsstyrelsen överlämnar därför till kommunfullmäktige att 
avgöra om en utvärdering av LundaEkos mål ska göras, eller om 
LundaEkos mål 2.6 ska föras in i avfallsplanen. 

Renhållningsstyrelsen hemställer med hänvisning till det ovan anförda att 
kommunfullmäktige beslutar att utse en huvudansvarig nämnd/styrelse 
för LundaEkos mål 2.6 gällande minskning av mängden hushållsavfall. 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2016-05-02 KS 2015/1146

Kommunkontorets kommentar 
Renhållningsstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att utse 
en huvudansvarig nämnd/styrelse för LundaEkos mål 2.6 gällande 
minskning av mängden hushållsavfall.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp och utvärdera LundaEko II 
regelbundet. En första rapport kommer att lämnas till 
kommunfullmäktige under hösten 2016. Kommunkontoret föreslår att 
renhållningsstyrelsen hemställan hanteras inom det uppdraget. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta

att fastställa renhållningsordningen bestående av avfallsplan samt 
föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun,

Att   Renhållningsstyrelsens hemställan om att utse ansvarig för mål i 
LundaEko II läggs till kommunstyrelsens uppföljningsuppdrag. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

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

2016-04-12

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 16 Renhållningsordning med 
renhållningsföreskrifter och 
avfallsplan

Dnr RH 2015/0541

Sammanfattning
Förslag till Renhållningsordning för 2016-2020 har remissbehandlats. 
Flera synpunkter har inkommit och vissa förändringar föreslås. 
Målformuleringar i Avfallsplanen och Lundaeko har likartad innebörd.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 5 april 2016, dnr RH 
2015/0541.
Förslag till Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter den 5 
april 2016, dnr RH 2015/0541.
Renhållningsstyrelsens beslut den 8 mars 2016, § 17 dnr RH 2015/0541.

Yrkanden
Torsten Czernyson (KD) och Rune Granqvist (S) yrkar bifall till 
renhållningsordningen

 

Emma Nilsson (MP) yrkar att i anslutning till beslut göra ett tillägg enligt 
skrivelsen i bilaga §16 

 

Torsten Czernyson (KD), Jörgen Jörgensen (L) och Lars Dahlquist 
(M) yrkar avslag på Emma Nilssons (MP) tillägg enligt skrivelsen i 
bilaga §16.

Beslutsgång
Renhållningsstyrelsen beslutar att anta Renhållningsordningen och 
översända den till kommunfullmäktige för beslut.

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt Emma Nilssons (MP) 
tillägg i bilaga §16  och Torsten Czernysons (KD), Jörgen Jörgensens (L) 
och Lars Dahlquists (M) avslag på yrkandet och  finner att 
renhållningsstyrelsen bifaller Emma Nilssons (MP) förslag

 

Omröstning begärs

Styrelsen godkänner följande voteringsordning:
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Renhållningsstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-12

Justerare Utdragsbestyrkande

 

Ja för bifall Emma Nilssons (MP) yrkande

Nej för bifall Torsten Czernysons (KD) yrkande

 

 

omröstningen utfaller enligt följande:

 

Röst Ledamot

Ja Emma Nilsson (MP)

Avstår Sven-Inge Cederfelt (V)

Ja Rune Granqvist (S)

Ja Hlin Thorgeirsson  (S)

Nej Torsten Czernyson (KD)

Nej Jörgen Jörgensen (L)

Nej Lars Dahlquist (M)

Med 3 Ja-röster mot 3 Nej-röster blir ordförandens röst 
utstlagsgivande och styrelsen har antagit Emma Nilssons (MP) förslag 

Beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar
att översända förslag till Renhållningsordning till kommunfullmäktige 

för beslut med Emma Nilssons (MP) tillägg redovisat i bilaga §16

Reservationer
Torsten Czernyson (KD), Jörgen Jörgensen (L) och Lars Dahlquist (M) 
reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
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Renhållningsstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-12 RH 2015/0824

Justerare Utdragsbestyrkande

Renhållningsstyrelsen

Plats och tid Renhållningsverket, stora konferensrummet, Traktorvägen 16, 2016-
04-12 klockan 18.00–20.06

Ledamöter Emma Nilsson (MP), ordförande
Rune Granqvist (S), vice ordf
Torsten Czernyson (KD), 2:e v ordf
Hlin Thorgeirsson (S)
Sven-Inge Cederfelt (V)
Jörgen Jörgensen (L)

Tjänstgörande ersättare Lars Dahlquist (M)

Ersättare Gustav Hofvander (S)
Eva Ohlsson (S)
Ulf Nymark (MP)
Staffan Fredlund (C)

Övriga Erik Rånlund, förvaltningschef, Renhållningsverket
Agneta Ingemarsson, ekonomichef, Renhållningsverket
Anne-Maj Hansson, nämndsekreterare, Renhållningsverket
Anna Wilhelmsson Göthe, driftschef, Renhållningsverket

Justerare Sven-Inge Cederfelt (V)

Paragrafer § 15-27

Plats och tid för justering Lunds renhållningsverk, 2016-04-19

Underskrifter

Sekreterare

Anne-Maj Hansson

Ordförande

Emma Nilsson (MP)

Justerare

Sven-Inge Cederfelt (V)
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Renhållningsstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-12 RH 2015/0824

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-12

Paragrafer § 15-27

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Underskrift

Anne-Maj Hansson
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Föreskrifter  
om avfallshantering  
för Lunds kommun 

 
 

Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med 
dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Lunds kommun. 
En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra,  
utveckla och följa upp kommuners avfallshantering. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lunds kommun är tillsammans med ytterligare tretton sydskånska kommuner delägare i 
Sysav– Sydskånes Avfallsaktiebolag. Delägarkommunerna arbetar tillsammans med Sysav 
kring samordnad och enhetlig avfallsplanering i Sydskåne. Detta engagemang bildar stommen 
i målformuleringar och intentioner för det gemensamma sydskånska kretsloppsarbetet 2016-
2020, som visar regionens samlade inriktning kring avfallshanteringen de kommande åren. 
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 1 

 

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 

INLEDANDE FÖRESKRIFTER 

1 § För Lunds kommuns avfallshantering gäller: 

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 
 andra bestämmelser om avfallshantering i förordningar utfärdade med 

stöd av miljöbalken 
 andra författningar som reglerar avfall och dess hantering 
 renhållningstaxan beslutad av kommunfullmäktige i Lunds kommun 
 samt dessa föreskrifter för avfallshantering beslutade av 

kommunfullmäktige i Lunds kommun 

Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans 
med kommunens avfallsplan Lunds kommuns renhållningsordning.  

2 § Alla (enskilda, hushåll, företag m.fl.) har ansvar för att hantera sitt avfall på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt och så att återvinning främjas samt att 
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 
 

 

KOMMUNENS ANSVAR 

3 § Renhållningsstyrelsen ansvarar för att hushållsavfall inom Lunds kommun samlas 
in, transporteras och återvinns eller bortskaffas. Hantering av det avfall som 
omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar 
för ändamålet. 

 Renhållningsstyrelsen får utfärda anvisningar som kompletterar 
renhållningsordningens föreskrifter. Sådana anvisningar och revideringar ska 
överensstämma med föreskrifterna i renhållningsordningen. 

Renhållningsstyrelsen i Lunds kommun ansvarar för att informera hushållen om 
tillgängliga insamlingssystem för förpackningar, tidningar, returpapper, 
småbatterier samt för el- och elektronikavfall i kommunen. 

4 § Kommunfullmäktige meddelar med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken föreskrifter 
om att avgift enligt renhållningstaxan ska betalas för den insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. 
Renhållningsavgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning 
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

5 §  Miljönämnden är tillsynsansvarig nämnd i Lunds kommun och utövar i enlighet 
med miljöbalken och andra föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken den 
lokala tillsynen över avfallshanteringen i kommunen. 
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FASTIGHETSINNEHAVARES OCH NYTTJANDERÄTTSHAVARES ANSVAR 

6 § Ansvarig gentemot Lunds kommun är fastighetsinnehavare för fastighet där 
avfallet uppkommer. Efter medgivande från Renhållningsstyrelsen kan 
fastighetsinnehavare överlåta ansvaret på nyttjanderättshavare som nyttjar 
fastigheten eller del därav. Om ansvaret har överlåtits på nyttjanderättshavaren 
ska vad som stadgas för fastighetsinnehavare i dessa föreskrifter i stället gälla för 
nyttjanderättshavaren. Ändring av ägandeförhållanden på en fastighet eller 
annan ändring som berör avfallshanteringen ska genast anmälas till 
renhållningsverket. 

Varje fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att sortera ut och 
hålla avfallsslag åtskilda enligt §§ 24-39. Fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare är skyldig att hålla sig underrättad om gällande föreskrifter 
samt att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på, eller är 
verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering  

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att nedskräpning inte sker i 
anslutning till behållarplats, t.ex. på grund av att avfall har ställts utanför behållare 
eller att behållare har överfyllts. Fastighetsinnehavaren ska se till att behållare 
står upprätta och inte orsakar hinder vid hämtning. Detta gäller även vid 
gemensam behållare och gemensam avfallslösning. 

7 §  Hushållsavfall, som uppkommer inom Lunds kommun, ska lämnas till 
renhållningsverket om inget annat anges i dessa föreskrifter. 

8 §  Avgift enligt renhållningstaxan ska betalas av fastighetsinnehavaren för 
 insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
 kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 
 meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 

9 § Matavfall ska sorteras ut och förvaras skilt från restavfall. Det är även möjligt att 
kompostera matavfall på den egna fastigheten. Vid kompostering av matavfall 
ska detta anmälas enligt § 45. 

10 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för anskaffande, installation, underhåll, 
rengöring och tillsyn av behållare som nyttjas vid maskinell insamling av 
hushållsavfall. Fasighetsinnehavare ska samråda med renhållningsverket innan 
ett maskinellt system tas i bruk. Följande behållartyper är, efter samråd med 
renhållningsverket, godkända att använda i kommunens insamlingssystem: 

 
 Behållare som töms med vacuum eller pumpteknik 
 Behållare för tömning med renhållningsfordon 
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PRODUCENTERNAS ANSVAR 

11 § Avfall som omfattas av producentansvar, till exempel tidningar, förpackningar, 
läkemedel, däck, bilar, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt batterier 
och el-avfall som sorterats ut av hushåll och andra förbrukare, ingår inte i 
kommunernas verksamhetsansvar. Kommunerna är enligt samarbetsavtal med 
producenterna ansvariga för att anordna mottagning av batterier och el-avfall på 
återvinningscentralerna samt på andra anvisade insamlingsställen. Kommunen 
kan vara ansvarig genom samarbetsavtal med producenterna för insamling av 
producentansvarsmaterial. 
 
 

HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL 

Emballering 

12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsett för. Avfall som läggs i behållaren ska vara 
inlagt i påse eller paket av lämpligt material och vara väl förslutet så att avfallet 
inte kan spridas samt att risk för olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppstår. Utsorterat matavfall ska vara inlagt i matavfallspåsar som tillhandahålls 
av Lunds Renhållningsverk. Specifika anvisningar för emballering av olika 
avfallsslag redovisas i §§ 24-29. 
 

Avfallsutrymme och utrustning 

13 § Lunds Renhållningsverk tillhandahåller rekommendationer och regler vid 
nybyggnation av avfallsutrymmen. 

Utformning, underhåll och rengöring av avfallsutrymmen och utrustning sker 
genom fastighetsinnehavarens försorg. Fastighetens utrustning för 
avfallshantering ska vara utformad, installerad samt underhållas så att kraven på 
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras för 
insamlingspersonal och fastighetsskötare. Utformningen av fastighetens 
avfallsutrymmen och utrustning ska medge hantering med den utrustning som 
används i Lunds Renhållningsverks insamlingssystem samt vara dimensionerad 
för de behov som finns i fastigheten. Fastighetens utrustning för avfallshantering 
ska vara placerad så att återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga 
driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt kan genomföras. 

Avfallsutrymmet ska vara placerat i markplan. Dörrar och grindar ska vara 
försedda med uppställningsanordning, t.ex. hasp, regel eller liknande samt ej ha 
hindrande tröskel. (Trösklar, max 2cm höjd, utformas med fasad kant)  

Behållare som ställs upp eller hängs upp ska vara lättåtkomliga. Behållare som 
fordrar byte av komponenter ska vara placerade på sådant sätt att utbyte 
underlättas.  
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Renhållningsverk ska ha tillträde till avfallsutrymmen där hämtning ska ske. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till 
renhållningsverket. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållningsverket. 

Nybyggnation  

14 § Vid nybyggnad av avfallsutrymme ska fastighetsinnehavare tidigt i 
planeringsskedet kontakta renhållningsverket samt bygglovshandläggare på 
kommunen för samråd om placering och utformning av avfallsutrymme. 
Avfallsutrymme ska placeras och utformas så att hämtning underlättas, att god 
arbetsmiljö och säkerhet främjas 

Behållare 

15 § Renhållningsverket meddelar anvisningar om typ och storlek av behållare som 
skall användas för olika avfallsslag. Beställning av behållare görs av 
fastighetsinnehavaren.  

Behållare får endast innehålla avsett avfall. Avgifter tillkommer för behållare som 
innehåller otillåtet avfall. 
 

Underjordsbehållare skall ha mushroomkoppling.  

 

Fyllnadsgrad, vikt och extra hämtning 

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara 
så tung att den blir svår att hantera. Arbetsmiljöverkets föreskrifter har ingen 
angiven högsta behållarvikt. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det strävas 
efter att dragkraften vid kontinuerlig förflyttning ej överstiger 100 N i det dagliga 
arbetet och endast i undantagsfall får vara 200 N. Högsta godtagbara dragkraft 
vid igångsättning ska i det dagliga arbetet inte överskrida 150 Nm och får endast 
vid enstaka tillfällen uppgå till 300 N. Beroende på underlag kan därmed 
nedanstående vikttabell variera uppåt och neråt. 

Följande specifika vikter kan ses som riktvärde för dragkraft och vikter på 
behållare: 

 -210 liters behållare: 200 kg/m3,  

Exempel 190 liters behållare, vikt 38 kg 

 211-599 liters behållare:160 kg/m3,  

Exempel 370 liters behållare, vikt 59 kg 

 660-1000 liters behållare, 150 kg/m3,  

Exempel 660 liters behållare. vikt 99 kg 
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Samtliga vikter är angivna inklusive behållarens vikt. 

Behållare som är överfull, för tung, innehåller dåligt emballerat avfall eller 
innehåller avfall som behållaren inte är avsedd för, töms inte. Efter att 
fastighetsinnehavaren vidtagit nödvändiga åtgärder, till exempel emballerat, 
packat eller sorterat om avfallet, hämtas avfallet vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle. Vid lyft av behållare får vikten inte överstiga 15 kg. 
Extrahämtning utförs mot särskild avgift efter beställning hos Lunds 
Renhållningsverk i enlighet med renhållningsordningens bestämmelser för olika 
avfallsslag. 
 

Äganderätt till och skötsel av behållare 

17 § Behållare ägs, tillhandahålls och underhålls av renhållningsverket om inte annat 
överenskommits med fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren svarar för 
tillsyn samt att behållarna rengörs i erforderlig omfattning.  

Containrar ägs, tillhandahålls och repareras i tillräcklig omfattning av Lunds 
Renhållningsverk, om inte annat överenskommits. Fastighetsinnehavaren svarar 
för tillsyn samt att containrarna rengörs i erforderlig omfattning.  

Missköts rengöring av behållare eller container och rättelse inte sker efter 
påpekande har renhållningsverket rätt att rengöra behållaren eller containern på 
fastighetsinnehavarens bekostnad. 
 

 

Behållarplats 

18 §  Fastighetsinnehavare har ansvar för utformning, anordnande och underhåll av 
behållarplats inom den fastighet där avfallet uppkommer. Behållarplats ska 
utformas, anordnas och underhållas så att krav på god arbetsmiljö och 
tillgänglighet uppfylls samt att risk för driftsavbrott, olägenhet och olycksfall 
minimeras. 

Hämtning sker från en fastighets avfallsutrymme eller behållarplats. För en- och 
tvåbostadshus gäller att behållarplatsen ska vara belägen vid fastighetsgräns så 
nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. 

Renhållningsstyrelsen har rätt att anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att 
möjliggöra för renhållningsverks bortforslingsskyldighet, under förutsättning att: 

 godtagbara hämtförhållanden inte kan uppnås inom fastigheten 
 möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd 
 det i övrigt bedöms lämpligt 
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Behållare ska vara placerad så att hämtning underlättas. Behållare bör placeras 
med handtaget mot hämtningspersonal, eller ha andra åtgärder som gör 
behållaren lätt att hantera för hämtningspersonal.  
 

Hämtningsväg 

19 § Hämtningsvägen mellan avfallsutrymme eller behållarplats och 
hämtningsfordonets uppställningsplats får högst uppgå till 50 meter, om inte 
annat har beslutats av Renhållningsstyrelsen. Hämtningsvägens lutning får ej 
överstiga 1:12, det vill säga max 1 m höjdskillnad på 12 m längd. Om det finns 
avsevärda höjdskillnader ska lämplig lyftanordning installeras. För behållare ska 
Hämtningsvägen vara minst 1,2 m bred och om den ändrar riktning ska bredden 
vara minst 1,35 m. Hela hämningsvägen ska ha god belysning samt ha hårdgjord 
solid och slät yta. Exempel på hårdgjord yta är asfalt, betong, betongplattor eller 
dylikt. Singel och grus är inte godkänt. Dörröppningar ska ha en bredd av minst 1 
m för utrymmen där avfall, grovavfall och returmaterial förvaras. Vid nybyggnation 
rekommenderas dörrbredd på 1,2m   

Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att hämningsvägen hålls lätt 
framkomliga och fria från hinder som försvårar hämtningen. Vintertid ska 
hämtväg snöröjas och hållas halkfri. Behållare ska vid hämtningstillfället vara fria 
från snö. Vallar som läggs upp av snöröjningsfordon ska avlägsnas snarast 
möjligt. 
 

Transportväg för hämtningsfordon 

20 § Transportväg för hämtningsfordon ska av väghållare hållas i sådant skick att den 
är farbar för hämtningsfordon under hela hämtningssäsongen. Om så erfordras 
ska utrymme för att kunna vända fordonet finnas. För tömning av hushållsavfall 
bör hämtningsfordonen kunna disponera en plats med bredd 4 m och en längd av 
15 m. Backning bör undvikas på grund av olycksrisken. Återvändsgator bör ha 
vändplan. Vändplan bör ha en diameter om minst 18 m samt en 1,5 m bred 
hindersfri remsa runt om. Transportvägar för hämtningsfordon ska dimensioneras 
för att klara 16 tons axeltryck. 

I områden där avfallshämtning sker med kran, lift, sopsug, sopskruv o.d. ska 
fastighetsinnehavaren följa särskilda anvisningar som meddelas av 
renhållningsverket. 
 

. 

Borttransport från egen fastighet 

21 § Avfall som enligt §§ 24-25 28-29 ej restavfall, matavfall etc. i dessa föreskrifter 
ska sorteras ut och hanteras skilt från övrigt avfall får enskilda hushåll själva 
transportera bort till återvinningscentraler och miljöstationer. Avfallet ska sorteras 
enligt gällande anvisningar. Borttransport ska ske så ofta och på sådant sätt att 
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning kan 
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också beställas av renhållningsverketi enlighet med bestämmelser i dessa 
föreskrifter. 

Hämtning vid fastigheten 

22 § Hämtning av rest- och matavfall från permanentboende sker normalt måndag-
fredag i den ordning som renhållningsverket bestämmer. 

Hämtning av rest- och matavfall utförs enligt nedan angivna bestämmelser:  

a) I hämtningsområde A sker hämtning vanligtvis en gång i veckan 

Det är huvudsak flerbostadshus, villagruppbebyggelse med gemensam 
avfallslösning samt verksamheter 

b) I hämtningsområde B sker vanligtvis hämtning varannan vecka 

Det är småhus som i huvudsak har enskilda hämtningsabonnemang, 
såsom villor, radhus, fritidshus och lantbruk. 

23 § Hämtning av rest- och matavfall från fritidshus, koloniområden och liknande sker 
under sommarsäsongen en gång varannan vecka under perioden 1 april – 30 
september. Vad som avses med sommarsäsong fastställs av 
Renhållningsstyrelsen. 
 
 

GROVAVFALL, FARLIGT AVFALL SMÅBATTERIER SAMT EL- OCH 

ELEKTRONIKAVFALL 

Emballering och märkning 

24 § Grovavfall inklusive skrymmande el- och elektronikavfall, ska förses med 
märkning som klargör att det är ett avfall som ska lämnas till Lunds 
Renhållningsverks insamlingssystem. Grovavfallet ska, i de fall det är möjligt, 
buntas eller förpackas i lämpligt emballage. 

Farligt avfall ska vara i originalförpackning eller vara tydligt märkt med uppgift om 
innehåll. Olika slag av farligt avfall får inte blandas. 
 

Förvaring 

25 §  Grovavfall, farligt avfall och el- och elektronikavfall, inklusive kylskåp och frysar, 
ska sorteras ut och förvaras skilt från övriga avfall så att de utsorterade 
avfallsslagen kan omhändertas var för sig och så att återvinning eller 
bortskaffande inte försvåras. 
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Transport och avlämning 

26 §  Enskilda hushåll får själva transportera bort grovavfall till återvinningscentral där 
det ska sorteras enligt de anvisningar som finns på platsen. Farligt avfall och el- 
och elektronikavfall ska enskilda hushåll transportera bort för avlämning vid 
återvinningscentraler, miljöstationer eller till de mottagare som kommunen 
anvisar. Inlämnat avfall ska vara paketerat så att det kan hanteras och lagras 
utan risker för personal och utrustning. 

Kasserade småbatterier lämnas i batteriholkar som finns bland annat på 
återvinningscentraler, miljöstationer eller återvinningsstationer. Blybatterier 
lämnas på miljöstationer. Batterier kan även lämnas till de försäljningsställen som 
tar emot sådant avfall. 

Hämtning vid fastigheten 

27 §  Grovavfall, inklusive skrymmande el- och elektronikavfall, hämtas vid fastighet av 
renhållningsverket efter beställning från fastighetsinnehavaren. För 
flerbostadshus och villagruppbebyggelse med gemensam avfallslösning 
upprättas särskilt avtal mellan fastighetsinnehavaren och renhållningsverket. 

Vid flerbostadshus hämtas avfallet i grovavfallsrum eller på annan 
överenskommen plats. Vid en- och tvåbostadshus sker hämtning vid fastighetens 
gräns mot farbar väg om inte annat har överenskommits. Om hämtningsplats inte 
kan nås med det hämtningsfordon som renhållningsverket använder, ska 
fastighetsinnehavare placera ut avfallet på av renhållningsverket anvisad plats i 
nära anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Hämtning av batterier 
kan beställas hos renhållningsverket.  

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av större mängder tillfälligt 
uppkommet farligt avfall från hushåll mot avgift och efter samråd med Lunds 
Renhållningsverk. 
 

LÄKEMEDELSAVFALL OCH FÖRBRUKADE KANYLER 

28 § Läkemedelsavfall ska hållas skilt från övrigt avfall och lämnas till apotek som 
hanterar receptbelagda läkemedel. 

Förbrukade kanyler ska lämnas, i för ändamålet avsedd behållare, till apotek som 
hanterar receptbelagda läkemedel. Behållare tillhandahålls av apoteket.  
 

TRÄDGÅRDSAVFALL 

Förvaring 

29 §  Trädgårdsavfall får inte läggas i behållarutrymme som är avsett för rest- och 
matavfall utan ska förvaras skilt från övriga avfall så att det kan omhändertas 
separat. Med trädgårdsavfall avses sådant som uppkommer vid normal skötsel 
av trädgården till en permanent- eller fritidsbostad, inklusive frukt och grönsaker 
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som inte tillagats.  
 

Hemkompostering och eldning 

30 §  Trädgårdsavfall kan komposteras eller flisas på fastigheten om det kan ske utan 
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Information om lämplig 
utrustning för kompostering kan erhållas av Lunds Renhållningsverk. Torrt 
trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske utan 
att olägenhet uppstår och i enlighet med lokala miljöföreskrifter för Lunds 
kommun. Bränning av trädgårdsavfall, grenar och kvistar är ej tillåtet inom 
detaljplanelagt område. Utanför sådant område får trädgårdsavfall brännas 
endast under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen. 
Sådan bränning ska anmälas till kommunens brandförsvar. 
 

Transport 

31 §  Enskilda hushåll får transportera bort trädgårdsavfall för avlämning på 
återvinningscentraler där det ska sorteras enligt de anvisningar som finns på 
platsen. 

Hämtning vid fastigheten 

32 §  Fastighetsinnehavare kan mot avgift abonnera på hämtning av trädgårdsavfall i 
separat behållare. Beställning av behållare för trädgårdsavfall görs till 
renhållningsverket. Max storlek på kärl för trädgårdsavfall är 190l. 

 

SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 

Anläggningens utformning och skötsel 

33 § Enskilda avloppsanläggningar ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, 
manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. 
Anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av Lunds Renhållningsverk. 
Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte väga mer än 15 kg om 
denna lyfts av vid tömningstillfället. Dessa lock ska vara låsta.  

Lock eller manlucka ska ha anordning som försvårar att barn öppnar locket, men 
är enkel att öppna för den som ska tömma. 

Fastighetsinnehavare svarar för anläggningens installationskostnad, skötsel, 
säkerhet och underhåll samt för att delar som måste öppnas är frilagda före 
tömning. När anläggningen ligger utanför den egna tomten, eller då det av andra 
orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara 
tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning. 

Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen 
får inte överstiga 25 meter, om inte annat överenskommits. Anläggningens botten 
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får inte ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats, om inte 
annat överenskommits. Vid slanglängder över 25 meter, samt i förekommande 
fall då extra personal kallas in, motiverat av arbetsmiljöskäl, debiteras extra 
avgifter. 

Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard 
SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning. Kompletterande 
regler framgår av ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna 
vatten- och avloppsanläggning). 
 

Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar 

34 §  Hämtning av slam från slamavskiljare sker en gång per år eller oftare om behov 
föreligger. Tömning av sluten tank sker efter behov. Hämtning utförs av Lunds 
Renhållningsverk. 

Fosforfällor ska tömmas i enighet med det tillstånd som getts av tillsynsansvarig 
nämnd och ska följa leverantörens anvisningar.  
 

Hemkompostering 

35 §  Slam kan omhändertas på fastigheten genom kompostering i 
komposteringsanläggning. Detta kräver anmälan till miljönämnden enligt § 45. 
 

Hämtning av fett 

36 §  Fett från avskiljare vid affär, restaurang, bageri, gatukök och liknande 
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Hämtning av fett från fettavskiljare sker en gång per år eller oftare om behov 
föreligger. Behov anses föreligga i de fall det finns risk för att fett kan spridas till 
det kommunala avloppsledningsnätet. Fettavskiljaren ska efter tömning återfyllas 
med vatten, vilket abonnenten är ansvarig för. 

Verksamhetsutövare vars verksamhet kräver fettavskiljare ansvarar för att föra 
journal över tömning av fettavskiljaren. Journalen ska förvaras vid fettavskiljaren. 
Hämtning utförs av renhållningsverket 

Vid ombyggnad av avskiljare kontakta renhållningsverket. 

Vid hämtning av besvärliga hämtförhållanden kan renhållningsverket ställa krav 
som underlättar hämtning. 

Tömning av köksbrunnar räknas som hushållsavfall. Tömning sker vid behov 
efter kontakt med renhållningsverket. 

 

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 
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UPPGIFTER OM AVFALL FRÅN VERKSAMHET 

37 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppkommer annat avfall än 
hushållsavfall, ska på anmodan av Renhållningsstyrelsen lämna de uppgifter i 
fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för Lund kommuns renhållningsordning. 

38 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller 
en vara som är innesluten i en förpackning, ska på anmodan av Miljönämnden 
lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd 
och hantering som behövs som underlag för Lund kommuns renhållningsordning. 

 

OMHÄNDERTAGANDE AV DÖDA SÄLLSKAPSDJUR. 

39 § Döda sällskapsdjur kan kremeras i särskild anläggning för djurkremering. 

 

DISPENS FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGENS FÖRESKRIFTER 

ANMÄLAN, PRÖVNING OCH AVGIFTER 

40 § Anmälan eller ansökan om dispens från renhållningsordningens föreskrifter eller 
eget omhändertagande av avfall ska vara skriftlig samt lämnas till behörig nämnd 
som anges i § 41-51. Blankett för anmälan eller ansökan fås genom Lunds 
Renhållningsverk respektive miljöförvaltningen eller på kommunens hemsida 
www.lund.se 

Anmälan eller ansökan ska alltid innehålla uppgifter om: 

 vilka avfallsslag som avses omhändertas 
 för annat avfall än trädgårdsavfall, en redogörelse för på vilket sätt 

omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön 

 vilken tidsperiod anmälan eller ansökan avser 
 i förkommande fall en beskrivning av anläggningen och dess placering 

41 § Miljönämnden har med stöd av 27 kap. miljöbalken rätt att ta ut avgift för såväl 
prövning av anmälan, ansökan som tillsyn. Avgift för tillsyn tas ut om tillsyn 
bedöms vara nödvändig med anledning av dispensen. 

42 § Ansökan respektive anmälan ska vara inlämnad till behörig nämnd senast en 
månad före den tidpunkt då den sökande avser att förändra avfallshanteringen i 
enlighet med anmälan respektive ansökan. 

43 § Prövande nämnd kan meddela villkor för dispenser och äger rätt att ompröva sina 
beslut. Medgivna dispenser gäller för fastighetsinnehavaren och dess giltighet 
upphör i samband med ändring av ägandeförhållanden på fastigheten eller 
annan ändring som berör avfallshanteringen. 
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44 § Fastighet med godkänd dispens får reducerad kostnad för den del av 
renhållningsavgiften som rör insamling och behandling av hushållsavfall. 
Grundavgift debiteras utan avdrag. Denna avgift omfattar bl a miljöstationer, 
återvinningscentraler och annan fast service. Renhållningsstyrelsen kan besluta 
om befrielse från denna avgift i vissa fall. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EGET OMHÄNDERTAGANDE 

45 § Fastighetsinnehavare, som avser att på fastigheten ta hand om annat avfall än 
trädgårdsavfall som uppkommit hos dem såsom matavfall, slam och latrin, ska 
anmäla detta hos miljönämnden i enlighet med 45 § avfallsförordningen (SFS 
2011:927). Hemkompostering av trädgårdsavfall omfattas inte av 
anmälningsplikt. 
 

GEMENSAM BEHÅLLARE OCH GEMENSAM AVFALLSLÖSNING  

46 § Gemensam behållare för rest- och matavfall får, efter ansökan hos 
renhållningsverket, användas av närboende fastighetsinnehavare under följande 
förutsättningar: 

 att bestämmelser om fyllnadsgrad och vikt beaktas 
 att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår 

Grundavgift enligt renhållningstaxan delas ej utan betalas alltid av respektive 
fastighetsinnehavare. 

47 § Gemensam avfallslösning för rest- och matavfall får, efter ansökan hos 
renhållningsverket, användas av fler än tre närboende fastighetsinnehavare 
under följande förutsättningar: 

 att bestämmelser om fyllnadsgrad och vikt beaktas 
 att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår 
 att en förening finns eller bildas enligt Renhållningsstyrelsen anvisningar 
 att lämplig hämtningsplats finns 

Grundavgift enligt renhållningstaxan delas ej utan betalas alltid av respektive 
fastighetsinnehavare. 
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FÖRLÄNGT INTERVALL VID HÄMTNING OCH TÖMNING 

Restavfall 

48 § Medgivande till förlängt intervall vid hämtning av restavfall kan efter ansökan 
meddelas av Renhållningsstyrelsen under förutsättning att fastighetsinnehavare 
komposterar det på fastigheten uppkomna matavfallet enligt § 40 i dessa 
föreskrifter eller har ett abonnemang för hämtning av matavfall och om det är 
uppenbart att tätare hämtning inte behövs. Intervallet för förlängd hämtning är en 
gång var åttonde vecka. 

Beslut om förlängt intervall för hämtning av restavfall gäller högst fem år efter 
beslutsdatum. Önskas fortsatt dispens måste en ny ansökan lämnas in. 

 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 

49 § Medgivande till förlängt intervall vid tömning för små avloppsanläggningar kan 
efter ansökan från fastighetsinnehavaren meddelas av Renhållningsstyrelsen om 
det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. 
 
 

UPPEHÅLL I HÄMTNING OCH TÖMNING 

Rest- och matavfall 

50 § Medgivande till uppehåll i hämtning för rest- och matavfall kan efter ansökan från 
fastighetsinnehavaren meddelas av Renhållningsstyrelsen. 

Förutsättningen för uppehåll i hämtning är följande: 

 För permanentboende gäller att fastigheten inte kommer att nyttjas under 
en sammanhängande period av minst tre månader  

Beslut om uppehåll i hämtning för permanentboende beviljas för minst tre 
månader och högst ett år från beslutsdatum. Önskas fortsatt dispens 
måste en ny ansökan lämnas in. 

 För fritidsboende gäller att fastigheten inte kommer att nyttjas under hela 
hämtningsperioden. 

Beslut om uppehåll i hämtning för fritidsboende beviljas för minst 6 
månader och högst ett år i taget från beslutsdatum. Önskas fortsatt 
dispens måste en ny ansökan lämnas in. 
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Slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 

51 § Medgivande till uppehåll i tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare kan efter ansökan från fastighetsinnehavaren meddelas av 
Renhållningsstyrelsen. Förutsättningen för uppehåll i hämtning är att fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader 
eller att fritidsbostaden inte används under en hel hämtningsperiod samt att 
anläggningen nyligen ska ha tömts för att minska risken för läckage. 

 
IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

IKRAFTTRÄDANDE 

52 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2016-xx-xx då renhållningsordning som antagits 
av kommunfullmäktige 2012-04-26 upphör att gälla. 

 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

Dispens från renhållningsordningens föreskrifter 

53 § Beslut om dispenser och tillstånd som fattats med stöd av tidigare 
renhållningsordning gäller tillsvidare som beslut enligt dessa föreskrifter.  
 

Begreppsförklaring och definitioner 
Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 
kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de 
betydelser som anges nedan. 

Begrepp Definition och förklaring 
Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som 

ingår i en kategori enligt avfallsförordningen och som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att 
göra sig av med (15 kap 1 § miljöbalken 1998:808). 

Avfallsansvarig nämnd Med avfallsansvarig nämnd avses Renhållningsstyrelsen 
i Lunds kommun 

Avfallshantering  Med avfallshantering avses en verksamhet eller åtgärd 
som utgörs av insamling transport, återvinning eller 
bortskaffande. 

Avfallsplan Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med föreskrifterna för avfallshantering 
kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bland 
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Begrepp Definition och förklaring 
annat mål för kommunens avfallshantering samt åtgärder 
för att nå målen. 

Avfallsutrymme Avfallsutrymme är ett utrymme varifrån behållare, dess 
innehåll eller löst avfall hämtas av renhållaren. 

Batterier Batterier omfattas av producentansvar från och med 
2009-01-01. En del batterier innehåller farliga ämnen och 
klassas därför som farligt avfall, men alla batterier ska 
samlas in. 

Behållare Med behållare avses säck, kärl av plast, container eller 
någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

Behållarplats Behållarplats är platsen varifrån behållare, dess innehåll 
eller löst avfall hämtas av Lunds Renhållningsverk. 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av byggnad eller som uppstår 
vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i 
kommunens ansvar att samla in eller omhänderta sådant 
avfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och 
reparationer bostaden räknas dock som hushållsavfall. 
En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, 
till exempel asbest och impregnerat virke, och måste 
hanteras som sådant. 

Dispens Dispens innebär undantag från renhållningsordningens 
föreskrifter. T.ex: uppehåll från hämtning, förlängt 
hämtningsintervall och gemensam behållare. 

Enskilda 
avloppsanläggningar 

Med enskilda avloppsanläggningar avses anläggningar 
byggda med sådan teknik som är avsedd för endast ett 
eller ett fåtal hushåll. enskilda avloppsanläggningar 
innefattar rörledningar, slamavskiljare, 
infiltrationsanläggningar och liknande som ingår i den 
kompletta anordningen. 

Med enskilda avloppsanläggningar avses sluten tank, 
slamavskiljare, fosforfälla, och andra motsvarande 
anläggningar.. 

El- och elektronikavfall Med el- och elektronikavfall avses avfall från elektriska 
och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, 
utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har eller har 
haft en elektrisk eller elektronisk funktion, hit räknas 
också kyl- och frysskåp.  

Farbar väg Med farbar väg avses väg som uppfyller krav för 
transportvägar för hämtningsfordon enligt bilaga B. 
Lösningar för hantering av hushållsavfall och liknande 
avfall och andra krav för att vägen ska vara farbar. Vid 
tvist avgör Renhållningsstyrelsen vilken väg som är 
farbar.  
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Begrepp Definition och förklaring 
Farligt avfall Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat 

i avfallsförordningen och som har egenskaper som gör att 
det måste hanteras särskilt för att inte skada levande 
organismer eller miljön. Farligt avfall som uppkommer i 
hushåll är till exempel färgrester, spillolja, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel och lim. 

Farligt avfall-bilen Till Farligt avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt 
avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från 
hushållet upp till en mikrovågsugns storlek. 

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför 
och kemist. Farligt avfall-bilen kör enligt schema och 
stannar 30-60 minuter på varje stoppställe. 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Tomträttshavare, samfällighetsförening 
och arrendator med byggnad på ofri grund jämställs med 
fastighetsinnehavare i dessa föreskrifter. 
Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall överlåtas 
på nyttjanderättshavare. 

Fettavskiljare Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i 
avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 
yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 
ledningsnätet och kunna förorsaka stopp. 

Flerfackskärl Flerfackskärl är ett kärl med flera fack i för att möjliggöra 
hushållsnära källsortering av olika avfallsslag. 

Fosforfälla En fosforfälla, även kallat fosforfilter, är ett komplement 
till en biologisk behandling, till exempel en markbädd. 
Fosforfällor kan också användas som efterbehandling 
efter till exempel ett minireningsverk. 

Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i 
avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för 
fosforbindning. I allmänhet används kalkbaserade 
filtermaterial. 

Fosforfällor består av en typ av filterbrunn som fylls med 
en utbytbar filterkassett eller filtermaterial i lösvikt. 

Fritidsboende Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan 
fastighet. 

Förlängt intervall för 
hämtning och tömning 

Förlängt intervall för hämtning och tömning innebär 
att intervallet för hämtning och tömning av hushållsavfall 
kan förlängas enligt § 37.  
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Begrepp Definition och förklaring 
Gemensam behållare Med gemensam behållare avses behållare som delas 

av upp till tre närboende fastighetsinnehavare. 

Gemensam 
avfallslösning 

Med gemensam avfallslösning avses att en eller flera 
behållare delas av upp till tre närboende 
fastighetsinnehavare. 

Grovavfall Med grovavfall avses avfall från hushåll som är så tungt 
eller så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
behållare. Sådant avfall exemplifieras i bilaga A. 
Anvisningar om avfall från hushåll. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet (15 kap 2 § Miljöbalken 1998:808). 

Hämtningsvägen Hämtningsvägen är den väg som behållaren 
transporteras från behållarplatsen eller avfallsutrymmet 
till hämtningsfordonets uppställningsplats. 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 
organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning av 
syre). 

Ljuskälla Glödlampa, lågenergilampa, lysrör och dylikt. 

Läkemedelsavfall Överblivna läkemedel samt förbrukade sprutspetsar och 
kanyler. 

Matavfall Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som 
uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, 
restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle 
kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som 
utgör hushållsavfall. 

 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 
omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 
bruka eller nyttja fastighet, t ex genom arrende, 
bostadsrätt eller hyresrätt. 

Permanentboende Permanentboende är den som är folkbokförd på 
fastigheten. 

Producentansvar Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för 
vissa utpekade produkter under hela dess livscykel, 
inklusive omhändertagande som avfall. Producenterna 
ska för dessa avfallsslag se till att det finns lämpliga 
insamlingssystem. Producenterna ska också se till att 
avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns 
eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart 
sätt. Lag reglerat producentansvar finns för förpackningar 
av olika materialslag, returpapper, batterier, läkemedel, 
däck, bilar samt elektriska och elektroniska produkter.  

Renhållningsverket Lunds Renhållningsverk ansvarar för hantering av det 
avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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Begrepp Definition och förklaring 
Renhållningsordning Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör 

tillsammans kommunens renhållningsordning. Den 
fastställs av kommunfullmäktige. 

Restavfall Med restavfall avses i dessa föreskrifter sådant 
hushållsavfall som återstår sedan grovavfall, 
trädgårdsavfall, farligt avfall, läkemedelsavfall, 
producentansvarsavfall och matavfall där 
insamlingssystem finns sorterats ut.  

Returpapper Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper 
som kan materialåtervinnas. Omfattas av 
producentansvar. De ska lämnas i producenternas 
insamlingssystem. Returpapper ingår inte i kommunens 
ansvarsområde. 

Samlaren Samlaren är ett säkerhetsskåp för insamling av 
smålampor, småbatterier och småelektronik i butiker.   

Slamavskiljare Anordning som används för att fånga upp slam i små 
avloppsanläggningar. 

Sluten tank Behållare som kan användas för att samla upp 
avloppsvatten då det inte finns tillgång till kommunalt 
avlopp eller andra godkända små avloppsanläggningar. 

Sopsug  Sopsugssystem är ett automatiskt insamlingssystem där 
avfallet med hjälp av luft (vakuum eller pump) 
transporteras genom rör i marken, från sopnedkastet till 
en uppsamlingscontainer, som finns i en byggnad en bit 
bort från bostäderna. 

Sällskapsdjur Med sällskapsdjur menas djur som är en del av normalt 
boende, som bor i huset och hålls som följeslagare för 
sällskaps skull. 

Tillsynsansvarig 
nämnd 

Med tillsynsansvariga nämnd avses miljönämnden i 
Lunds kommun 

Transportväg Transportvägen är fordonets väg fram till 
hämtningsfordonets uppställningsplats för insamling av 
avfall. 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses komposterbart och flisbart 
växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i 
en- och tvåfamiljshus, däremot inte fällda träd eller avfall 
som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. 
Det senare är bygg- och rivningsavfall som kommunen 
inte ansvarar för. 

Underjordsbehållare Behållare som till största delen är nergrävda i marken. 
Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp, 
oftast med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. 
Underjordsbehållare är lättplacerade då de inte kräver så 
stort utrymme ovan mark eller vid tömning. Eftersom 
avfallet ligger under mark där temperaturen är låg 
minimeras risken för dålig lukt. 
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Begrepp Definition och förklaring 
Uppehåll i hämtning 
och tömning 

Uppehåll i hämtning och tömning innebär att man kan 
medges uppehåll för hämtning och tömning av 
hushållsavfall om inte fastigheten nyttjas under en 
sammanhängande period enligt § 50.  

Uppställningsplats för 
hämtningsfordon 

Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska 
hämtas och lastas i fordonet. Platsen ska ligga så nära 
avfallets hämtningsplats som möjligt och vara lämpligt 
från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
Uppställningsplatsen kan variera vid hämtning av olika 
typer av avfall beroende på att olika hämtningsfordon är 
olika stora. 

Utrustning Med utrustning avses alla typer av behållare, 
stativ/hållare för behållare, karusell, kärl- och 
säckväxlare, sopnedkast, sopsug eller annat som 
används vid uppsamling av avfall. 

Verksamhetsutövare Den som driver yrkesmässig verksamhet. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i 
verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 

Återanvändning Användning av kasserad produkt utan föregående 
förädling. 

Återvinningscentraler Återvinningscentraler är bemannade anläggningar med 
särskilt öppethållande för främst mottagning av 
hushållens grovavfall och farliga avfall. På 
återvinningscentralen finns olika containrar för t.ex. 
brännbart avfall, trädgårdsavfall, trä och skrot. Här kan 
hushållen genom egen försorg kostnadsfritt lämna och 
sortera grovavfall och farligt avfall som uppkommit i det 
egna hushållet. 

Restavfall och matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Småföretag, institutioner och andra verksamheter kan 
mot avgift lämna mindre mängder sorterat grovavfall 
samt visst el- och elektronikavfall.  

Småföretag, institutioner och andra verksamheter kan 
inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen. 

Återvinningsstation Återvinningsstationer är obemannade mindre platser 
med containrar och liknande behållare för returpapper 
och förpackningar. Återvinningsstationerna drivs av 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). 
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Förord 

Skåne är en region som växer, både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Tillväxten är på många sätt 
positiv för samhällsutvecklingen, men den medför också utmaningar. Traditionellt hänger tillväxt och 
konsumtion ihop – hög tillväxt och ökad konsumtion ger ökade avfallsmängder.  

För en hållbar utveckling av samhället, där vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra nästa 
generations möjligheter att tillgodose sina, behövs en mer hållbar konsumtion med minskade 
avfallsmängder. Vi behöver bli bättre på att minska mängden avfall samtidigt som vi återanvänder och 
återbrukar mer. Det avfall som ändå uppkommer behöver vi hantera på ett så miljövänligt sätt som 
möjligt. Detta förutsätter att vi som bor och är verksamma i vår kommun börjar göra andra val och 
agera på nya sätt, i vår vardag hemma, i skolan och på jobbet. För att det ska ske behöver 
möjligheterna att göra de rätta valen bli fler och det är här avfallsplanen kommer in.  

Denna avfallsplan är resultatet av många aktörers gemensamma tankearbete kring framtidens 
avfallshantering i vår kommun och i regionen. Lunds kommun har tillsammans med Sysav och dess 
övriga 13 ägarkommuner samarbetat för att komma överens om gemensamma inriktningar för 
utvecklingen av regionens avfallshantering. De gemensamma fokusområden och mål som har 
arbetats fram visar på ett tydligt utvecklingsbehov av avfallshanteringen i flera led. Från påverkan på 
den enskilda kommuninvånarens val och beteende i sin vardag via utformningen av 
insamlingssystemen till en miljöriktig och kvalitetssäker hantering av det insamlade och sorterade 
material som sker i nästa led.  

Det här är ett strategiskt dokument för utvecklingen av kommunens avfallshantering till år 2020. För att 
arbetet med avfallsplanens genomförande ska bli framgångsrikt behöver vi vara många som hjälps åt, 
både i våra yrkesroller och som privatpersoner. Vi hoppas att du vill vara med i arbetet för en mer 
hållbar avfallshantering i Lunds kommun.  

 

Renhållningsstyrelsens ordförande 
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Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 
 
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen där fokusområden och effektmål anger 
riktningen för Lunds kommuns utvecklingsarbete på avfallsområdet till år 2020. 
 
Arbetet med Lunds kommuns avfallsplan för år 2016 - 2020 inleddes under 2014 och har genomsyrats 
av ett brett engagemang och samarbete. Arbetet har gjorts i samarbete med det gemensamägda 
kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner1. Genom regionalt samarbete har vi 
arbetat fram gemensamma fokusområden och effektmål för samtliga kommuner och Sysav. Förutom 
respektive kommuns avfallsplan finns de beslutade fokusområdena och effektmålen i en regional 
kretsloppsplan som utgör en gemensam utgångspunkt för kommunerna och Sysav fram till år 2020. 
Med denna gemensamma grund kan resurser nyttjas effektivt och olika aktiviteter i hela avfallskedjan 
samordnas för att ge bästa förutsättningar för ett effektivt och framgångsrikt utvecklingsarbete under 
perioden.  

En central del av arbetet har också varit att engagera en bredd av aktörer som är verksamma inom 
respektive kommun, exempelvis kommunala politiker samt representanter från kommunala 
förvaltningar, avfallsentreprenörer, fastighetsägare, näringsliv, handel, föreningar och 
intresseorganisationer. Synpunkter från dessa aktörer har fångats in genom enkät och workshop med 
framtidens avfallshantering i fokus. Det har även genomförts en barndialog på regional nivå. Syftet har 
varit att fånga upp synpunkter och information från så många intressenter som möjligt tidigt i arbetet 
och ha det som en utgångspunkt för avfallsplanens innehåll. De framkomna idéerna och förslagen har 
påverkat utformningen av fokusområden och effektmål.  

Avfallsplanens syfte och innehåll styrs också av lagstiftning. Varje kommun ska ha en avfallsplan 
enligt miljöbalken. Avfallsplanen ska enligt lag innehålla ”kommunens åtgärder för att minska avfallets 
mängd och farlighet”.  

En övergripande utgångspunkt som är 
gemensam inom hela EU är den 
lagstiftade avfallshierarkin, som visar 
vägen för prioritering och utveckling av 
framtidens avfallshantering. Enligt 
avfallshierarkin är första prioritet att 
förebygga uppkomsten av avfall 
eftersom det ger den minsta 
miljöpåverkan. För det avfall som 
uppstår gäller att avfallet i första hand 
ska återbrukas, i andra hand 
materialåtervinnas och i tredje hand 
energiutvinnas2. Endast det avfall som inte kan tas tillvara på något annat sätt ska deponeras. 
Avfallsplanens mål går även hand i hand med en mängd andra mål, planer och program på lokal, 
regional och nationell nivå.  

Genomförandet av avfallsplanen kommer att påverka alla som bor och verkar i kommunen. Det 
kommer att behövas många olika åtgärder för att nå målen, vilket kräver såväl resurser som 
samarbete mellan många olika aktörer både vad gäller idéer och genomförande.   

                                                      
1 Sysav är ett kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av följande kommuner i södra Skåne: Burlöv, Kävlinge, Lomma, 

Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.  

2 Energiutvinning innebär ett tillvaratagande av el och/eller värme som alstras i en anläggning för avfallsförbränning eller av 

gas från organiska ämnen, till exempel i en rötningsanläggning eller på en deponi. 
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Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 

Det gemensamma arbetet i regionen har resulterat i tre fokusområden, vilka är de områden inom 
avfallshanteringen som regionen ska satsa på till år 2020. Avfallshierarkin genomsyrar 
fokusområdenas riktning med minskade avfallsmängder, ökad återvinning och minskad miljöpåverkan. 
Fokusområdena fångar också in avfallskedjans olika delar, från konsumtion och uppkomst av avfall till 
sortering och vidare hantering av det avfall som uppkommer.  

Gemensamt för samtliga fokusområden är ordet Hållbar. Hållbarhetsbegreppet innefattar tre 
perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Alla perspektiven är viktiga att ha med för att 
utvecklingen av avfallshanteringen ska lyckas och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det innebär 
samtidigt att avvägningar mellan olika intressen måste göras för att förverkliga fokusområdenas 
inriktningar.  

Det gemensamma arbetet i regionen har resulterat i åtta gemensamma effektmål kopplat till 
fokusområdena. Effektmålen är mätbara och formulerar vad som ska uppnås tillsammans i Sysav-
regionen och i samtliga ägarkommuner fram till 2020.  

 Fokusområdena och effektmålen är summerade nedan.  

 

 

 
År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning med 2 % sedan 2013  

År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015 
 

 
År 2018 är 58 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi tagits 
tillvara, år 2020 är nivån 63 %. 
 
År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört 
med år 2015 
 
År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 
 

År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 

År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria 

År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016. 
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Fokusområde 1  

Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 

 

MÅL 

 
År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning med 2 % 
sedan 2013. 
 
 
Att bryta den generella ökningen av avfallsmängderna är en av de stora utmaningarna 
för en hållbar utveckling och att minska mängden avfall är ett övergripande mål inom 
hela EU. Målet innebär att bryta trenden med ökande hushållsavfallsmängder i 
kommunen och regionen.  

 
Målet följs upp genom att mäta mängden hushållsavfall som uppkommer i förhållande till antal 
invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. Uppföljningen görs i enlighet med 
branschens gemensamma statistiksystem Avfall Web. År 2014 var mängden hushållsavfall i regionen 
575 kg/person. I Lunds kommun var motsvarande siffra 516kg/person.  
 
 

År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 
2015 
 
Produktion av textil och kläder är ofta förknippad med stor negativ påverkan på miljön 
och dåliga arbetsförhållanden i produktionsledet, och vår konsumtion är mycket hög. 
Nationella mål för insamling, återanvändning och materialåtervinning av textilavfall 
förväntas under avfallsplanens giltighetstid.  

 
Målet följs upp genom att mäta mängden textil i restavfallet i förhållande till antal invånare. Detta görs 
både för kommunen och för regionen. År 2014 var mängden textil i det insamlade restavfallet i 
regionen cirka 5 kg/person. I Lunds kommun var motsvarande siffra 5 kg/person. 

 
  
 

MÖJLIGA ÅTGÄRDER  
För att nå målen inom detta fokusområde kommer en mängd olika åtgärder behöva genomföras. Det 
kan handla om både långsiktigt kommunikationsarbete och informationskampanjer för att öka 
kunskapen om sambandet mellan konsumtion och avfall och för att motivera till ändrade 
konsumtionsbeteenden. Det kan också handla om att skapa praktiska förutsättningar för ändrade 
konsumtionsbeteenden, exempelvis genom att upprätta system och platser för att byta, låna, hyra, 
gemensamt äga och reparera saker och lösningar för att göra återbruk och återanvändning möjligt i 
vardagen. 
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Fokusområde 2  

Hållbar sortering med ökad återvinning 
 

MÅL 

 
År 2018 är 58 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån 63 %. 
 
Matavfall är ett avfallsslag som berör och engagerar, ändå är det stora mängder 
matavfall som inte sorteras ut. Målet är relaterat till den totala mängden matavfall, 
eftersom matsvinnet samtidigt behöver minska. Genom biologisk behandling kan 
växtnäring och energi tas tillvara som biogödsel och biogas. Matavfallets näringsämnen 

finns kvar i biogödseln som kan återföras till åkermark. Energin i matavfallet kan omvandlas till biogas 
som kan användas som drivmedel. Målet har en likformighet med det nationella målet för biologisk 
behandling av matavfall. 

 
Målet följs upp genom att mäta mängden matavfall som sorteras ut och går till biologisk behandling i 
förhållande till antal invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. Mängden relateras till 
den totala mängden matavfall som uppkommer, som år 2014 uppskattades till 109 kg/person. År 2014 
var andelen matavfall som sorterades ut och behandlades biologiskt i regionen 36 %. I Lunds kommun 
var motsvarande siffra 51 %.  
 
 

År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för 
respektive material jämfört med 2015 
 
Förpackningar och tidningar är avfallsslag som ska sorteras ut för att återvinnas. 
Genom materialåtervinning utnyttjas materialet vilket ger en större miljövinst jämfört 
med energiutvinning. Nya mål för ökad utsortering och insamling av förpackningar och 
tidningar förväntas under avfallsplanens giltighetstid både nationellt och inom EU.  

 
Målet följs upp genom att mäta mängden förpackningar av olika slag samt tidningar i restavfallet i 
förhållande till antal invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. År 2014 var mängden 
förpackningar och tidningar i det insamlade restavfallet i regionen cirka 83 kg/person. I Lunds kommun 
var motsvarande siffra 57 kg/person.  
 

 
År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016  
 
Nedskräpning ger negativa effekter ur ekonomiska, miljömässiga och sociala 
perspektiv. Som en del av en hållbar samhällsutveckling är därför en minskning av 
nedskräpningen viktig. Nedskräpning sker i offentliga miljöer, i naturområden, i 
vattendrag och i sjöar och hav. Den nationella avfallsplanen innehåller mål om att 
minska nedskräpningen och under avfallsplanens giltighetstid förväntas krav på att 
kommunala avfallsplaner ska innehålla åtgärder mot nedskräpning.  
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Målet följs upp genom att mäta nedskräpning på olika sätt. Metoder för mätningar har tagits fram av 
Håll Sverige Rent, men även andra mätningar kan komma att tas fram och användas. En första 
mätning görs under år 2016 för både kommunen och regionen.  

 
 
 

MÖJLIGA ÅTGÄRDER 
För att nå målen inom detta fokusområde kommer det att behövas åtgärder för enklare sortering. Det 
kan handla om att göra det möjligt för fler invånare att sortera ut sitt matavfall, att sortera ut sina 
förpackningar och tidningar fastighetsnära eller att ordna mer utbyggd avfallshantering i offentliga 
miljöer. För att göra det möjligt krävs att avfallsfrågorna hanteras på alla nivåer i kommunens 
planeringsprocess, där kommunens framtida utformning avgörs. Kommunikationsinsatser kommer 
också att behövas, både för att öka kunskapen om de olika avfallsslagens påverkan på miljön och för 
att öka motivationen för utsorteringen av de olika avfallsslagen och att lämna dem på rätt ställe. 
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Fokusområde 3  

Hållbar hantering för en renare miljö 
 

MÅL 

 

År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 
 
Farligt avfall innehåller ämnen som inte ska spridas vidare i kretsloppet, därför ska det 
sorteras ut och behandlas separat. Avfallsplanen ska innehålla mål för att minska det 
farliga avfallets spridning.  
 
Målet följs upp genom att mäta mängden farligt avfall av olika slag i restavfallet. Detta 
görs både för kommunen och för regionen. År 2014 var mängden farligt avfall i 

restavfallet i regionen 645 ton. I Lunds kommun var motsvarande siffra 115 ton.  

 

År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria  
 
Transporter har en stor inverkan miljön. Fossila bränslen kan ersättas med 
förnyelsebara bränslen, som biogas från matavfall eller etanol tillverkad av raps. 
Transporter kan också drivas av el som produceras från förnyelsebara källor, som sol 
och vind. Målet har stark förankring i de nationella miljömålen och det ligger också i 
linje med Skåne läns och Region Skånes mål om hållbara transporter i Skåne samt 
Klimatsamverkan Skånes upprop 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. 

Målet följs upp genom att mäta andelen avfallsfordon som används för insamling av hushållsavfallet 
som körs på fossilbränslefria drivmedel. Detta görs både för kommunen och för regionen. En första 
mätning görs under år 2016 för både kommunen och regionen. 

 

År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 
 

En grundförutsättning för att få fler att sortera ut sitt avfall är att avfallshanteringen 
upplevs som pålitlig ur alla hållbarhetsaspekter. Avfallskedjan har många aktörer och 
för att avfallshanteringen ska hålla hög kvalitet krävs att samtliga aktörer gör på rätt 
sätt, från avfallslämnare via insamlare till avfallsbehandlare.  

Målet följs upp genom enkätundersökningar som vänder sig till intressenter i hela 
avfallskedjan, som kunder, fastighetsägare, andra samarbetspartners, politiker, 
insamlingsentreprenörer och behandlingsföretag. En första mätning görs under år 2016 
för både kommunen och regionen. 
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MÖJLIGA ÅTGÄRDER 

För att nå målen inom detta fokusområde kan det behövas åtgärder för att skapa fler insamlingsplatser 
så att det blir enklare att lämna farligt avfall. Kommunikationsarbete behöver ske för att öka kunskapen 
om farligt avfall och för att höja motivationen till att sortera ut det. Vid inköp av nya fordon för 
avfallsinsamling eller vid upphandling av avfallstransporter kan beställaren ställa krav på 
fossilbränslefria fordon samtidigt som insatser kan behöva göras för att öka tillgången på fossilfria 
bränslen. Förtroendet för avfallskedjan kan ökas genom samarbete, insyn och kommunikation mellan 
avfallskedjans aktörer så att vikten av varje aktörs delaktighet tydliggörs, från avfallslämnare via 
insamlare till behandlare. 
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Strategier för avfallsplanens genomförande 
 
För att nå avfallsplanens mål kommer det att krävas många olika typer av åtgärder med många 
aktörers engagemang och delaktighet. Vid sidan av fokusområden och effektmål har det 
gemensamma arbetet i regionen identifierat några övergripande strategier för att nå målen. 
Strategierna är viktiga utgångspunkter för de handlingsplaner som ska tas fram årligen, så att 
avfallsplanens mål ska kunna realiseras.    
 

KOMMUNIKATION 
Avfallsplanens mål kräver en beteendeförändring hos oss som bor och är verksamma i kommunen. 
För att skapa ett förändrat beteende behövs kunskap och motivation. Det kan handla om kunskap om 
konsumtionens miljöpåverkan, om alternativa konsumtionsbeteenden och om varför vi ska sortera vårt 
avfall. Förståelsen för betydelsen av det egna agerandet är viktigt. Även en öppen och transparent 
kommunikation inom och om hela avfallskedjan är viktig för att skapa förtroende och därmed 
motivation hos allmänheten. Kommunikation är därför en viktig strategi i förändringsarbetet.  

 

TILLGÄNGLIGHET 
En avgörande faktor för att kunna nå målen är att det finns fysiska förutsättningar. Platser för att byta, 
låna och reparera saker samt second hand-butiker behöver finnas tillgängliga, liksom platser där avfall 
av alla slag kan sorteras och lämnas. För detta krävs att avfallshanteringen finns med i 
planeringsprocessen, från översiktsplaner och detaljplaner till bygglovshantering, när samhället byggs 
och förändras samt att återvinningscentralerna i regionen utvecklas. Större och resurskrävande 
satsningar för ökad tillgänglighet behöver samordnas regionalt.  
 

SAMVERKAN 
För att nå målen behöver många olika aktörer bidra. Olika kommunala förvaltningar behöver vara 
med, till exempel inom stadsbyggnad, park- och gata, skola och utbildning samt miljö. Därtill spelar 
aktörer som är verksamma i kommunen en mycket viktig roll, som avfallsentreprenörer, 
fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar, handel, näringsliv, föreningsliv, intresseorganisationer, 
second hand-aktörer och många andra. Samverkan behövs även i regionen, med Sysav och andra 
kommuner (mellan Sysav och ägarkommunerna).  För ett effektivt och framgångsrikt arbete behöver 
alla dessa aktörer på olika sätt bidra och samverka med varandra. Detta förutsätter i sin tur att det 
finns tillräckliga personalresurser. Medarbetare som kan prioritera, driva och arbeta med 
avfallsplanens mål och åtgärder kommer att behövas hos flera aktörer inom kommunen. Funktioner 
som projektledare och inköpare är särskilt viktiga för att verkställa målen.  

 

INVESTERINGAR  
Investeringar i tekniska lösningar är en grundläggande förutsättning för att göra målen möjliga att 
uppnå. Fler insamlingsplatser för återbruk eller andra fordon för avfallsinsamling är exempel på sådant 
som kommer att behövas, liksom ny teknik för utveckling och anpassning av avfallsbehandlingen.  
 
 

STYRMEDEL 
Ekonomiska styrmedel är ett sätt att tydligt visa riktningen på avfallsarbetet, så att det blir ekonomiskt 
fördelaktigt att göra rätt och dyrt att göra fel. Genom styrning av avgifternas storlek kan boende och 
verksamheter i kommunen motiveras att göra det som går i linje med avfallsplanens mål.   
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INNOVATION  
Avfallsplanens mål förutsätter innovationer, alltså nya idéer och lösningar. Det kan exempelvis handla 
om nya system för återbruk, nya behandlingsmetoder eller ny avsättning för insamlat material. Med 
innovationer utvecklas möjligheterna till en mer hållbar avfallshantering. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Handlingsplaner för avfallsplanens genomförande  

Avfallsplanen innehåller mål och strategier som är gemensamma för regionen och mål som är 
specifika för kommunen och målen tar sikte på år 2020. Avfallsplanen innehåller däremot inte 
detaljerade eller tidssatta åtgärder för att nå målen. Därigenom blir det möjligt att under avfallsplanens 
hela giltighetstid arbeta med de mest relevanta, aktuella eller prioriterade åtgärderna för att nå 
uppsatta mål.  

Handlingsplaner med åtgärder för genomförandet av denna avfallsplan tas istället fram på årlig basis. 
Genom att göra urval och prioriteringar av åtgärder årligen skapas en flexibilitet där målen, inte 
åtgärderna, är i fokus. Strategiernas ledord kan vara en hjälp i arbetet med att konkretisera målen till 
åtgärder. Av handlingsplanen för respektive år kommer det framgå vilka åtgärder som ska genomföras 
under året samt vem som ansvarar för dessa.  

Varje års handlingsplan följs upp och utvärderas år för år.  
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Bakgrund till samråd 
En viktig del i arbetet med renhållningsordningen är att samråda med berörda aktörer och att 
fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Lunds kommun ska på lämpligt sätt 
och i skälig omfattning samråda med ”fastighetsinnehavare och verksamheter som kan ha ett 
väsentligt intresse i saken” när förslag till renhållningsordning upprättas. 
 
Innan renhållningsordningen antas ska förslaget ställas ut för granskning för allmänheten under 4 
veckor innan förslaget antas. 

Genomfört samråd 
Samrådet har i praktiken genomförts genom politisk förankring i kommunen, förankring hos 
berörda tjänstemän i kommunen samt genom skriftlig delgivning av förslag till 
Renhållningsordning till externa/interna intressenter. Förankringsprocessen ger goda 
förutsättningar för acceptans för mål i avfallsplanen samt möjlighet till att skapa en medvetenhet 
kring avfallsfrågornas komplexitet. 
 
Perspektiv som fångats upp vi möten, diskussioner och skriftlig delgivning är: 
 

 Politiskt perspektiv: Representanter från olika partier och nämnder 
 Kommunalt förvaltningsperspektiv: Kommunala funktioner inom bl.a. VA, inköp och kost 
 Myndighetsperspektiv: representanter från kommunens miljötillsynsorganisationer samt 

Länsstyrelsen. 
 Fastighetsinnehavare/boendeperspektiv: Villaägarna, ägare av flerbostadshus samt 

hyresgästföreningen. 
 Övriga intressenter: Intresseorganisationer såsom miljöorganisationer, 

pensionärsorganisationer, handikapporganisationer. 
 
 

Skriftlig delgivning av Renhållningsordningen 
Förslag till Renhållningsordning skickades ut på remiss till interna intressenter inom kommunen 
och externa intressenter den 2015-11-16. Synpunkter kunde lämnas fram till den 2016-02-01. 
 
Utskick genomfördes enligt följande sändlista: 

 Samtliga nämnder i Lunds kommun 
 Sysav 
 Hyresgästföreningen Region Södra Skåne 
 Villaägarnas riksförbund 
 Lundabygdens Naturvårdsförening 
 LKF 
 HSB Skåne 
 Riksbyggen 
 AF Bostäder 
 Akelius Fastigheter 
 Vasakronan AB Region Skåne 
 Stena Fastigheter Malmö AB 
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 Briggen Fastighets AB 
 Akademiska Hus Syd  
 Kraftringen AB 
 Paulssons Centrumfastigheter i Lund AB 
 Kommunal Skåne 
 Lunds Universitet miljöansvarig 
 Miljösektionen  
 Handikappföreningarnas samarbetsorganisationer 
 LRF 
 Lundbergs Entreprenad & Förvaltnings AB 
 FTI 
 Region Skåne 
 El-Kretsen 
 VA-Syd 
 Handelsföreningen i Lund 
 Länsstyrelsen i Skåne 
 Fastighetsägarna SYD 

 
 
Tabell 1: Inkomna remissvar från interna och externa intressenter 
Remissinstans Yttrande Renhållningens utlåtande 
Serviceförvaltningen Bilagan har olika typsnitt och 

känns ihopklippt 
Den är ihopklippt. Fonterna 
rättas till och sidnumreringen 
fixas. 

 Kap 10 och 11 har olika % -
satser för matsvinn än 
remissförslaget. 

Målen ändrades in i det sista 
och skrivelsen i bilagorna är 
från en tidigare punkt. Ändras 

 
 

Inriktningsmål 2 delmål 1 om 
andelen farligt avfall borde stå 
delvis uppfylld istället 

Plockanalyser från hösten 2015 
visade att på andra decimalen 
hade en minskning. Så uppfyllt 
får stå kvar. 

 Borde framgå av skrivelsen att 
det är bilagor.  

Namnet på filen som är 
utskickad är bilagor. Lite 
olyckligt att texten på framsidan 
inte kommit med. 

 Ett förtydligande om vad APP ”on 
the flee” är. 

Det är en APP till 
mobiltelefoner som var tänkt att 
funka lite som ett ”Lunda 
Blocket” 

 Svårt att förstå om uppfyllnad av 
målen berör renhållningsverket 
eller hela kommunen 

De berör hela kommunen. 
Dessvärre har det varit väldigt 
bristfällig sammanställning från 
övriga förvaltningar vad de gjort 
för att uppfylla målen. Därför är 
det mest renhållningsverket 
saker som finns med. Till den 
nya RHO kommer förankringen 
vara bättre och redovisning 
kanske ske t.ex. via Stratsys 
likt LundaEko2 målen. 
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Miljöförvaltningen Redaktionella fel Åtgärdat 
 Disponera om paragrafordningen Åtgärdat 
 Felaktig hänvisning i § 38 Åtgärdat 
 Stor vikt att kommunen inte ger 

dubbla budskap i frågan om 
rötslam. Miljökontoret anser 
därför att förslaget till avfallsplan 
bör kompletteras med ett mål för 
hanteringen av rötslam under 
fokusområde 3 ”hållbar hantering 
för renare miljö” 

Eftersom att detta ämne inte 
berörs i avfallsplanen utan är 
väldigt tydligt i LundaEko2 tar 
vi inte med detta utan låter 
LundaEko2 skrivelserna vara 
tydliga nog. 

Kommunstyrelsen Tycker att målet för hushållsavfall 
bör harmoniseras med 
hushållsavfallsmålet i 
LundaEko2. 

Renhållningsverket väljer att 
ändra målet så det blir samma 
som i LundaEko2.  

 Delmål tre anger ”Minst 60 % av 
fosforföreningarna bör återföras 
till produktiv mark, varav hälften 
till bör återföras till åkermark” Det 
är en direkt motsättning till 
LundaEko2. 

Renhållningsverket har inga 
mål i den nya avfallsplanen 
som berör just slam så vi kan 
inte harmonisera dessa. Dessa 
finns med i bilagedelen under 
redovisning av tidigare mål. 

BSN Lund Öster Framför förslag om system för 
hämtning av textilavfall två 
gånger årligen vid 
verksamhetens normala 
hämtplats. 

Detta är en åtgärd som kan 
genomföras för att nå 
effektmål. Iden tas tillvara och 
kanske kan bli en åtgärd för att 
nå avfallsplanens mål. 

 En grundritning för miljöhus tas 
fram mellan fastighetsägare och 
renhållningsverket så att 
nyprojekteringar fortlöper enklare 
och resultatet följer alls krav 

Är ett bra förslag som vi tar åt 
oss och funderar vidare kring. 
Dock inte i RHO arbetet. 

Stadsbyggnadskontoret Föreskrifterna Inga synpunkter att lämna på 
förslaget 

 I planen föreslås åtgärder som 
innebär att fler 
återvinningsstationer och platser 
för återbruk, reparationer och 
byten behöver skapas. 
Stadsbyggnadskontoret vill 
samarbeta med övriga 
förvaltningar om att hitta lämpliga 
platser för sådana fysiska 
åtgärder. Lämpligen i samband 
med ny översiktsplan 

Bra förslag om ökat samarbete 
mellan förvaltningarna. 

Vård- och 
Omsorgsförvaltningen  

En bättre överenstämmelse 
mellan avfallsplanens mål när det 
gäller hushållsavfalls mål. 

Målet skrivs om för att ha 
samma skrivelse som i 
LundaEko2. 

 Målet med hushållsavfall är 
inarbetat i vård- och 
omsorgsförvaltningens 
miljöledningssystem och det 
underlättar om formuleringen 
överensstämmer. 

Målet skrivs om för att ha 
samma skrivelse som i 
LundaEko2. 
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 Vård och omsorgsförvaltningen 
efterlyser en beskrivning av vilka 
konsekvenser målen i 
avfallsplanen får för brukarna och 
hur den enskilde påverkas i sin 
avfallshantering. Detta inte minst 
för att förvaltningen ska kunna 
möta de behov som planen 
eventuellt innebär. För att nå de 
uppsatta målen är det också 
viktigt att verksamheternas och 
den enskildes behov står i fokus 
vid framtagandet av 
handlingsplaner med åtgärder. 

Konsekvensanalyser finns för 
barn och miljön. Någon 
konsekvensanalys på individ 
nivå finns inte. Handlingsplaner 
för att nå avfallsplanens mål 
ska varje förvaltning själva ta 
fram. Även om det kommer 
finnas hjälp och inspiration från 
övriga förvaltningar. 

Tekniska förvaltningen Ser behovet av ett ökat 
samarbete mellan förvaltningar 
för att tillsammans komma fram 
till hållbara och effektiva 
lösningar för att nå upp till 
avfallsplanens mål. 

Renhållningsverket instämmer. 

Naturskyddsföreningen Vill se att avfallsplansmålet om 
minskning av hushållsavfall 
överensstämmer med LundEko2 
målet 

Arbete för att harmonisera dess 
två mål är igång. LundaEko2 
skall revideras och då kan 
målen närma sig varandra. 

 Vi gläds åt att planen identifierar 
behovet av hållbar konsumtion 
och mer återbruk för att nå detta 
mål. Ta fram praktiska 
förutsättningar för detta. 

Är ett förslag till handling för att 
kunna nå effektmål. 

 Ökad möjlighet att kunna 
källsortera på allmän mark. 

Är ett förslag till handling för att 
kunna nå effektmål. 

 Vill ha mål om återförande av 
växtnäring från avlopp. 

Finns motsatta mål i 
LundaEko2 vilket förhindrar ett 
sådant mål. 

 Vill att det skall finnas fler 
återvinningstationer inom 
bekvämt promenadavstånd i 
tätorterna. 

 

 För sådant avfall som måste 
lämnas till återvinningscentral 
läggs hela ansvaret för 
transporten på den enskilde, och 
för större föremålges inget reelt 
alternativ till bil eftersom det blir 
orimligt dyrt att beställa hämtning 
av renhållningsverket. 

 

Länsstyrelsen  Avstår från att yttra sig i ärendet.  
Regionala 
utvecklingsnämnden 

I avfallsplanen används 
begreppet regionen för både att 
beskriva Sysavregionen och 
Skåne vilket stundvis blir otydligt. 
För att undvika förvirring bör 
språkbruket förtydligas 

Gå igenom och förtydliga. 
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 Positivt att avfallsplanen 
innehåller ett utvecklat 
resonemang och en tydlig 
målsättning kring hållbar 
sortering och ökad 
återanvändning. 

 

LKF §12 LKF motsäger sig meningen 
om att ”utsorterat matavfall ska 
vara inlagt i matavfallspåsar som 
tillhandahålls av Lunds 
renhållningsverk” 

Eftersom att vi som kommunal 
förvaltning är låsta av 
upphandling har vi svårt att 
exakt bestämma vilken påse vi 
får. Att de är av papper är ett 
måste då detta är krav från vår 
mottagare av matavfallet. En 
ständig dialog med tillverkarna 
kan leda till bättre påsar. 

 §16 ändrat avstånd från 50m till 
40m mellan behållarplats och 
hämtningsfordon. 

Ändrat tillbaka till 50m. Vid 
nybyggnad sker dialog med 
byggare om att få så kort 
sträcka som möjligt. 

 I förslaget till ny avfallsplan 
nämns endast övergripande 
vilken form av åtgärder som 
kommer behövas för att nå 
målen. LKF anser att kommande 
handlingsplaner, med konkreta 
åtgärder för att uppnå målen, bör 
ta fram i samverkan inom 
kommunen.  

Tanken med dessa öppna mål 
är att de ger oss större frihet till 
att själva skapa 
handlingsplaner. 

 Ta ökad lärdom om tidigare 
genomförda åtgärder. 

Det finns skapade grupper i 
Sysav kommunerna som 
kommer titta närmare på dessa 
frågeställningar. 

   

Utställning av renhållningsordning 
Förslaget till renhållningsordning har ställts på kommunhuset i Lunds kommun, biblioteket i Lunds 
kommun samt på kommunens hemsida under perioden 2015-11-16-2015-12-21. Annonsering om 
utställning av renhållningsordningen annonserades i Sydsvenskadagbladet. 
 
Tabell 2. Inkomna synpunkter vid utställning 
Remissinstans Yttrande Renhållningens utlåtande 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 210 Finansiering av investeringar i VA-
verksamheten i Lunds kommun inom 
VA SYD

Dnr KS 2016/0363

Sammanfattning
VA SYD:s förbundsstyrelse hemställer i en skrivelse daterad 2016-03-29 
om medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i 
VA-anläggningen i Lunds kommun för perioden 2016-2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2016 dnr KS 2016/0363
Hemställan om finansiering av investeringar i VA SYD daterat 2016-03-
26, inkl investeringsbudget
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2013, § 37 dnr 
2013/0065
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 februari 2010, § 34 dnr 57/10

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att utöka låneramen till VA SYD med 325 mkr vilket innebär en total 

låneram på 1 000 mkr
att VA SYD ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds 

kommun om upplåning inom fastställd låneram
att extern upplåning får göras utöver den låneram som beslutats av 

kommunfullmäktige i budgeten i den mån det behövs för att 
möjliggöra utlåning till VA SYD

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
VA SYD
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-25 klockan 13.00–17.55

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), §§ 202-210, 212-228, kl 13:45-17:55
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V), §§ 195-
201

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:00
Lena Fällström (S)
Ronny Johannessen (M), kl 13:00-17:30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl 13:00-16:30
Mattias Horrdin (C), kl 13:00-17:45
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Henrik Nilsson, ekonom, kommunkontoret, kl 13:00-15:00
Annika Henning, press- och medieansvarig, kl 13:00-15:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 195-228

Plats och tid för justering Kommunkontoret, onsdagen den 1 juni 2016 kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Paragrafer § 195-228

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)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0363

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

Annette Henriksson

 

annette.henriksson3@lund.se

Kommunstyrelsen

Finansiering av investeringar i VA-verksamheten 
i Lunds kommun inom VA SYD.

Sammanfattning
VA SYD:s förbundsstyrelse hemställer i en skrivelse daterad 2016-03-29 om 
medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i VA-
anläggningen i Lunds kommun för perioden 2016-2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2016 dnr KS 2016/0363
Hemställan om finansiering av investeringar i VA SYD daterat 2016-03-26, 
inkl investeringsbudget
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2013, § 37 dnr 2013/0065
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 februari 2010, § 34 dnr 57/10

Barnets bästa
En utökad vidareutlåning innebär liksom all skuldsättning i övrigt en 
belastning för framtiden och nästa generation. Samtidigt är en regelbunden 
upprustning och investering i kommunens VA-anläggning viktig ur barnens 
synvinkel då detta är väsentliga och långsiktiga investeringar. 

Ärendet
Inför bildandet av kommunalförbundet VA SYD upprättades en 
förbundsordning, ett reglemente för förbundsstyrelsen samt ett reglemente 
för ägarnämnderna, senaste versionen är daterad 2011-03-21. I § 12.2 i 
förbundsordningen anges att kommunalförbundet i första hand ska utnyttja 
förbundsmedlemmarna för finansiering av verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2010-02-25 att fastställa en 
låneram på 300 mkr för Lunds kommuns utlåning till VA SYD. Beslutet 
avsåg investeringar för åren 2010-2012. 

Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2013-02-28 att utöka 
låneramen med 375 mkr för Lunds kommuns utlåning till VA SYD. Beslutet 
avsåg investeringar för åren 2013-2015.

VA SYD har under dessa år successivt avropat medel när upplåningsbehov 
har uppstått. Enligt Finanspolicy och Finansiella riktlinjer är 
ekonomidirektören ansvarig för verkställandet av utlåningen inom 
kommunfullmäktiges beslutade låneram. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-04-05 KS 2016/0363

Utnyttjad volym, d v s Lunds kommuns utlåning till VA SYD, är 506 mkr 
per 2016-03-31. Kommunfullmäktiges beviljade låneram för VA Syd är för 
närvarande 675 mkr vilket innebär att det fortfarande finns utrymme inom 
beviljad låneram. 

VA SYD gör nu en framställning rörande upplåningsbehov för åren 2016-
2018 för investeringar i VA-anläggningen i Lunds kommun. Det totala 
lånebehovet för perioden bedöms uppgå till 450 mkr. Kommunkontoret 
föreslår därför att utöka låneramen för VA SYD från nuvarande 675 mkr till 
1 000 mkr, d v s en ökning med 325 mkr, då det fortfarande finns kvar 
utrymme i gällande låneram. 

För att Lunds kommun ska kunna låna ut pengar till VA SYD kan 
kommunen behöva göra en extern upplåning. I kommunfullmäktiges beslut 
om budget för 2016 har en låneram för kommunens upplåning fastställts. För 
att fastställa en total låneram för extern upplåning i kommunens namn bör 
låneramen för kommunens verksamhet kompletteras med beslut om extern 
upplåning för annans räkning, t ex för VA SYD. Samtliga beslut som 
påverkar kommunens totala externa upplåningsram sammanställs i bilaga 1 i 
Finansiella riktlinjer. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta

att utöka låneramen till VA SYD med 325 mkr vilket innebär en total 
låneram på 1 000 mkr

att VA SYD ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds 
kommun om upplåning inom fastställd låneram

att extern upplåning får göras utöver den låneram som beslutats av 
kommunfullmäktige i budgeten i den mån det behövs för att 
möjliggöra utlåning till VA SYD

Kommunkontoret

Anette Henriksson  Kommundirektör
 

Henrik Weimarsson  Ekonomidirektör
 

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
VA SYD

196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5) 
 2013-02-28  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunfullmäktige 
2013/18 
 
 
Plats och tid Stadshallen sessionsalen, kl 17:00 - 22:30 
 
Ledamöter   

Forsberg Jörgen (M), vice ordförande  
Prytz Lennart (S), 2:e vice ordförande 
Johansson Lars (M) 
Borin Adrian (M) 
Alfredsson Bo (M) 
Wallén Göran (M) 
Johannessen Ronny (M) 
Sjödin Inga-Lisa (M) 
Stålberg Ulla (M) 
Von Friesendorff Carl (M) 
Helmfrid Mats (M) 
Wallin Christer (M) 
Rugsveen Astrid (M) 
Eldh Pålsson  Lotta (M) 
Leonardsson Lars (M) 
Larsson Ann-Christine (M) 
Klette Tove (FP) 
Nordbeck Carolina (FP) 
Krantz Oskar (FP) 
Kristensson Berit (FP) 
Lundström Mette-Maaria (FP) 
Radner Holger (FP) 
Hansson Lars (FP) 
Klette Martin (FP), Tjänstgör §§ 30-42, kl. 17:00-21:00 
Bergwall Lars (C) 
Andersson Lars V (C) 
Hansson Börje (C) 
Lindskog Agneta (KD) 
Persson Tord (S) 
Molin Monica (S) 
Olsson Jeanette (S) 
Almgren Anders (S) 
Abelson Björn (S), Tjänstgör §§ 30-45, kl. 17:00-21:35 
Olsson Mattias (S) 
Hogerud Anna-Lena (S),  Tjänstgör §§ 30-44, kl. 17:00-21:30 
Friberg Joakim (S) 
Fällström Lena (S) 
Granqvist Rune (S) 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5) 
 2013-02-28  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Heidari Akram (S) 
Nilsson Mats (S) 
Sjöström Christina (MP), Tjänstgör §§ 30-41,  kl. 17:00-19:50 
Mårtensson Anette (MP) 
Emanuelsson Cecilia (MP) 
Englesson Rolf (MP), Tjänstgör §§ 37-52, kl. 17:50-22:30 
Berginger Emma (MP) 
Baumann Anna (MP) 
Mattsson Lambreus Johan (MP) 
Lorimer Nita (V) 
Gunnarsson Hanna (V) 
Svensson Angelica (V) 
Andersson Hans-Olof (SD) 
Ekeroth Ted (SD) 
Kjellberg Bo (SD)  

 
Tjänstgörande 
ersättare 

Tullberg Jan B (M), Närvarar kl. 17:00-19:50, Tjänstgör för Annika 
Annerby Jansson §§ 30-41 
Burman Louise (M), Tjänstgör för Louise Meijer (M) 
Anehus Rickard (M), Tjänstgör för Annika Annerby Jansson §§ 42-52 
Ausfelt Bina Jonna (FP), Närvarar kl. 18:00-22:30, Tjänstgör för Martin 
Klette (FP) §§ 43-52. 
Honeth Mia (FP), Tjänstgör för Philip Sandberg (FP) 
Frennstedt Thomas (FP), Tjänstgör för Carl-Otto Berg (FP) 
Wagner Zoltán G- (KD), Tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) 
Hansson Ronny (S), Tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S) 
Ekström-Persson Solveig (S), Tjänstgör för Mohsen Abtin (S) 
Pender Helen (S), Tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 45-52 
Olsson Per (S), Tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 46-52 
Nordström Erik (MP), Tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) 
Kärre Emelie (MP), Tjänstgör för Rolf Englesson (MP) §§ 30-36 och för 
Christina Sjöström (MP) §§ 42-52 
Bergwall Peter (MP), Tjänstgör för Petter Forkstam (MP) 
Ohlsson Lars A (V), Tjänstgör för Mats Olsson (V) 
Salemark Cecilia (DV), Tjänstgör för Sven-Bertil Persson (DV)  

 
Ersättare Persson Lars (M) 

Osvath Tamas (M), Närvarar kl. 17:00-21:50 
Dahlquist Lars (M) 
Dahlquist Maj-Britt (M) 
Escobar Edith (M) 
Barnes Cecilia (FP) 
Eriksson Inga-Kerstin (C) 
Bertilsson Bernt (C) 
Nyman Olof (S), Närvarar kl. 17:00-21:30 
Widerberg Preben (S), Närvarar kl.17:00-21:30 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5) 
 2013-02-28  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Håkansson Anna-Lena (S), Närvarar kl.17:00-21:30 
Petersson Agnes (S), Närvarar kl. 17:00-19:30 
Hammarström Erik (MP) 
Norborg Olof (V) 
Lundström Åke Bengt (SD) 
Stensson Martin (DV)  

 
Justerare Prytz Lennart (S) 

Wallin Christer (M)  
 
Paragrafer §§ 30 - 52 

Tid och plats för justering Kommunkontoret fredagen den 8 mars kl. 15.00 

Underskrifter 
 

Sekreterare _________________________________________ 
Sundberg Göran 

 

Ordförande _________________________________________ 
Forsberg Jörgen (M) 

 

Justerare _________________________________________ 
Prytz Lennart (S)  

_________________________________________ 
Wallin Christer (M)  

 
 
 

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

 
Organ:   Kommunfullmäktige  
 
Sammanträdesdatum:  28 februari 2013 
 
Datum då anslaget sätts upp: 8 mars 2013 Datum då anslaget tas ned: 2 april 2013 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret 
 
 
Underskrift:  _________________________________________ 
   Göran Sundberg 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5) 
 2013-02-28  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37  
Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun  
inom VA Syd 
Dnr KS 2013/0065, bilaga 29  
   
Sammanfattning 
VA SYD:s förbundsstyrelse hemställer i en skrivelse den 11 januari 2013 om medgivande till 
upplåning av medel för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Lunds kommun under åren 
2013-2015. 
 
Beslutsunderlag 
Framställning om finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun inom VA-
SYD, inklusive investeringsbudget för VA SYD, daterad den 11 januari 2013, 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2013 
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2013, § 41. 
 
Anföranden 
Lars V Andersson (C), Ronny Johannessen (M), Johan Lambreus Mattsson (MP), Carl von 
Friesendorff (M), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S) och Lars A Ohlsson (V) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Lars V Andersson (C), Ronny Johannessen (M), Johan Lambreus Mattsson (MP), Carl von 
Friesendorff (M), Lena Fällström (S) och Lars A Ohlsson (V) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta 
 
att utöka låneramen med 375 Mkr för Lunds kommuns utlåning till VA SYD, 
 
att, i den mån kommunen behöver göra extern upplåning för att möjliggöra utlåning till VA SYD, 
denna upplåning får göras utöver den låneram som kommunfullmäktige har fastställt i budgeten, 
samt 
 
att VA SYD ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds kommun om upplåning inom 
fastställd låneram.   
     
Kommunfullmäktige beslutar 
att utöka låneramen med 375 Mkr för Lunds kommuns utlåning till VA SYD, 
 
att, i den mån kommunen behöver göra extern upplåning för att möjliggöra utlåning till VA SYD, 
denna upplåning får göras utöver den låneram som kommunfullmäktige har fastställt i budgeten, 
samt 
 
att VA SYD ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds kommun om upplåning inom 
fastställd låneram.   
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 2013-02-28  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslut expedieras till: 
VA SYD 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 207 Beställning av flexibel enhet på 
Kämnärsrätten (Sagoeken)

Dnr KS 2016/0228

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad beställer en skola för 300 barn i åldern 
1-9 år på Kämnärsrätten.  Den nya enheten är ett led i 
områdeslokalplanen för Norra Fäladen och är ett samarbetsprojekt med 
AF-bostäder. AF-bostäder ska bygga tre till fyra våningar 
studentbostäder ovanpå skolan som består av en och två våningar i två 
huskroppar. Projektet möjliggörs av att kommunen säljer fastigheten där 
den tidigare förskolan Sagostunden låg. Vidare köper kommunen 
fastigheten där den nya skolan Sagoeken ska placeras av AF- bostäder.  
Kommunkontoret föreslår att skolan uppförs för 300 elever. 
Investeringsutgiften beräknas till 112 mnkr exklusive markaffärer.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfördelning mellan 
beställarnämnder och servicenämnden den 29 september 2005, § 116 dnr 
KS 491/01
BSF Lunds stads tjänsteskrivelse den 07 januari 2016 dnr 2015/0819
BSN Lunds stad beslut den 04 februari 2016, § 04 dnr 2015/0819.
Kommunstyrelsen beslut 04 april 2016, § 131, dnr 2016/0228
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016, denna skrivelse

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), 
Yanira Difonis (MP), Torsten Czernyson (KD), Hanna Gunnarsson (V) 
och Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna beställning av Sagoekens skola för 300 elever med möjlig 
utbyggnad för 400 elever samt ge servicenämnden i uppdrag att 
genomföra byggnation på Sagoeken med investeringsutgift på 112 mnkr

att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen

 

Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 
stads anslag med faktisk lokalkostnad baserad på mellanskillnaden 
mellan nuvarande lokalkostnad och den nya hyran när projektet är 
färdigställt
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera investeringsramarna mellan 
kommunstyrelsen och servicenämnden.

 

Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta

 

att godkänna beställning av Sagoekens skola för 300 elever samt ge 
servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnation på Sagoeken med 
investeringsutgift på 112 mnkr

att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen

 

Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 
stads anslag med faktisk lokalkostnad baserad på mellanskillnaden 
mellan nuvarande lokalkostnad och den nya hyran när projektet är 
färdigställt

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera investeringsramarna mellan 
kommunstyrelsen och servicenämnden.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

 

att godkänna beställning av Sagoekens skola för 300 elever samt ge 
servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnation på Sagoeken med 
investeringsutgift på 112 mnkr

att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer än 5 
%

 

Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 
stads anslag med faktisk lokalkostnad baserad på mellanskillnaden 
mellan nuvarande lokalkostnad och den nya hyran när projektet är 
färdigställt

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera investeringsramarna mellan 
kommunstyrelsen och servicenämnden.

 

215



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna beställning av Sagoekens skola för 300 elever med möjlig 

utbyggnad för 400 elever samt ge servicenämnden i uppdrag att 
genomföra byggnation på Sagoeken med investeringsutgift på 112 
mnkr

att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen

 
Kommunstyrelsen beslutar därutöver
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 

stads anslag med faktisk lokalkostnad baserad på mellanskillnaden 
mellan nuvarande lokalkostnad och den nya hyran när projektet är 
färdigställt

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera investeringsramarna mellan 
kommunstyrelsen och servicenämnden

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) och Mia Honeth (L) reserverar sig till förmån 
för egna yrkanden.

 

Följande skriftliga reservation inges: Prot.Bil § 207/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunkontoret
Akten
 

216



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-25 klockan 13.00–17.55

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), §§ 202-210, 212-228, kl 13:45-17:55
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V), §§ 195-
201

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:00
Lena Fällström (S)
Ronny Johannessen (M), kl 13:00-17:30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl 13:00-16:30
Mattias Horrdin (C), kl 13:00-17:45
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Henrik Nilsson, ekonom, kommunkontoret, kl 13:00-15:00
Annika Henning, press- och medieansvarig, kl 13:00-15:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 195-228

Plats och tid för justering Kommunkontoret, onsdagen den 1 juni 2016 kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Paragrafer § 195-228

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 25 maj 2016, 
ärende 11, ”Beställning av flexibel enhet på Kämnarsrätten 
(Sagoeken)” 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 
Kommunkontorets förslag till beslut. 
 
 
För Sverigedemokraterna 2016-05-25 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (6)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2016-05-12 KS 2016/0228

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

Henrik Nygren

 

henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

Beställning av skola på Kämnärsrätten 
(Sagoeken)

Sammanfattning

Barn- och skolnämnd Lunds stad beställer en skola för 300 barn i åldern 
1-9 år på Kämnärsrätten.  Den nya enheten är ett led i 
områdeslokalplanen för Norra Fäladen och är ett samarbetsprojekt med 
AF-bostäder. AF-bostäder ska bygga tre till fyra våningar 
studentbostäder ovanpå skolan som består av en och två våningar i två 
huskroppar. 

Projektet möjliggörs av att kommunen säljer fastigheten där den tidigare 
förskolan Sagostunden låg. Vidare köper kommunen fastigheten där den 
nya skolan Sagoeken ska placeras av AF- bostäder.  Kommunkontoret 
föreslår att skolan uppförs för 300 elever. Investeringsutgiften beräknas 
till 112 mnkr exklusive markaffärer.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfördelning mellan 
beställarnämnder och servicenämnden den 29 september 2005, § 116 dnr 
KS 491/01
BSF Lunds stads tjänsteskrivelse den 07 januari 2016 dnr 2015/0819
BSN Lunds stad beslut den 04 februari 2016, § 04 dnr 2015/0819.
Kommunstyrelsen beslut 04 april 2016, § 131, dnr 2016/0228
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016, denna skrivelse

Barnets bästa
Den beställda skolan är en ny enhet som kommer att förse östra delen av 
Norra Fäladen med F-3-skola för att kunna tillhandahålla erforderligt 
antal skolplatser.

Ärendet
2016-04-04 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet med 
uppdraget att presentera ett alternativt förslag med en skola för 400 
elever samt att beskriva relevanta konsekvenser med respektive förslag.
Kommunkontoret har kompletterat denna tjänsteskrivelse utifrån de 
frågor som kommunstyrelsen hade. 
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Tjänsteskrivelse 2 (6)
Diarienummer

2016-05-12 KS 2016/0228

Beskrivning av beställning
Området Norra Fäladen har idag tre skolor med förskoleklass till och 
med årskurs 3 (åk F -3). Backaskolan, som kan ta emot 4 paralleller med 
sammanlagt 400 elever, och två mindre F-3 skolor med en klass i varje 
årskurs, Delfinskolan och Ladugårdsmarkens skola. Sagoeken är tänkt att 
ersätta Delfinskolan och Ladugårdsmarken. Två alternativ är möjliga 
efter anpassning av detaljplanen. Kommunkontoret förordar att den nya 
skolan kan ta emot tre klasser per årskurs, vilket motsvarar 75 elever per 
årskurs och sammanlagt 300 elever. Detaljplanen medger en skola för 
fyra klasser per årskurs och 100 elever per årkurs och sammanlagt 400 
elever. En del av enheten byggs för att kunna skifta mellan skola och 
förskola. 

Det är fördelaktigt med samlokalisering eftersom det är svårt att bedriva 
skolverksamhet i för små enheter. Både Delfinskolan och 
Ladugårdsmarken är skolor med en klass per årskurs. Delfinskolan består 
av förhyrda paviljonger som kan avyttras och Ladugårdsmarken skola 
ska enligt Barn- och skolnämnd Lund Stads lokalplanering fortsätta att 
endast vara förskola.

Sammanlagt får området Norra Fäladen kapacitet för sju paralleller F-3 
på två skolor, Backaskolan och Sagoekens skola, vilket motsvarar 700 
elever.  De kommande fem åren finns det behov av sex paralleller F-3 
skola i området, vilket innebär att en del av Sagoeken kan nyttjas till 
förskola. Sagostundens förskola, som idag är evakuerad till paviljonger 
på grund av problem med inomhusmiljön, kan därmed flytta in sin 
verksamhet till Sagoeken. På längre sikt är det bra med en flexibilitet i 
området. Skolan ligger bra till både för Brunnshög och Ideonområdet, där 
det finns planer på att förtäta med bostäder. Från exempelvis Brunnshög 
finns det tunnlar under motorvägen för gång och cykel. 

Beställningen från BSN Lunds stad är en skola/förskola med utemiljö 
enligt BSN Lunds stads lokalprogram med tillagningskök. Målet är att 
ytan ska vara som mest 11 kvadratmeter BRA (bruksarea) per barn 
avräknat ytor för byggnadens tekniska drift som undercentraler och 
fläktrum. 

Kommunkontorets kommentarer
Kommunkontoret beräknar att ytan i projektet är lite över målsättningen 
men hamnar under 12 kvm/BRA per barn, exklusive teknikytor. En 
sammanställning/mätning av jämförbar yta saknas i projektet men totalt 
är kommunens del i projektet på 13,1 kvm BRA, men sedan avgår hela 
källarplanet och miljöhusen då det är ytor som inte är tillgängliga för 
verksamheten. 

Kommunkontorets sammanvägda bedömning är att det önskvärt med 
minst tre paralleller per årskurs för F-3 (cirka 75 elever per årskurs) såväl 
ur ett verksamhetsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. I detta 
fall byggs skolan för att klara tre paralleller.  Men det finns endast 
underlag de närmaste fem åren för att bedriva skola i två paralleller. 
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Tjänsteskrivelse 3 (6)
Diarienummer

2016-05-12 KS 2016/0228

Det finns både verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med 
flerparallella skolor. Lärarlegitimationens införande har betydelse då 
många befintliga F–3-lärare har behörighet i många ämnen medan de nya 
lärarna oftast bara har behörighet för enstaka ämnen. Detta gör att det 
krävs fler lärare för en klass för att täcka alla ämnen. Då krävs lite större 
skolvolymer för att kunna rekrytera heltidstjänster. 

Fler pedagoger innebär att det kollegiala samarbetet kan stärkas vilket är 
en framgångsfaktor för lärandet. Vetenskapliga studier visar på att det 
kollegiala lärandet är en framgångsfaktor för att nå högre måluppfyllelse 
för eleverna. Fler vuxna tillförs skolan vilket stärker de svagare eleverna. 

För verksamheten finns det positiva ekonomiska fördelar med en fler-
parallell skola. Det finns samordningsvinster för lärararbetslagen, 
måltidsservice, lokalvård, bibliotek och skolhälsovård. Lokaler kan 
nyttjas på ett mer flexibelt sätt om det är en större skola.

BSN Lunds stad önskar tillagningskök i egen regi på skolan. Skillnaden i 
investeringsutgift för tillagnings- eller mottagningskök är marginell. Det 
som kostar är bemanning av tillagningskök. Portionspriset för kost har 
ökat kraftigt de senaste åren på grund av att det blivit fler tillagningskök i 
kommunen. 

I Lund är det normala att skolförvaltningen driver förskolekök och 
serviceförvaltningen skolkök enligt beslutad ansvarsfördelning av 
kommunfullmäktige 2005-09-25. Skolnämnden önskar med hänvisning 
till att Sagostundens förskola flyttar in att få driva köket i egen regi. 
Kommunkontoret anser att det är effektivare om serviceförvaltningen är 
ansvarig i de fall det handlar om ett stort kök, som det är i det här fallet 
när mat ska serveras till 300 elever/förskolebarn, plus personal. 
Kommunkontoret anser att det bör projekteras för tillagningskök 
eftersom investeringsutgiften är marginellt större med tillagningskök 
jämfört med mottagningskök. Det skapar långsiktig flexibilitet för 
framtiden, men att serviceförvaltningen bör vara ansvarig för att driva 
köket.

Skola för 300 elever
Barn- och Skolförvaltningen Lunds stad bedömer utifrån 
femårsbefolkningsprognosen (daterad i april 2016) att det finns underlag 
för 200 elever och 100 förskolebarn de närmsta fem åren. I dagsläget är 
barnunderlaget något lågt för att fylla platserna i detta alternativ. 
Verksamheten har önskemål om att avveckla tre avdelningar förskola 
(Hans och Greta förskola) i mindre lämpliga lokaler som idag hyrs av 
LKF. På sikt finns möjligheten att Sagoeken blir en renodlad skola om 
elevunderlaget ökar. I detta förslag blir Ladugårdsmarken 8-10 
avdelningar förskola och Ladugårdsmarkens skolbarn flyttas till 
Sagoeken.

Investeringsutgift skola för 300 elever
Investeringsutgiften för projektet bedöms till 112 mnkr. Tidigare 
bedömning om 92 mnkr gjordes utifrån investeringsutgiften för 
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Diarienummer

2016-05-12 KS 2016/0228

Vegalyckan. Den nya kalkylen har gjorts med kalkylprogram med fler 
jämförelseobjekt. Dessutom var utemiljön inte medräknad och risken i 
kalkylen har höjts från 2 % till 5 %. Dessutom visade det sig att tidigare 
bedömning var 4 200 kvadratmeter BTA och inte 4 492 kvadratmeter 
BTA efter programhandling. Projektet är ett samarbetsprojekt med AF-
bostäder. De två första våningarna avser skola och ovanpå byggs det 
studentlägenheter. Det innebär en lägre investeringsutgift eftersom 
parterna delar på vissa investeringsutgifter som mark, grund och tak. 

I samband med projektet ska överlåtelser av mark ske mellan kommunen 
och AF-bostäder. Tomten där förskolan Sagostunden var placerad ska 
överlåtas till AF-Bostäder. Tomten där Sagoeken ska byggas överlåts till 
kommunen. Överlåtelserna är inte klara. Värderingarna av de två 
tomterna är ännu inte överenskomna med AF-Bostäder. Det råder en 
osäkerhet om hur man ska värdera byggrätter vid en 3 D fastighet. 

Den nya hyran av skolan beräknas utifrån serviceförvaltningens 
självkostnader för det första året. Den bedöms bli ca 9,5 mnkr utifrån en 
investering på 112 mnkr. Största delen av den nya hyran till 
serviceförvaltningen kan finansieras genom att Barn- och skolnämnden 
lämnar förhyrda paviljonger på cirka 7,1 mnkr i årlig hyra. 
Mellanskillnaden finansieras av genom reserverade medel under 
kommunstyrelsen för utbyggnad av nya lokaler för skola. 

Långsiktigt kommer investeringen att sänka kommunens lokalkostnader 
genom att kommunen minskar antalet enheter och kan avetablera 
paviljonger. Eget ägda fastigheter är dyrast första året, sedan minskar 
kommunens kapitalkostnad med avskrivningen. 

Skola för 400 elever. 
Byggs det för 400 elever blir det en stor kapacitet (sett ur ett 
femårsperspektiv) av skollokaler i området. Konsekvensen skulle kunna 
bli att skolan delvis skulle stå tom. Barn- och skolförvaltningen räknar 
inte med att barn från andra skolor (t ex Backaskolan och framtida skolan 
i Brunnshög) skulle välja denna skola. Dessutom ligger skolan i det 
längre perspektivet inte i ett utbyggnadsområde vilket skulle kunna 
motivera att bygga en större skola. Däremot kan skolan under en period 
avlasta Brunnshögskolan då det är en gångtunnel under motorvägen från 
Brunnshög alldeles intill skolan. I utbyggnadsfasen av Brunnshögs- 
området kan det vara fler barn än skolorna i området klarar. 

Det går inte att bygga ut skolan i etapper då AF Bostäder ska bygga 
bostäder ovanpå skolan. Det innebär att redan nu måste kommunen 
bestämma hur många elever skolan ska ge plats åt. Skollokalerna måste 
inrymmas i de stora huskropparna för annars försvinner för mycket 
skolgård om man väljer att bygga ut skolan på själva skolgården utanför 
de planerade huskropparna. Lekytan/friytan per barn minskar om man 
bygger på skolgården vilket innebär att man inte kan öka antalet barn på 
skolan genom sådan utbyggnad. 
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Diarienummer

2016-05-12 KS 2016/0228

Investeringsutgift skola för 400 elever
Investeringen bedöms till 140 miljoner inklusive skolgård. Baseras på en 
yta på 5701m2 BTA. Markkostnader (markköp etc) är inte inkluderade. 
Även här tillkommer en rabatt på investeringen på grund av att man inte 
behöver bygga ett tak på skolan då AF-bostäder ska bygga bostäder 
ovanpå. 

Alternativ till investeringen 
Dialog med AF- bostäder om ett samarbetsprojekt har förts under flera 
år. Från början diskuterades möjligheten att uppföra en gemensam 
byggnad på nuvarande Sagostundens tomt. Sagoeken kommer nu att 
istället uppföras lite öster om nuvarande Sagostunden, där AF-bostäder 
har sina så kallade fyrklöverhus idag. 

Alternativ till investeringen har inte utretts eftersom fördelarna med 
samarbetsprojektet har ansetts vara övervägande. I projektet delar AF- 
bostäder och Lunds kommun på tomt, grund, tak och vissa tekniska 
installationer, vilket sänker kommunens investeringsutgift och 
driftkostnader. 

Konsekvens vid utebliven investering
Om inte investeringen genomförs kommer nuvarande verksamhet att vara 
kvar i paviljonger. Dessutom missas möjligheten att samordna 
Ladugårdsmarkens skola och Delfinskolan och kommunen driver vidare 
två små skolor. Alternativ måste då utredas, som att exempelvis förtäta 
andra befintliga skolor i området, för att klara skolbehoven. Oavsett 
behövs en ny förskola för att ersätta Sagostundens paviljonger. 

Jämförelseobjekt
Projektet bedöms i både kostnad och storlek ligga i nivå med 
Vegalyckan, som påminner om detta projekt. Även där byggdes det skola 
med studentbostäder ovanpå. Produktionskostnaden för Vegalyckan var 
21 000 kr per kvadratmeter. Sagoeken kommer få en produktionskostnad 
på cirka 24 900 kr per kvadratmeter för en skola för 300 elever. 

Kommunkontoret bedömer att uppskattad investeringsutgift är acceptabel 
trots att det är något högre än jämförelseobjektet. Detta med tanke på att 
inga avdrag är gjorda för att vissa investeringsutgifter delas och avgår 
med tanke på att det är ett samarbetsprojekt med AF – bostäder.   

Följdinvesteringar 
Sagoeken är en del av en större omorganisation av enheterna på Norra 
Fäladen. Investeringen i Sagoeken kan innebära att delar av 
Ladugårdsmarken anpassas från F-3 skola till förskola. Det bedöms som 
mindre åtgärder. Skolidrottslokaler saknas i området och en ny 
investering i sådana lokaler planeras på Fäladsskolan. 

Investeringen är upptagen i kommunens investeringsplan 2016-2018 och 
beskrivs i BSN Lunds stads områdeslokalplan för Norra Fäladen. 
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Energi och miljö
Planeringen av byggnationen befinner sig fortfarande i tidigt skede, men 
kommer att uppföras med högt ställda krav gällande energi och miljö. 
Uppvärmningen blir antagligen fjärvärme, men det är inte avgjort ännu.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta

att godkänna beställning av Sagoekens skola för 300 elever samt ge 
servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnation på Sagoeken 
med investeringsutgift på 112 mnkr

att     ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer 
än 5 %

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att     ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd    
Lunds stads anslag med faktisk lokalkostnad baserad på 
mellanskillnaden mellan nuvarande lokalkostnad och den nya 
hyran när projektet är färdigställt

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera investeringsramarna 
mellan kommunstyrelsen och servicenämnden

Anette Henriksson     Kommundirektör
 

  Henrik Weimarsson        
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunkontoret
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 131 Beställning av flexibel enhet på
Kämnärsrätten (Sagoeken)

Dnr KS 2016/0228

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden Lunds stad beställer en skola för 300 barn i 
åldern 1-9 år på Kämnärsrätten. Den nya enheten är ett led i 
områdeslokalplanen för Norra Fäladen och är ett samarbetsprojekt med 
AF-bostäder. AF-bostäder ska bygga tre våningar studentbostäder ovanpå 
skolan som består av två våningar. Projektet möjliggörs av att kommunen 
säljer fastigheten där den tidigare förskolan Sagostunden låg. Vidare 
köper kommunen fastigheten där den nya skolan Sagoeken ska placeras 
av AF- bostäder. Skolan uppförs för 300 elever men med möjlighet att 
byggas ut för en kapacitet för 400 elever. Investeringsutgiften beräknas 
till 92 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänstskrivelse den 16 mars 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 4 februari 2016, § 4.
Barn- och skolnämnd Lunds stads tjänsteskrivelse den 7 januari 2016.
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfördelning mellan 
beställarnämnder och servicenämnden den 29 september 2005, § 116.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Yanira Difonis 
(MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att återremittera förslaget till kommunkontoret med uppdrag att 
presentera ett alternativt förslag med en skola för 400 elever,

att beskriva relevanta konsekvenser med respektive förslag,

att uppdragen i återremissen prioriteras och hanteras skyndsamt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     återremittera förslaget till kommunkontoret med uppdrag att 

presentera ett alternativt förslag med en skola för 400 elever,
att     beskriva relevanta konsekvenser med respektive förslag,
att     uppdragen i återremissen prioriteras och hanteras skyndsamt.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L): Liberalerna stöder en kostnadsberäkning av en skola för 
400 elever men tar inte ställning i sak.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunkontoret - Ekonomiavdelningen
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

228



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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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-02-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 4 Beställning av 300-enhet Sagoeken
Dnr BSL 2015/0819

Sammanfattning
Beställningen gäller en flexibel enhet för 300 barn i åldern 1-9 år enligt 
bifogat Lokalprogram 2015-08-28, rev 2015-12-15. Den nya enheten är 
ett led i områdeslokalplanen för Norra Fäladen och planeras byggas på 
Kämnärsrätten där de så kallade Fyrklöverhusen står idag.

Förskolan/skolan är placerad i bottenvåningen av ett bostadskvarter med 
bostäder i 4-5 plan ovanpå.

Projektet finns med i Lunds kommuns investeringsram.

Beslutsunderlag
Beställning av 300-enhet Sagoeken, 2016-01-07, Dnr BSL 2015/0819
Lokalprogram för Kämnärsrätten för flexibel enhet för förskola/skola åk 
F-3 för 300 barn/elever i åldern 1-9 år, 2015-08-28, rev 2015-12-15
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, 2015-09-04, 
Dnr BSL 2015/0701
Ny flexibel 300 enhet på Kämnärsrätten inkl lokalprogram, 2014-09-05, 
Dnr BSL 2014/0271
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018 , 
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktisk-
information/Omradeslokalplaner/

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen beställa en ny flexibel enhet, placerad på 

Kämnärsrätten, med plats för 300 barn/elever enligt bilagan 
”Lokalprogram för flexibel enhet för 300 barn/elever daterad 2015-
08-28, rev 2015-12-15”. Lokalerna önskas tas i bruk inför skolstart 
hösten 2017.

att finansiering sker inom Lunds kommuns investeringsram.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-02-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar följande 
protokollsanteckning:

”Vi vill påtala oro avseende trafiksituationen runt Sagoeken avseende 
buller och luftföroreningar samt säkra vägar till och från enheten. Det är 
också angeläget att utemiljön utformas på bästa sätt med syfte att nå en 
tillräckligt hög kvalité på det nödvändiga pedagogiska rum den utgör” 

 Ersättaren Baharan Raoufi (FI) instämmer i protokollsanteckningen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter                                  
Akten
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (5)
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 4 (5)
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 5 (5)
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

2016-01-07 BSL 2015/0819

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
 Klicka här för att ange text. 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Anna Medin

046-359 62 78 

anna.medin@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Beställning av 300-enhet Sagoeken

Sammanfattning
Beställningen gäller en flexibel enhet för 300 barn i åldern 1-9 år enligt 
bifogat Lokalprogram 2015-08-28, rev 2015-12-15. Den nya enheten är 
ett led i områdeslokalplanen för Norra Fäladen och planeras byggas på 
Kämnärsrätten där de så kallade Fyrklöverhusen står idag.

Förskolan/skolan är placerad i bottenvåningen av ett bostadskvarter med 
bostäder i 4-5 plan ovanpå.

Projektet finns med i Lunds kommuns investeringsram.

Beslutsunderlag
Beställning av 300-enhet Sagoeken, 2016-01-07, Dnr BSL 2015/0819 
(Denna skrivelse)
Lokalprogram för Kämnärsrätten för flexibel enhet för förskola/skola åk 
F-3 för 300 barn/elever i åldern 1-9 år, 2015-08-28, rev 2015-12-15
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, 2015-09-04, 
Dnr BSL 2015/0701
Ny flexibel 300 enhet på Kämnärsrätten inkl lokalprogram, 2014-09-05, 
Dnr BSL 2014/0271
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018 , 
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Praktisk-
information/Omradeslokalplaner/

Barnets bästa
Barn berörs av ärendet.

Den beställda skolan är en ny enhet som kommer att förse östra delen av 
Norra Fäladen med F-3-skola så att avståndet till närmsta skola skall vara 
så kort som möjligt och för att kunna tillhandahålla erforderligt antal 
skolplatser.

Ärendet
Beställningen gäller en flexibel enhet för 300 barn i åldern 1-9 år enligt 
bifogat Lokalprogram 2015-08-28, rev 2015-12-15.

Placeringen av förskola/skola inom rubricerad detaljplan är ett led i 
områdeslokalplanen för Norra Fäladen, där målet är att det ska finnas F-
3-skola i både västra och östra delen av skolområdet så att avståndet till 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-01-07 BSL 2015/0819

närmsta skola skall vara så kort som möjligt och för att kunna 
tillhandahålla erforderligt antal skolplatser.

Enheten planeras byggas på Kämnärsrätten där de så kallade 
Fyrklöverhusen står idag, i bottenvåningen av ett bostadskvarter med 
bostäder i 4-5 plan ovanpå.

Finansiering
Projektet finns med i Lunds kommuns investeringsram.

Konsekvensen av uteblivet projekt är att Delfinskolan F-3, som fn sitter i 
paviljonger, inte får tillgång till permanenta lokaler.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att hos Kommunkontoret beställa en ny flexibel enhet, placerad på 

Kämnärsrätten, med plats för 300 barn/elever enligt bilagan 
”Lokalprogram för flexibel enhet för 300 barn/elever daterad 2015-
08-28, rev 2015-12-15”. Lokalerna önskas tas i bruk inför skolstart 
hösten 2017.

att finansiering sker inom Lunds kommuns investeringsram.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Anna Medin
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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Barn- och skolnämnd Lunds stad             LOKALPROGRAM 1 (6) 

Skolkontoret               2015-12-15  
 

 

Postadress Besöksadress Telefon vxl Telefax Webbplats e-post 
Box 4 Arkivgatan 5 046-35 50 00 046-35 83 66 www.lund.se  
221 00 LUND 

    
Camilla Nilsson  
046-359 48 44  
Camilla.nilsson4@lund.se  

 

Lokalprogram för Kämnarsrätten för flexibel enhet 
för förskola/skola åk F-3 för 300 barn/elever i åldern 
1-9 år  
 
Generella förutsättningar för förskola/skola 
I Lunds kommuns Skolplan 2009 står bland annat om den fysiska miljön: 
Skolan ska erbjuda en lärandemiljö som främjar elevernas hälsa. Alla ska ha 
lika goda arbetsförhållanden och samma förutsättningar i undervisningen. 
Skolan ska erbjuda en god och kreativ studiemiljö, anpassad efter 
elevgruppens behov. Lunds skolor ska vara ändamålsenliga, säkra, sunda och 
tillgängliga för alla elever. Gruppstorlekar, lokaler och utemiljöer ska 
utformas så att de ger en god lärandemiljö. 
 
Ambitionen med denna enhet är att byggnaden utan direkta ombyggnader ska 
kunna nyttjas lika bra för förskole- respektive skolverksamhet. 
Inredning/utrustning såväl inne som ute kan behöva anpassas, men även här bör 
man tänka efter före och hitta lösningar som kan nyttjas generellt.  
 
För skolan spelar närheten till idrottslokal stor roll. Bra gång- och cykelvägar med 
säkra trafiklösningar för åldersgruppen är ett måste. För att undvika att en 
betydande del av tomten blir transport- och parkeringsyta bör angöring, för mat 
och soptransporter samt korttidsparkering för föräldrar som lämnar/ hämtar upp 
barn, i första hand ske på gatumark. Angöring och bilparkering behövs i närheten 
för föräldrarnas längre lämning/hämtning av barnen. Köket behöver bra 
inlastnings- och förvaringsutrymmen och möjlighet för stora leveransbilar att nå 
ingången separerat från barn och annan gående/cyklande trafik på ett säkert sätt. 
 
En energieffektiv byggnad med sunda material och med bra ljus-, luft- och 
ljudförhållanden eftersträvas. Miljöförvaltningens råd är att varje barn i förskolan 
behöver en yta inomhus på minst 7,5 LOA:V/person. Dessa riktlinjer kommer 
ursprungligen från Socialstyrelsen och erfarenheter från både verksamhet och 
tillsyn har visat att de ännu är aktuella. Enligt beslut i BSN Lunds stad bör 
byggnadsytan inte överstiga ca 11 kvm BRA-yta per barn/elev exkl. 
teknikutrymmen. Om ytmåtten enligt ovan avviker mera än +/- 5 % ska frågan 
prövas i Barn- och skolnämnden.  
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             LOKALPROGAM 2 (6) 2 (6) 
               2015-12-15   

 
 

Lokalprogram för Kämnarsrätten för flexibel enhet för förskola/skola åk F-3 för 300 barn/elever 

 

 

FÖRSKOLA med 6 avdelningar   
Verksamhetsbeskrivning 
Förskolan bedriver verksamhet för barn i åldern 1-5(6) mellan kl 06.30 och 18.30 
som längst. Verksamheten består av pedagogisk verksamhet, lek och omsorg. 
Förskolan är organiserad i 6 avdelningar med blandade åldersgrupper 1-5(6) år 
eller i uppdelade grupper exempelvis 1-2 år respektive 3-5 år. Lunds kommuns 
målsättning för barngruppernas storlek är att inte överstiga 11 barn i åldern 1-2 år 
eller 16 barn i åldern 3-5 år med en personaltäthet om 2,75 per avdelning. Det ska 
vara möjligt att öka med ca 2-3 barn per avdelning om så behövs. Den 
genomsnittliga gruppstorleken blir då 14-17 barn dvs 84-102 barn i 6 avdelningar.  
 
Förskolan delas in i 2 hemvister med vardera 3 avdelningar, lokalen 
dimensioneras för 100 barn och personal. Byggnaden ska utformas så att den kan 
användas för antingen 6 avdelningar och 8 klasser i åk F-3 alternativt 12 klasser 
åk F-3. Då byggnaden byggs som förskola för 6 avdelningar så ingår det att 
förskole delen ska förprojekteras för en enkel omställning till 4 klasser. 

Lokalbehov förskola 
En hemvist med 3 avdelningar med totalt ca 50 barn: 
 Basrum för förskola med angränsande lekrum/grupprum för lek och vila med 

plats för eventuellt madrasskåp, alla dörrar glasade så barnen ser in.  
Skolans WB-skjuttavel system med förvaring bakom ska sättas in från början. 
Förvaringsmöbeln behöver ha 600mm djup och ska även förses med ett 
fastbultat säkerhetsskåp med invändig laddningsmöjlighet för 25-30 enheter. 
Skensystem och projektorduk ska ingå liksom rullgardiner till samtliga fönster. 
El och nätverk till projektor. 
Alla basrum alt. angränsande rum ska även ha vask, höjd ca 800-850mm. 

 Kreativt torg / allrum med ateljépentry, höjd ca 800-850mm. 
 Kapprum, fack för 60 barn och 9 vuxna och ev. plats för sittmöbel samt Wc 

paket med en RWC/D med ”tillfällig” skötplats. Ökad ventilation pga. doft 
samt glas i ovandelen på dörren för vuxeninsyn. 

 Skötrum med höj- och sänkbara skötplatser med stor vask. Skåp, hyllor för 
blöjor, hållare för pappershanddukar samt tvättränna i justerbar barnhöjd med 
spegel. Personalen ska om möjligt kunna överblicka allrum, lekrum eller 
basrum från skötrummet. Ökad ventilation pga. doft samt glas i ovandelen på 
dörren för vuxeninsyn. Toaletter inne på skötrummet inkl. hörnhandfat och 
pappershandukar, varav en låg barn toalett. Skötrummet ska förprojekteras för 
att kunna ställas om till lämpligt yta då förskolan ställs om till skola. 
 

Gemensamt för förskola 6 avdelningar ca 100 barn: 
 Groventré, med plats för skor, torkrum samt toalett. Ev. delad i två. 
 Större förråd för skrymmande material och lekredskap 
 Arbetsrum med telefon/datorer samt låsbara A4-fack för personalen  
 Personal-wc 

 

238



             LOKALPROGAM 3 (6) 3 (6) 
               2015-12-15   

 
 

Lokalprogram för Kämnarsrätten för flexibel enhet för förskola/skola åk F-3 för 300 barn/elever 

 

SKOLA åk F-3 med integrerade fritidshem 
Verksamhetsbeskrivning 
Skolan bedriver verksamhet för barn i åldern 6-9 år mellan kl 07.00 och 17.30 
som längst. Pedagogisk verksamhet/undervisning i förskoleklass och 
grundskolans åk 1-3, fri lek och omsorg bedrivs av ett arbetslag om 3-4 
personer/grupp. Skolan är organiserad i 4 hemvister med vardera två klasser. 

Lokalbehov  
En hemvist med två klasser med ca 50 elever: 
 Basrum med var sitt angränsande grupprum, alla dörrar glasade. WB-tavel 

skjut system med förvaring bakom. Förvaringsmöbeln behöver ha 600mm 
djup och ska även förses med ett fastbultat säkerhetsskåp med invändig 
laddningsmöjlighet för 25-30 enheter. Skensystem och projektorduk ska ingå 
liksom rullgardiner till samtliga fönster.  

 El och nätverk till projektor. Alla basrum ska även ha vask, ca 750-850mm. 
 Torg/allrum, ”bullkök” med ugn, kyl/frys, micro samt diskbänk/skåp. 

Köksbänken bör på lämpliga ställen ha utdragbara sockellådor alt. en upphöjd 
klack vid köksölösning.  

 Kapprum med fack för 60 barn och 8 vuxna och ev. plats för sittmöbel samt 
toaletter och Rwc/D. 

 
Gemensamt för två hemvister i skola/fritids 100 elever: 
 Groventré med plats för skor, torkrum samt toalett. 
 Neutralt åtkomliga grupprum. 
 Större förråd för skrymmande material 
 Arbetsrum med telefon/datorer samt låsbara A4-fack för personalen  
 Personal-wc 
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Lokalprogram för Kämnarsrätten för flexibel enhet för förskola/skola åk F-3 för 300 barn/elever 

 

 

Övrigt för hela byggnaden 
 Byggnaden utformas i 2 våningar 
 Kök inklusive diskrum för tillagning av frukost, lunch och mellanmål - nära 

miljöstation 
 Restaurang med pentry för ca 150 barn/elever med ”bullkök”(kök avsett att 

användas för t ex bullbak med barn/elever) med ugn, kyl/frys, micro samt 
diskbänk/skåp. Kan delas i två sammanhängande ytor. Ska även fungera som 
samlingssal. 

 Serveringslinje och diskinlämning som ska kunna avskiljas från matsalen. 
 Wc + Rwc vid restaurang/entré. 
 Bibliotek med plats för bokhyllor alt. som tavellister i kommunikationsytor. 
 Ateljé /verkstad en per våning med extra bra ljusförhållanden och vardera två 

vaskar i olika höjder samt förvaring/förråd. 
 Lokaler för skolhälsovård med väntrum, vilrum/samtalsrum och 

handikapptoalett med dusch. SEKRETESS 
 Huvudentré 
 Personalrum inkl. pentry med kyl/frys, 2 diskmaskiner, 2 micro, dubbel timer 

för kaffebryggare och tekokare, plats för inkoppling av kaffemaskin / 
vattenkylare. Förrum med postfack, plats för ytterkläder, RWC/D. 

 Ett kopieringsrum/förråd på vardera våningsplan, varav ett intill personalrum. 
 Konferensrum i anslutning till personalrum med bred dörröppning/skjutdörr 
 Expedition med telefon, dator och 2 besöksplatser, SEKRETESS 
 Vilrum/samtalsrum med ca 6 platser, SEKRETESS  
 Städrum och städförråd med 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare och övrig 

städrumsinredning samt plats för städmaskin. Vatten och utslagsback för städ på 
varje våningsplan. 

 Alla verksamhetsrum samt matsal/samlingssal ska ha datauppkoppling och de 
större rummen ska förberedas för installation av sk ”Kanon” och/eller 
Smartboard. Trådlöst nätverk ska finnas i hela byggnaden. 

 Förråd och förvaringsutrymmen. 
 
 

Utemiljö 
Utemiljön ska utformas med ett högt lekvärde för att dels stödja lärandet och dels 
ge utrymme för barns och elevers olika behov av lek, kreativitet och fantasi - utan 
att utgöra en allvarlig fara. Tomten dimensioneras så att ca 8000 kvm användbar 
friyta finns tillgänglig på tomten eller i angränsande ändamålsenliga ytor.  
 Förskolebarnen behöver tillgång till inhägnad förskolegård med en utemiljö 

om ca 4000 kvm sammanhängande anpassad friyta med högt lekvärde. 
 Skolbarnen har ”saxade” raster och behöver tillgång till en utemiljö om ca 

4000 kvm användbar friyta med högt lekvärde. 
 Uteförråd för leksaksförvaring och vagnförvaring  
 Utesov / uteklassrum under tak. 
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Lokalprogram för Kämnarsrätten för flexibel enhet för förskola/skola åk F-3 för 300 barn/elever 

 

Redovisning av programytor  
Föreskriven lokalarea delas upp i verksamhetsyta (LOA:V) och en personal- och 
lokalvårdsyta (LOA:P). Det bör förtydligas att tillagningskökets LOA:P är 
uppskattad och att aktuella lagkrav styr den faktiska ytan. De 300 barnen / 
eleverna ska ha tillgång till invändig yta om 7,5 m2 /person (300 x 7,5 = 2250 
m2) Tillkommande kommunikationsytor ska tillföra ett högt pedagogiskt och 
socialt värde. 
 

LOA:V 
 
1 hemvist för förskola  50 barn  yta (m2) antal (st) 

 
□ Basrum    40 3 
□ Grupprum    15 4 
□ Torg/allrum med ateljé pentry  60 1 
□ Kapprum 60 pl   45 1 
□ Skötrum med 2 skötplatser + 4 wc  24 1 
 1 hemvist:    309 m2 

 2 hemvister:    618 m2 

 
1 hemvist för lågstadiet (50 elever)  yta (m2) antal (st) 

 
□ Basrum    55 2 
□ Grupprum    15 2 
□ Allrum med ateljé pentry   60  1 
□ Kapprum 60 pl   45  1 
□ 4 wc    18 1 
 1 hemvist:    263 m2 

 4 hemvister:    1052 m2 

 
Gemensamt för 300 enheten:  yta (m2) antal (st) 

 
□ Restaurang med bullkök, 100 + 50 platser för fsk 160 1 
□ Serveringslinje + diskinlämning   30 1 
□ 1 wc och 1 Rwc /D vid restaurangen  10 1 
□ Groventré med torkrum, skofack för 100 barn, 1 wc 65 3 
□ Neutrala grupprum   15 3 
□ Bibliotek / musik   60 1 
□ Ateljé / verkstad med två vaskar  60 1 
□ Förråd (ett per våning)   10 2 

Gemensamt:   580 m2 
 
Totalt: 2250 m2 LOA:V  
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Lokalprogram för Kämnarsrätten för flexibel enhet för förskola/skola åk F-3 för 300 barn/elever 

 

 

LOA:P 
 
Personal:    yta (m2) antal (st) 

 
□ Personalrum med pentry  30 pers  40 1 
□ Konferensrum 12 pers    12 1 
□ Arbetsplatser vid hemvist,  6 pers (en på fsk) 18 6 
□ Entré, förrum, postfack kop mm  20 1 
□ Kopiering )   13 1 
□ Personal Rwc/D   5 6 
□ Städ/tvätt (1st per plan+ 1 vid fsk)  12+4+6 1 
□ Förråd (1st per plan)   5 2 
□ Exp rektor med fyra besöksplatser (sekretess) 20 1 
□ Exp administration med två besöksplatser (sekretess) 14 1 
□ Mötesrum 4 pers(sekretess)  12 1 
□ Rum för skolhälsovård, inkl vatten, kyl och arkivskåp 18 1 
□ Skolpsykolog/samtal   10 1 
□ Vilrum+Rwc   8+5 1 
□ Kurator/samtalsrum (sekretess)  10 1 
□ Vaktmästeri med inlastning  18 1 

Personal:    370 m2 

 
Kök:    yta (m2) antal (st) 
□ Tillagningskök, 350 (barn + personal)  ca 100 1 

Kök:    100 m2 

 

Totalt: 453 m2 LOA:P 
 
 

ÖVRIGA YTOR 
  
Övrig yta:    yta (m2) antal (st) 
□ Uteförråd        15 2 
□ Utesov / uteklassrum       26 2  
□ Miljöhus        20 1 
□ Utemiljö för 100 barn fsk   4000 1 
□ Utemiljö för 200 barn F-3   4000 1 

  
 

LOA 
  
(LOA:V + LOA:P ) = 2250 + 470 = 2720 m2 LOA 
Lokalprogrammet förutsätter en byggnad i två plan.  
(exkl. teknikutrymmen, trapphus, kommunikationsytor + övriga ytor)  
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 202 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)
2017 - 2019 med budget för 2017

Dnr KS 2016/0074

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2016-05-09 att överlämna 
förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget 
för 2017.

Beslutsunderlag
Förslag till EVP 2017-2019 med budget för 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2016-05-09 2016 § 92
Protokoll från MBL-förhandling den 16 maj 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2016.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar i enlighet med S och 
MP:s gemensamma förslag med tillägg av följande ordförandetext, se 
Prot.Bil § 202/01, samt följande fyra att-satser:

att     utöka Kultur- och fritidsnämndes budget för 2017 med 1 250 tkr för 
att

genomföra det nya profilskapande samverkansprojektet Vinterlund

att     införa en samlad barn- och skolnämnd i Lunds kommun med en 
gemensam förvaltning från och med 1/1 2018

att     den nya organisationen planeras och förbereds under 2017

att     Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av den nya 
organisationen.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C) och 
Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med M, C och KD:s 
gemensamma förslag, Prot. Bil § 202/02.

Mia Honeth (L) yrkar i enlighet med L:s förslag, Prot.Bil § 202/03.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag, Prot.Bil § 
202/04.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med V:s förslag, Prot.Bil § 
202/05.

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

Beslut

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

åren 2017-2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 
att     fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget 

för åren 2017-2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 
att     fastställa utdebiteringen för år 2017 till 21:24 kronor, 
att     fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 

kommun i enlighet med EVP-dokumentet,
att     ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för 

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

att     ge kommunkontoret i uppdrag att göra de ekonomiska regleringar 
mellan barn- och skolnämndernas och utbildningsnämndens 
driftbudgetramar som är en effekt av kommunfullmäktiges 
fastställda resursfördelningsmodell, 

att     i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2017-
2019 med budget för 2017, 

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

att     bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för 
”Reserverade medel”, 

att     kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna i enlighet 
med budgeten,

att     kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under år 2017,

att     utöka Kultur- och fritidsnämndes budget för 2017 med 1 250 tkr för 
att

genomföra det nya profilskapande samverkansprojektet Vinterlund
att     införa en samlad barn- och skolnämnd i Lunds kommun med en 

gemensam förvaltning från och med 1/1 2018
att     den nya organisationen planeras och förbereds under 2017
att     Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av den nya 

organisationen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

 
 
 
 
 
 

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L), Anne 
Landin (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 202/06-08.

Protokollsanteckningar
Yumna Ramadan (FI): Jag är för Feministiskt initiativs budget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-25 klockan 13.00–17.55

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), §§ 202-210, 212-228, kl 13:45-17:55
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V), §§ 195-
201

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:00
Lena Fällström (S)
Ronny Johannessen (M), kl 13:00-17:30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl 13:00-16:30
Mattias Horrdin (C), kl 13:00-17:45
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Henrik Nilsson, ekonom, kommunkontoret, kl 13:00-15:00
Annika Henning, press- och medieansvarig, kl 13:00-15:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 195-228

Plats och tid för justering Kommunkontoret, onsdagen den 1 juni 2016 kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Paragrafer § 195-228

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

249



250



251



252



253



Omstart Lund 

 
(M), (C) och (KD) förslag till EVP 2017-2019 för Lunds 

kommun 
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Inledning 

Lunds kommun är en fantastisk plats att bo, arbeta, studera och växa upp i. Den kommunala 

välfärden och servicen håller en mycket hög kvalitet. Vårt geografiska läge i den dynamiska 

Öresundsregionen med goda kommunikationer till Europa och världen, ett vitalt näringsliv 

och ett framstående universitet ger oss mycket goda förutsättningar att nå framgångar. Den 

kosmopolitiska och kreativa atmosfären gör Lunds kommun till ett tolerant och rikt samhälle. 

Hit kommer människor för att förverkliga idéer, skapa mervärden och bidra till en positiv 

utveckling. Detta ska och måste vi bygga vidare på för kommande generationer. 

 

Men efter snart ett och ett halvt år av rödgrönt styre blir det allt mer uppenbart att Lund 

behöver en omstart. Deras ovilja och oförmåga att ta tag i kommunens strukturella utmaningar 

utgör en påtaglig risk för kommunen och medborgarna. Om vi ingenting gör kommer Lunds 

kommun att behöva höja skatten med en bit över tre kronor per intjänad hundralapp, enligt en 

rapport från revisionsfirman PWC. Istället för att skyndsamt påbörja effektiviseringar och 

göra tydliga prioriteringar, skjuter det rödgröna styret med (S) och (MP) utmaningarna 

framför sig. Konkreta prioriteringar och krismedvetenhet lyser med sin frånvaro. Detta 

kommer så småningom tvinga fram en skadlig chockterapi i form av drakoniska åtgärder för 

att få ekonomin på rätt köl. 

 

Efter många år av organisk tillväxt är det nu dags att konsolidera vår gemensamma välfärd i 

syfte att stärka dess uthållighet och fortlevnad. Moderaternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas budgetförslag för år 2017 tar ett välbehövligt helhetsgrepp om ekonomin 

och riktar samtidigt resurser till viktiga områden. Vi lovar inte allt till alla, men ser å andra 

sidan till att säkra kommunens konkurrenskraft och skapar förutsättningar för att hantera de 

utmaningar Lund står inför. Genom ett ständigt förbättringsarbete, så räcker det med 1 % 

effektivisering av våra verksamheter per år. Både det privata näringslivet, staten och 

universiteten med flera har framgångsrikt under många år redan visat att detta fungerar. Vår 

utgångspunkt är att verksamheternas effektivitetsökningar ska lägga grunden till ännu mer 

resurser i välfärdens kärna och vara ett incitament för att ytterligare effektivisera exempelvis 

lokalanvändning och administration. 

 

Rambudgeten som vi lägger fram ska ses i ljuset av de förslag som förvaltningarna med sina 

nämnder presenterat vid KSAU:s sammanträden under våren. Vi pekar på de områden som vi 

ser som rimliga åtgärder, men i huvudsak är det nämnderna som under hösten 2016 ska 
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prioritera i sina respektive budgetar för 2017. I undantagsfall finns specificerade satsningar 

och effektiviseringar. Alla verksamheter får generella ramökningar och sammanlagt tillför 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ca 195 miljoner kronor till kommunens 

service och välfärd, varav 76 miljoner kronor är riktade förstärkningar. 

 

Lunds kommun behöver en omstart och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

visar i den här budgeten att vi kan och vill axla det ansvaret. 

 

 

Kommunstyrelsen och kommungemensamt 
 

Generell ramökning, ca 4,9 miljoner kronor 

Till kommunstyrelsens förfogande, 1,5 miljoner kronor 

Förstärkt resurs för Habo, 800 000 kronor 

Förstärkning överförmyndarnämnden, 1,5 miljoner kronor 

Utredningsresurs för arbete med effektivare kommun, 1,8 miljoner kronor 

Samordna lokaler 

Nytt HR-IT-system, 3 miljoner kronor 

Personalfrämjande åtgärder, 6 miljoner kronor 

Avveckla miljöanslaget, + 1,2 miljoner kronor 

Avveckla näringslivsrådet, + 200 000 kronor 

Förstärkning näringslivsenheten, 200 000 kronor 

E-handel och e-tjänster, 600 000 kronor 

IT-upphandling, 3 miljoner kronor 

 

Totala satsningar: ca 21,9 miljoner kronor 

 

Utbildningsnämnden 
 

Generell ramökning, ca 8,2 miljoner kronor 

Extra ramförstärkning, 4,4 miljoner kronor 

Slopat reseavdrag vid dubbel bosättning, + 1 miljon kronor 

Lokalsamordning Komvux 
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Totala satsningar: ca 11,6 miljoner kronor 

 

Barn- och skolnämnderna 
 

Generell ramökning, ca 41,9 miljoner kronor 

Utfasning av pedagogisk omsorg, + 600 000 kronor 

Successivt införande av lagstadgad barnomsorgsnivå 

 

Totala satsningar: ca 4,84 miljoner kronor 

 

Byggnadsnämnden 
 

Generell ramökning, 848 000 kronor 

Förstärkning på bygglovsavdelningen för ökat byggande, 500 000 kronor 

 

Totala satsningar: ca 1,35 miljoner kronor 

 

Tekniska nämnden 
 

Generell ramökning, ca 3,8 miljoner kronor 

Ökat intäktskrav pga komponentavskrivning, + 8 miljoner kronor 

Ökad satsning på park- och gatuunderhåll i hela kommunen och rengöring i centrum, 4 

miljoner kronor 

 

Totala satsningar: ca 0 kronor (egentligen 7,8 miljoner kronor) 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Generell ramökning, ca 3,35 miljoner kronor 

 

Totala satsningar: ca 3,35 miljoner kronor 

 

257



Vård- och omsorgsnämnden 
 

Generell ramökning, ca 38 miljoner kronor 

Successivt införande av kollektivavtalbaserat och lagstadgat arbetstidsmått 

Översyn av riktlinjer för biståndstilldelning 

Omförhandla hyra, 2,1 miljoner kronor 

 

Totala satsningar, ca 35,9 miljoner kronor 

 

Socialnämnden 
 

Generell ramökning, ca 9,4 miljoner kronor 

Personalutveckling, en miljon kronor 

Avveckling av extra resurs för EU-migranterna, + 700 000 kronor 

 

Totala satsningar: 9,7 miljoner kronor 

 

Miljönämnden 
 

Generell ramökning, ca 440 000 kronor 

 

Totala satsningar, ca 440 000 kronor 

 

Servicenämnden 
 

Gemensamt fordonssystem, + 3 miljoner kronor 

 

Övrigt 

 

Ökad utdelning från Kraftringen AB, + 10 miljoner kronor 
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EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

Ramökningar -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

M, C och KD:s förslag till förändringar
Till KS förfogande -1 500 -1 500 -1 500
Förstärkt resurs för Habo -800 -800 -800
Förstärkning Överförmyndarnämnden -1 500 -1 500 -1 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -46 224 -51 061 -52 096 -53 131

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

Ramökningar -3 837 -7 659 -13 587

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

M, C och KD:s förslag till förändringar
Utredningsresurs för arbete med effektivare kommun. -1 800 -1 200 -1 200
Samordna Lokaler 0 1 500 1 500
Nytt HR-IT-System -3 000 -3 000 -3 000
Personalfrämjande åtgärder -6 000 -2 000 -2 000
Avveckla miljöanslaget 250 250 250
Avveckla Näringslivsrådet 200 200 200
Förstärkning Näringslivsenheten -200 -200 -200

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -178 888 -198 962 -196 084 -202 012

KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfulklmäktige beslutad nettokostnadsram 0 0 0

Fortsatt arbete- kvalitet, effektivitet, prioriteringar 23 000 172 000

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200
IT-upphandling 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 0 3 600 27 200 176 200
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UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

Ramökningar -8 239 -16 686 -25 475

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

M, C och KD:s förslag till förändringar
Förstärkning av ram -4 400 -5 000 -5 000
Slopa reseavdraget vid dubbel bosättning 1 000 1 000 1 000
Lokalsamordning Komvux 0 0 2 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -440 992 -466 604 -490 590 -512 460
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BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Reglering hyror  uppdateras senare

Avstämning till nämndens förfogande uppdateras senare

Utfasning av pedagogisk omsorg 600 1 200 1 200
Succesivt införande av lagstadgad barnomsorgsnivå

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 5 128 3 213 -685

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

Ramökningar -30 630 -61 899 -93 579

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass -7 080 -7 080 -7 080

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 690 206 -1 762 126 -1 820 788 -1 870 799

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

Ramökningar -11 356 -22 772 -34 347

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -658 509 -675 329 -691 055 -709 833
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BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

Ramökningar -848 -1 697 -2 546

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

M, C och KD:s förslag till förändringar
Förstärkning på bygglovsavdelningen för ökat byggande -500 -500 -500

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -24 135 -24 984 -25 833

TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

Ramökningar -3 833 -7 665 -11 496

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

M, C och KD:s förslag till förändringar
Ökat intäktskrav pga komponentavskrivning 8 000 10 000 10 000
Ökad satsning på park- och gatuunderhåll i hela kommunen och rengöring i centrum -4 000 -4 000 -4 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -173 409 -169 468 -172 640 -176 471

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

Ramökningar 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -42 753 -48 977 -58 966 -58 966
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318

Ramökningar -3 353 -6 704 -10 056

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -330 933 -333 036 -337 662 -342 289

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

Ramökningar -38 290 -67 226 -116 873

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

M, C och KD:s förslag till förändringar
Succesivt införande av kollektivavtalsbasetat o lagstadgat arbetstidsmått
Översyn av riktlinjer för biståndstilldelning för att harmonisera med riksgenomsnittet
Omförhandla hyra 2 100 2 100 2 100

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 672 555 -1 768 715 -1 830 104 -1 914 280

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

Ramökningar -9 370 -18 740 -33 363

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

M, C och KD:s förslag till förändringar
Personalutveckling -1 000 -1 000 -1 000
Avveckling av extra resurs för EU-migranterna 700 700 700
Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan 0 113 687 113 687 113 687

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -422 024 -431 394 -446 017

SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0 0

Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016 -113 687 -113 687 -113 687 -113 687

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -113 687 -113 687 -113 687
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MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

Ramökningar -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -12 594 -13 642 -14 084 -14 526

FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 0

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500

M, C och KD:s förslag till förändringar
Ökad utdelning från Kraftringen 10 000 35 000 42 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -141 303 -177 061 -276 255 -398 399

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -5 936 498 -6 216 099 -6 479 976 -6 663 188

Summa förändringar -195 611 -368 007 -450 523
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 237 39 237 39 237

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

M, C och KD:s förslag till förändringar
Gemensamt fordonssystem 3 000 6 000 6 000

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 30 397 102 237 105 237 105 237

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500

Summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -132 611 -302 007 -384 523
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 X = Avser extern förhyrning.  
Summa 
investeringsutgifter 

2017 2018 2019  

Byggnadsnämnden 0 0 0 
Miljönämnden 0 0 0 
Socialnämnden 2 400 2 400 1 400 
Vård- och omsorgsnämnden 9 100 6 400 4 100 
Utbildningsnämnden 7 900 5 900 3 150 
BSN Lunds stad 2 800 2 800 4 550 
BSN Lund Öster 2 800 2 800 5 550 
Kultur- och fritidsnämnden 9 100 9 100 11 550 
Kommunstyrelsen 479 066 641 115 431 970 
Servicenämnden 159 600 154 000 158 000 
Renhållningsstyrelsen 30 000 45 000 30 000 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierade 
verksamhetsinvesteringar 
 

        23 870                16 835                        14 175 

Tekniska nämnden 
Infrastrukturinvesteringar 
 

        42 980                 63 350                        810970 

Tekniska nämnden 
Spårvägsinvesteringar 
 

        158 000                 91 000                        106 500 

Summa investeringar före 
exploatering 
 

1 311 680 1 468 080 1 053 350  

Tekniska nämnden 
Exploatering 
 

         30 920                  10 220                       -23 400 

Tekniska nämnden 
Strategiska markförvärv 
 

         25 000                  25 000                        25 000 

Strategiska markförvärv           -15 000                 -100 000                       -30 000 
Fastighetstransaktioner  
 
 

 
958 000 

 
1 003 000 

 
748 000 
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Bokslut Budget Budget Plan Plan

RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 1 622 604 1 748 516 1 792 581
Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 -7 251 090 -7 650 354 -7 902 632
Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000
Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0
Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 -5 928 486 -6 221 838 -6 450 051

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 5 591 000 5 832 000 6 083 000
Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000
Finansiella intäkter 118 000 121 375 142 820 181 180 199 100
Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -60 000 -75 000 -91 500
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0
Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 146 334 123 342 128 549

Årets resultat 145 000 -818 146 334 123 342 128 549

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 146 334 123 342 128 549

* Varav fortsatt arbete med kvalitet och effektiviet 0 23 000 172 000

Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,0% 2,4% 2,0% 2,0%

Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 89 880
Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 2018 124 780 129 420
Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål -56 454 1 438 871

Bokslut Budget Budget Plan Plan

FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 145 000 -818 146 334 123 342 128 549
Justeringar för avskrivningar m m 284 000 280 000 300 000 320 000 340 000
Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300
Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH. 501 000 317 482 484 734 510 242 546 649

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 -957 000 -1 003 000 -745 000
Värdepapper, pensionsförvaltning 0 0 0 0
Ej verkställda investeringar 0 0 0 0
Avgår exploateringsverksamhet 0 0 0 0

MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 -957 000 -1 003 000 -745 000

FINANSIERING
Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 469 866 492 758 198 351
Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHE 514 000 746 700 469 866 492 758 198 351

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 400 0 0
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(M), (C) och (KD) särskilda uppdrag EVP 2017-2019
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT

Uppdrag: Succesivt införande av lagstadgad barnomsorgsnivå

Att uppdra åt barn- och skolnämnderna att erbjuda tid i förskolan enligt lagstadgad 
nivå

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Uppdrag: Successivt införande av kollektivavtalsbaserat och lagstadgat 
arbetstidsmått

Att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att införa kollektivavtalbaserat och 
lagstadgat heltidsmått för personal

Uppdrag: Uppmana till översyn av riktlinjer för biståndstilldelning för att 
harmonisera med riksgenomsnittet

Att uppmana vård- och omsorgsnämnden att se över riktlinjerna för beslut om 
insatser enligt SoL

BYGGNADSNÄMNDEN

Uppdrag: Följa upp och redovisa effekt av ökad resurs till BN
Att uppdra åt byggnadsnämnden att följa upp och för kommunstyrelsen redovisa 
effekten av ökad resurs i EVP 2017-2019
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(M), (C) och (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att för respektive nämnd fastställa driftram, investeringsram samt i förekommande 
fall särskilda uppdrag i enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2017-2019 
i enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget för åren 2017-
2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa utdebiteringen för år 2017 till 21:24 kronor, 

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

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för respektive 
förskola och grundskola i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda 
driftbudgetramar och resursfördelningsmodell, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att göra de ekonomiska regleringar mellan barn- 
och skolnämndernas och utbildningsnämndens driftbudgetramar som är en 
effekt av kommunfullmäktiges fastställda resursfördelningsmodell, att i övrigt 
fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2017-2019 med budget för 
2017, 

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”, 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten, 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2017 
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Ett Lund där människor får växa  
 

Liberalismen handlar om att människor ska ha möjlighet att växa. I vårt samhälle är 
den sociala rörligheten hög. En människas bakgrund ska betyda mindre. Hennes 
förmåga och livsdrömmar ska betyda mer. 
 
Människan är beroende av kontakter med andra. För att skapa ett stabilt samhälle 
där människor tillåts växa, känna trygghet och utveckla sig själv och sin omgivning 
behöver vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet och sammanhang där vi 
känner oss bekräftade. Det skapar en grund för ökat ansvarstagande, samarbete och 
tilltro mellan människor.  
 
En liberal utgångspunkt är att människor i första hand är individer och inte tillhör ett 
kollektiv med förutbestämda egenskaper. Därför har liberaler tagit feministiska 
initiativ i mer än hundra år och vi tänker fortsätta göra det. Lund är ännu inte 
jämställt, det finns fortfarande starka traditioner och strukturer som begränsar 
människors liv. Vi liberala feminister ser hur dessa strukturer drabbar människor och 
vi arbetar för en förändring. Lund behöver feminism utan socialism. 
 
Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva 
våra liv. Som människor har vi både rättigheter och skyldigheter. Det personliga 
ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut. 
 
Lund är en fantastisk stad med ett unikt kulturarv som vi är satta att förvalta. 
Bildningsstaden Lund är en plats för kunskap, kreativitet och ett rikt kulturliv. Här 
finns en skola med höga förväntningar på eleverna och med lärare som får vara 
lärare och har hög status. 
 
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna över jordklotet till framtida 
generationer utan att det är i sämre skick än idag. Därför är miljöfrågan en av vår tids 
viktigaste frågor som vi liberaler tar på allvar. 
 
Politikerna har ett stort ansvar för att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. 
Detta tar Liberalernas förtroendevalda på största allvar. 
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Ett parti som gör skillnad 

 
Liberalerna i Lund fick i valet i september 2014 ca 10,7% av rösterna och 7 av 65 
mandat i kommunfullmäktige. Kommunalrådet Philip Sandberg (L) blev dessutom 
den mest kryssade politikern av alla Lundapolitiker. 
 
Vi har som näst största oppositionsparti kunnat ha stor påverkan på Lundapolitiken, 
inte minst genom att Lunds kommun under hela 2016 styrs med en i huvudsak liberal 
budget. Flera av våra skrivelser och motioner har dessutom vunnit bifall.  
 
Det här har vi fått igenom (antingen redan igång eller som nu ska genomföras): 

- Ökat föreningsbidrag 
- Fler foodtrucks för att öka matutbudet och antalet företag 
- Aktiviteter för barnen på sommarloven på Linero, Norra Fäladen och 

Klostergården 
- Satsning på sociala företag 
- Utökat brottsförebyggande arbete 
- Gymnasiala lärlingsanställningar för undersköterskor och barnskötare 
- Studentmedarbetare 
- Byggande av Mårtenskolan på Mårtens Fälad och Idalaskolan i Veberöd 
- Stryka hushållsinkomsten som parameter i resursfördelningssystemet 
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- Sammanslagning av barn- och skolnämnderna inklusive förvaltningar 
- Fartdämpande åtgärder på Norra Järnvägsgatan i Veberöd 
- Cykelväg Stångby-Håstad 
- Faddersystem för nyanlända 
- Bildandet av Föreningarnas Hus 
- Ökat underhåll av lekplatser 
- Ökat underhåll av vägar och cykelvägar 
- Ökat underhåll av parker 
- Fristad för förföljda författare och journalister 
- Stoppa boplatser för EU-migranter vid rekreationsområdet Sankt Hans Backar 
- Ökat stöd i föräldraskapet 
- Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 
- Handlingsplan och ekonomiska resurser mot våldsbejakande extremism  
- Stödgrupper för barn som bevittnat våld/ har föräldrar med missbruk 
- Kommungemensam mottagning i skolan för nyanlända elever 
- Insatser för unga och studerande med psykisk ohälsa 

 

Här är några förslag vi har lagt i form av t.ex. motioner, skrivelser eller liknande och 
som kommer att behandlas framöver.  

- Öka bostadsbyggandet och även byggandet av fler äganderätter 
- Kulturhus ovanpå Stadsbiblioteket 
- PRAO även i de östra kommundelarna 
- Ha kvar Svaneskolan som grundskola 
- Busslinje från Stångby till Norra Fäladen 
- Kartläggning av hedersrelaterat förtryck bland kommunens ungdomar 
- Trådlöst internet på särskilda boenden och träffpunkter 
- Bättre samverkan med civilsamhället 
- Behålla biblioteken på Järnåkra, Nöbbelöv och Stångby 
- Införa vårdnära servicetjänster för att låta vårdpersonal fokusera på 

kärnuppgifterna 
- Gratis parkering för ledare i ideella föreningar 
- Förenklingar med att starta eget företag vid ekonomiskt bistånd 
- Ny vänort, eller annat formaliserat samarbete, med en kommun i Rumänien för 

att på plats bistå socialtjänst och skola med hjälp av EU-finansiering.  
- Tidigare samhällsorientering för nyanlända 
- Avlasta lärarna på administrativa uppgifter 
- Öka turismen till Lunds kommun 
- Minska slarvet med onödiga kostnader för att fakturor betalas för sent 
- Pilotprojekt med biopåsar av majsstärkelse för matavfall 
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Inledning med ekonomisk lägesanalys 

 
Lunds kommuns ekonomi präglas av växtvärk. Stora investeringar behövs de 
kommande åren i skolor, förskolor, bostäder och infrastruktur för att möta de behov 
som finns. Kommunen har unika förutsättningar genom det geografiska läget, 
bildningstraditionen, stora europeiska forskningsanläggningar som väntar runt 
hörnet, ett dynamiskt näringsliv, rikt föreningsliv och kvalificerade medarbetare. Men 
prognoserna de närmaste åren pekar på en rad utmaningar som vi måste förhålla 
oss till. Färre ska försörja allt fler. Antalet barn i förskoleåldern ökar, stora 
volymökningar inom hemvården väntas, kostnader för ekonomiskt bistånd och 
institutionsplaceringar ökar, lokalkostnaderna är högre än i jämförbara kommuner, 
sjukfrånvaron ökar bland anställda och generationsväxlingen leder till ett stort behov 
av framtida kompetensförsörjning. Långtidsprognosen som gjordes av PWC i mars 
2015 konstaterar att gapet mellan kostnader och intäkter kommer att fortsätta att 
stiga varje år. För att få intäkter och utgifter i balans och uppnå ett resultat enligt 
målen behöver kommunen således höja skatten med 3,43 kronor fram till år 2028 
eller effektivisera verksamheten med 0,91% årligen enligt PWC.  
 
Vi liberaler tror på en politik för Lunds kommun som innehåller ett högre mått av 
effektivt resursutnyttjade av Lundabornas skattemedel. Vår utgångspunkt är därför en 
oförändrad skattesats och omprioriteringar som går från administration, lokaler och 
byråkrati till verksamhet och investeringar. Lunds kommuns utmaningar är till stor del 
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av strukturell karaktär, därför skulle en skattehöjning bara leda till ytterligare 
höjningar på årsbasis om man inte vidtar åtgärder som ger bestående förändringar i 
organisationen.  
 
Vi vill mer. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv kommun för internationell kompetens, 
investeringar, kunskap och världsledande forskning. Vi ska sträva efter att vara en 
regional motor i en växande Öresundsregion och främja tillväxten utifrån de tre 
hållbarhetsperspektiven- det ekonomiska, ekologiska och sociala. Fler jobb och fler 
företag ger mer resurser till vår gemensamma välfärd och mer resurser till satsningar 
för att möta klimathotet. Men då krävs en ansvarsfull ekonomisk politik och socialt 
ansvar utan socialism.  
 
 
 
Budget 2017 
 
Liberalerna presenterar en budget för Lund som tar ansvar för våra gemensamma 
resurser med fokus på att omfördela inom befintliga ramar från administration och 
lokaler till ökad kvalitet i våra verksamheter. Vi tror på att Lund ska få fortsätta att 
växa samtidigt som vi har höga miljömässiga och sociala ambitioner. Fler jobb och 
fler företag ger även mer resurser till vår gemensamma välfärd och ökad trygghet.  
 
För att möta de framtida utmaningarna inleder vi ett åtgärdsprogram som ska få 
kommunens ekonomi på rätt bana. Det handlar om samordningsvinster, 
effektiviseringar och intäktsökningar på ca 70 miljoner kronor för 2017 och 81,9 
miljoner kronor för 2018. På så sätt kan vi göra satsningar samtidigt som vi behåller 
dagens skattesats, men även nå vårt finansiella mål för 2017 med råge med ett 
överskott på ca 140 miljoner kronor. Dessutom räknar vi med att några av de 
åtgärder vi initierar ger större effekter på sikt.  
 
Samtidigt skjuter vi till ca 92 miljoner kronor mer till förskola, grundskola och 
gymnasieskola och gör en stor satsning på 15 miljoner kronor på ökat 
fastighetsunderhåll, bland annat för bättre skolmiljöer. Äldreomsorgen får 71,6 
miljoner kronor mer och flera jämställdhetssatsningar görs, t.ex. på utökade 
insatser mot våld i nära relationer och åtgärder mot hedersrelaterat förtryck. 
För att satsa ytterligare på miljöfrågorna och hållbart byggande ger vi full 
uppräkning till såväl miljönämnden som byggnadsnämnden.   
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Bättre hushållning med Lundabornas pengar 
 
Liberalerna föreslår ett helt paket av åtgärder för att få Lunds ekonomi på fötter och 
för att hushålla med Lundabornas pengar mer ansvarsfullt: 

 
Bilden ovan: Barn- och skolförvaltning Lund Östers lokaler i Södra Sandby visar på 

ett stort underhållsbehov. Lunds kommun är nästan unikt med sin kostnadsdrivande 

uppdelning i två separata barn- och skolförvaltningar. Det går ut över likvärdigheten, 

främst för skolelever i de östra kommundelarna. Vi tror inte kommuninnevånarna i de 

östra kommundelarna vill ha fler politiker och mer byråkrati, utan ökad kvalitet i 

verksamheterna och likvärdighet.  

 

 
1. En effektivare kommunorganisation.  

Redan 2012 uppmärksammade Lärarnas Riksförbund och fackförbundet 
Kommunal att Lunds kommun har mycket att vinna på en sammanslagning av 
de båda barn- och skolförvaltningarna. Arbete görs dubbelt i dagsläget vilket 
leder till fler tjänstemän, mer administration och fler politiker. Ny lagstiftning 
lägger dessutom fler beslut på rektorerna vilket minskar behov och skäl till att 
ha två stora skolförvaltningar. Många arbetsuppgifter såsom planer, 
utredningar, policys och remissyttranden ger dessutom dubbelarbete. I 
dagsläget kan vi se att det inte sker en likvärdig bedömning, t.ex. i fallet med 
PRAO. De som bor i Lunds tätort får PRAO i skolan, men inte de som bor i de 
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östra kommundelarna. Vi ska ha likvärdiga livschanser för våra barn och 
ungdomar oavsett var i kommunen vi bor. Vår bedömning är att föräldrarna 
hellre vill att vi lägger pengar på fler lärare och ökad kvalitet i verksamheten än 
att ha fler politiker och större byråkrati. Därför har vi ingått en 
överenskommelse med det rödgröna minoritetsstyret om att slå samman de 
båda barn- och skolförvaltningarna inklusive nämnderna från 1 januari 2018 
vilket beräknas spara 5 miljoner kronor årligen. Arbetet med att förbereda 
sammanslagningen kommer att pågå under 2017.  
 
Vi lägger också ett uppdrag på kommunkontoret att göra en översyn av såväl 
nämnds- som förvaltningsorganisationen inför kommande mandatperiod med 
syfte att få en mer effektiv organisation.  
 
Vi vill även att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden 
arbetar för fler samordningsvinster, t.ex. vad gäller stabsfunktioner och 
administration. Detta beräknas ge 1 miljon kronor 2017 och 2,5 miljoner kronor 
årligen från 2018.  
 
Effektivisering: 1 miljon kronor 2017 och 7,5 miljoner kronor årligen från 
2018 

 

 
2. Slopa deltagandet i fastighetsmässan Mipim i Cannes.  

Vi är inte principiellt emot deltagande i mässor utomlands. Men vi har svårt att 
se vad deltagandet i Mipim har gett kommunen och det finns säkert mässor av 
liknande slag i vår närregion som kan vara intressanta för Lunds kommun. 
Dessutom finns det utrymme för de enskilda nämnderna att själva ta initiativ till 
att delta i kurser, mässor eller konferenser inom respektive ram utan att anslå 
en summa centralt i kommunen. 

 
Besparing: 330 000 kronor årligen 
 
 

3. Slopat miljöanslag.  
Miljöanslaget fördelas ut som projektbidrag till olika mindre verksamheter, t.ex. 
kompetensutveckling. Vi ser det därför inte som en miljöinsats utan något som 
respektive nämnd kan ta inom sin ram eller att externa organisationer som 
söker medel av miljöanslaget tilldelas dessa via kommunstyrelsens 
reserverade medel.  

 
Besparing: 1 200 000 kronor årligen 
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4. Effektivisera råden 
De olika råden under kommunstyrelsen sväller och tar allt mer tjänstemannatid 
i anspråk. Vi vill minska tiden som tjänstemännen lägger på råden och ha färre 
tjänstemän närvarande vid sammanträden. Förslaget kommer ursprungligen 
från kommunkontoret. 

 
Effektivisering: 1 000 000 kronor årligen 
 
 

5. Slopa styrgruppen för de östra kommundelarna 
Vi liberaler anser att det är viktigt att vara restriktiva med att tillsätta nya 
grupper som kostar tid och pengar. Vi är övertygade om att vi kan ha en god 
dialog med medborgarna i de östra kommundelarna via andra forum. De 
rödgröna partierna har även försökt stänga ute vissa partier ur gruppen vilket 
gör att gruppens syfte att verka för medborgardialog och ökad demokrati 
urvattnats. Vi vill därför slopa denna styrgrupp.  

 
Effektivisering: 400 000 kronor årligen 
 
 

6. Avgift på Konsthallen.  
Ca 55 000 personer besökte Lunds Konsthall förra året. Verksamheten kostar 
över 7 miljoner kronor årligen i drift. Från Liberalernas sida tycker vi det är 
rimligt med en liten symbolisk avgift på i genomsnitt 50 kronor. För vissa 
utställningar kan avgiften bli högre och för vissa ska det vara gratis (normalt 
för barn och skolklasser). Detaljerna kring ett sådant system får förvaltningen 
utarbeta. Det skulle ge kommunkassan ca 1,9 miljoner kronor i intäkter även 
om man räknar med att 70% av dagens besökare skulle betala inträdet.  

 
Extra intäkt: 1,9 miljoner kronor.  
 
 

7. Samordnade lokaler 
Kommunkontoret har idag lokaler utspridda i flera delar av Lunds centrum. 
Tjänstemännen har sett möjlighet att sänka kostnaderna genom att bättre 
samordna lokaler. Detta anser vi liberaler vara en god idé.  

 
Effektivisering: 1 500 000 kronor årligen från 2018.  
 
 

8. Ökad utdelning från Kraftringen 
Lunds kommun äger 82,4% av aktierna i Kraftringen. Bolaget har en god 
likviditet och gjorde 2015 en vinst efter schablonskatt på 229 miljoner kronor, 
av vilka 92 miljoner kronor delades ut till aktieägarna; Lunds kommun erhöll 
75,8 miljoner kronor. 
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Liberalerna anser att en ökad aktieutdelning från bolaget är motiverad såvida 
det finns en relativt stor samsyn med övriga ägarkommuner. Genom att höja 
aktieutdelningen 2017 med 36,4 miljoner kronor totalt erhåller Lunds kommun 
30 miljoner kronor. 
 
Extra intäkt för 2017: 30 miljoner kronor årligen.   
 
 

9. Överflyttning av parkeringsverksamheten från tekniska nämnden till LKP 
För en effektivare och tydligare organisation kring parkering föreslår 
Liberalerna, i enlighet med kommunkontorets utredning om 
parkeringsverksamheten, att det kommunala parkeringsbolaget LKP ansvarar 
för all parkering och att tekniska förvaltningen köper tjänster av bolaget. Det 
ger en effektiviseringsvinst om 1,5 miljoner kronor årligen från år 2017. 
 
Effektivisering: 1 500 000 kronor årligen.  
 
 

10. Arbetsenheten  
Kommunens arbetsmarknadsinsatser kostar idag ca 21,5 miljoner kronor 
årligen och har 15 arbetsmarknadskonsulenter anställda. Det är viktigt att 
ständigt hitta nya sätt att få fler att gå från bidragsberoende till egen 
försörjning. En del arbetsuppgifter görs dock parallellt med den statliga 
myndighet som har huvudansvaret för arbetsmarknadsinsatser, nämligen 
Arbetsförmedlingen. Vi vill inte bygga upp en omfattande parallell kommunal 
arbetsförmedling. Därför vill vi sänka kostnaderna för arbetsenheten med 2 
miljoner kronor årligen.  
 
Effektivisering: 2 000 000 kronor årligen.  
 
 

11. Samla alla servicetjänster under serviceförvaltningen 
Lunds kommun bedriver idag flera olika typer av verksamheter som 
Lundaborna möter dagligen, varav vissa är reglerade i lag och andra är 
beslutade av kommunen. Det avser områdena skola, vård och omsorg, 
socialtjänst, tekniska tjänster och byggnadsfrågor, men också områden som 
transporter, mathållning, IT-tjänster, tryckeri, posthantering, städning m.fl.  
Idag är en stor del av dessa servicetjänster organiserade under 
Serviceförvaltningen, men inte alla. Ett antal servicetjänster ligger under andra 
förvaltningar. Vårt förslag innebär att alla servicetjänster, så långt det är 
möjligt, samlas under Serviceförvaltningen och vi ser två fördelar med 
förslaget. För det första, det skapar mer intressanta tjänster som ökar 
medarbetarnas motivation och, för det andra, det ger högre kvalitet i 
utförandet av tjänsterna och effektivare användning av de ekonomiska 
resurserna.  
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Effektivisering: 2 miljoner kronor 2017 och 4 miljoner kronor årligen från 
2018.  
 

 
12. Gemensamt fordonssystem 

Genom att samla kommunens fordonflotta och transporter under 
serviceförvaltningen kan detta samordnas och effektiviseras till ett bättre 
utnyttjande av resurserna och en högre kvalitet på tjänsterna. 
 
Effektivisering: 4 miljoner kronor 2017 och 7,8 miljoner kronor årligen 
från 2018.  
 
 

13. Effektivare internfakturering och effektivare administration 
Serviceförvaltningen har tre affärsområden som idag skickar fakturor mellan 
sig. Genom att direkt bokföra på rätt kostnadsställe blir hanteringen betydligt 
effektivare, tidsbesparande och därmed till en väsentligt lägre kostnad. 
 
Effektivisering: 3 miljoner kronor årligen  
 

 
14. Effektiviseringar på kultur och fritid (3,3 miljoner kronor) respektive vård 

och omsorg (17 miljoner kronor)  
Effektivisering på 1% görs på kultur- och fritidsnämnden respektive vård- och 
omsorgsnämnden. Inom vård- och omsorgsnämnden kan det exempelvis 
handla om att omförhandla hyresavtal med LKF, göra en översyn av 
förbehållsbelopp eller se över rutiner och arbetsorganisation inom hemvården. 
Liberalerna driver även att specialutbildad personal, som undersköterskor, i 
större utsträckning ska arbeta med vårduppgifter, medan annan lämplig 
personal kan arbeta med lokalvård, inköp med mera. Inom kultur och fritid 
handlar det till största delen även om att se över rutiner och förvaltning. Ett 
exempel på ineffektivitet vi påpekat genom en skrivelse till integrationsrådet är 
att kommunen söker pengar av sig själv genom att kultur och fritid skickar in 
ansökningar till kommunkontoret (integrationsrådet). En process med ansökan 
och därefter slutrapport och uppföljning är både tids- och kostnadskrävande 
när det handlar om slussa runt pengar i den egna organisationen.  
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Prioriterade områden 
 
 
Skola 

 

 

Bilden ovan: Svaneskolan är en väl fungerande grundskola med goda resultat där 

både elever och personal trivs. Nu hotas den av rivning efter att det rödgröna 

minoritetsstyret vill bygga en femte gymnasieskola på den platsen, något liberalerna 

protesterat kraftfullt mot. Svaneskolan behövs för att klara framtida kapaciteten.  

 

Skolan är samhällets främsta verktyg för att ge alla rättvisa och likvärdiga 
livschanser. Både elever som behöver stöd och extra tid och elever som utvecklas 
fort kan med en ambitiös skola lyckas och utvecklas. Liberalerna är glada att nu 
kunna föreslå en budget för skolan som innebär full kostnadsuppräkning för förskola, 
grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI. Just för att skolan är så viktig tog 
Liberalerna under våren initiativ till budgetdiskussioner över blockgränserna. Det är 
viktigt med långsiktiga regler, förutsägbarhet och arbetsro för skolan. Resultatet blev 
en budgetteknisk uppgörelse med S och MP på utbildningsområdet.  
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Några viktiga inslag i överenskommelsen är: 
 

 Barn- och skolnämnderna inklusive förvaltningarna slås samman 
 Mårtenskolan byggs upp på nytt 
 Full kostnadsuppräkning för volymer, priser och löner för skolan, totalt ca 92 

miljoner kronor 
 I den kommunala skolpengen utgår förslaget att låta hushållsinkomsten ingå 

som ny faktor, vilket hade minskat resurserna för 2/3 av eleverna.   
 
Genom att inte göra nedskärningar i grundskolan kan Lund tillgodogöra sig den 
villkorade statliga lågstadiesatsningen för ökad lärartäthet i de lägre årskurserna och 
minskade barngrupper. Trots den kraftiga ökningen av SFI, kan Lund fortsätta 
erbjuda en övrig bred vuxenutbildning för olika behov.  Inom den ekonomiska ramen 
fortsätter vi liberaler att driva viktiga frågor för skolan i Lund – mer satsning på 
karriärtjänster och arbetsmiljö för lärarna, fler valmöjligheter för eleverna, utbyggnad 
av gymnasieskolan för att möta ökat antal sökande. 
  
Trots överenskommelsen om skolbudgeten för 2017 kvarstår många politiska 
konflikter. Liberalerna har fått igenom att Mårtenskolan ska byggas men vi kräver 
också att Idalaskolan byggs, så att lågstadiebarnen i Veberöd kan få en 
näraliggande, lagom stor skola. Liberalerna säger också nej till att riva Svaneskolan, 
för att ge plats för den nya gymnasieskolan. Vi välkomnar en ny gymnasieskola, men 
föreslår ett bättre läge vid Öresundsvägen eller Kung Oskars väg.    

 

Trygghet 
 

- Äldreomsorgen 
 
I Liberalernas Lund vågar man bli gammal och åldras tryggt. Vi skjuter till 71,6 
miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden. Rätten att bo hemma och få bra 
service ska inte innebära ett tvång. Därför vill Liberalerna, vid sidan om satsningar på 
vård och omsorg i hemmet, fortsätta utbyggnaden av särskilda boenden och 
uppmuntra trygghetsboenden. Samtidigt får vi genom resursökningen möjlighet att 
möta de ökande behoven hos funktionshindrade barn- och vuxna, som ska ha stöd 
enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 
 
Med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Skånes 33 kommuner och regionen, 
som kommer att ersätta Ädelöverenskommelsen från 1992, blir undersköterskornas 
insatser och kompetens ännu viktigare. Liberalerna menar att vi i Lund nu måste 
bevaka att det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunen och Region Skåne 
verkligen medför en ökad trygghet för äldre och sjuka.  
 
Liberalerna har motionerat om att vårdnära servicetjänster utvecklas. Vårt förslag 
kommer att stärka professionen i och med att undersköterskorna får ägna sig åt de 
kvalificerade vårduppgifter de är utbildade för. Det är slöseri med kompetens att de 
ska utföra andra arbetsuppgifter. Annan lämplig personal kan arbeta med städning, 
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inköp med mera. För att få mer tid till omvårdnad kan alltså undersköterskorna med 
Liberalernas förslag avlastas enklare arbetsuppgifter genom att nya befattningar med 
lägre utbildningskrav inrättas. 
 
Vi ser med oro på att det rödgröna minoritetsstyret tillsammans med Vänsterpartiet 
och Feministiskt Initiativ tar över privata välfungerande äldreboenden i kommunal 
regi. Monopol är sällan bra, inte heller kommunala. Det behövs viss konkurrens för 
att utveckla och förbättra verksamheter. De privata aktörerna har genom åren gått i 
spetsen för en rad förbättringar och fått kommunen att följa efter. t ex var de först 
med att tillhandahålla arbetskläder åt personalen, slutbereda maten på 
avdelningarna, så att det luktar köttbullar, finns nykokt potatis och fräsch sallad, 
utbilda personal till Silviasystrar och anställa äldrepedagoger för olika sociala 
aktiviteter. I brukarundersökningar ligger de ofta i topp.  

 
 

- Utökade brottsförebyggande insatser mot t.ex. åldringsrånen 

Bedrägerier mot äldre och funktionsnedsatta, främst över 85 år, har ökat kraftigt i 
Skåne de senaste åren. Antalet anmälningar har ökat med över 100% sedan 2010 
enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Under främst sommarmånaderna har det 
även drabbat flera äldre i Lunds kommun. Bedragare som presenterar sig som el- 
och vattenkontrollanter, reparatörer eller toalettexperter ringer på hos äldre och väl 
inne tömmer de bostaden på t.ex. guld och smycken. 
 
Både den psykiska och fysiska sårbarheten ökar med stigande ålder. Vi vet att 
många äldres rädsla för brott påverkar livsstilen och gör dem till fångar i sina egna 
hem. Trygghetskänslan i livet kan försvinna för alltid efter ett inbrott liksom tilliten till 
andra människor vid bedrägerier.  
 
Antalet brott mot äldre ökar vanligtvis sommartid. Samvetslösa brottslingar ser äldre 
personer som försvarslösa och svaga och lätta att lura. Det är dessutom lätt att 
komma undan. Mörkertalet när det gäller antalet brott är troligen stort och måste 
uppmärksammas. 

 
Vi vill att det vidtas ytterligare förebyggande åtgärder mot bedrägerier mot 
äldre och avsätter 100 000 kronor till utökade insatser.  
 
 
 

- Utökade insatser mot våld i nära relationer 
 

Varje år dödas omkring 17 kvinnor i Sverige av våld i nära relationer. I Sverige utsätts 
kvinnor i alla åldrar och samhällsgrupper för könsrelaterat våld och alltför ofta 
kommer barnen i kläm. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är en fråga om 
demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Som liberaler är 
det en kärnuppgift att bekämpa detta.  
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Även i Lund är våld mot kvinnor ett stort samhällsproblem. De senaste fyra åren har 
polisanmälningarna om kvinnor som misshandlas av män ökat med 41 procent och 
uppgick 2014 till ca 150 stycken.   

Tack vare att Liberalernas budget gick igenom för 2016 har vi nu ett skyddat boende 
mot våldsutsatta kvinnor och utvecklade gruppverksamheter för barn och tonåringar 
som upplevt våld, hot eller bråk i familjen. Men vi vill mer.  

Liberalerna vill satsa 500 000 kronor årligen på utökade insatser mot våld i nära 
relationer.   
 
 

- Kartläggning och utökade insatser mot hedersrelaterat förtryck 
 
Unga män och kvinnor i Lund ska ha samma rättigheter och livschanser oavsett 
ursprung eller bakgrund. Idag vet vi inte ens hur många Lundabor som drabbas av 
det hedersrelaterade förtrycket. I rapporten ”Gift mot sin vilja” från Ungdomsstyrelsen 
(nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar kartläggningen 
från 2009 att 70 000 unga lever hedersrelaterade liv. De tillfrågade upplever att de 
inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Siffrorna är 7 år gamla och är 
förmodligen bara toppen av ett isberg eftersom mörkertalen är stora. 

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar även vuxna. Pressen är särskild hård att 
man ska gifta sig med någon från sin egen etniska eller religiösa grupp. HBTQ-
personer är extra utsatta då det ofta innebär fara för sitt liv att vara öppen. Hur 
många män och kvinnor som lever under hedersrelaterat förtryck i Lund är oklart.  

 
Liberalerna vill satsa 500 000 kronor årligen på att kartlägga omfattningen av 
det hedersrelaterade förtrycket bland unga på Lunds skolor. Satsningen ska 
även gå till ökade insatser mot våld och förtryck i hederns namn.   
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En attraktiv stadsmiljö 
 
 

- Ökat fastighetsunderhåll 

 
Fastighetsunderhållet i kommunen är eftersatt sedan många år. Vi behöver arbeta 
aktivt för att ta igen det eftersatta underhållet och med anledning av detta 
skjuter Liberalerna till 15 miljoner kronor extra till fastighetsunderhållet för 
2017. Det är otillräckligt, men det är ett steg i rätt riktning och behövs för att 
exempelvis förbättra skolmiljöerna.  Finansieringen görs genom att ta i anspråk 
hälften av en del av ett ökat vinstuttag av Kraftringen på 30 miljoner kronor. 
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- Hållbart byggande 

 
I Lund ska vi ha en god balans i att bygga hållbart, resurs- och energieffektivt och 
miljövänligt samtidigt som vi säkerställer ett ökat bostadsbyggande. I Liberalernas 
Lund bygger vi fler bostäder, inte fler bostadsköer. Byggnader görs anpassningsbara 
för nya användare genom återanvändning av inredning och funktionsduglig 
utrustning och farliga ämnen fasas ut. Nyproduktion och förändringar sker i 
samverkan med de boende för att möta människors sociala behov. Hänsyn ska 
också tas kvaliteter och kulturhistoriska värden i befintliga byggnader och 
omgivningar. Det är av yttersta vikt att det förs en tydlig och konstruktiv dialog med 
de som ska bygga. Lund upplevs av Lundabor och besökare som en vacker och 
trivsam stad, stadskärnan får ofta epitetet "mysig". Vi vill på olika sätt värna och 
fortsätta att utveckla hela kommunen med bibehållen attraktionskraft. Detta innebär 
att man vid byggande och förändringar ska planera med goda estetiska och hållbara 
värden.  
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Det är angeläget att dialog förs mellan våra tjänstemän och de som bygger kring ett 
långsiktigt hållbart byggande med variation i upplåtelseformer för människor i olika 
livssituationer och följaktligen med olika behov. Parker och grönområden ska inbjuda 
till aktiviteter och rekreation. Gator, torg, cykelvägar och gångbanor ska hållas 
framkomliga och upplevas trygga året runt. Liberalerna har därför i budgeten för 2017 
valt att ge full pris- och lönekompensation till byggnadsnämnden, tekniska nämnden 
och miljönämnden. Detta innebär ett tillskott till byggnadsnämnden på drygt 1miljon 
kr, till tekniska nämnden drygt 5,5 miljoner och till miljönämnden 0,4 miljoner kronor. 
Ett totalt tillskott till drift för denna sektor om drygt 7 miljoner kr. 
 

 
- Miljönämnden 

 

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och 
hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal 
miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer. För oss liberaler är dessa mycket 
angelägna frågor och vi väljer därför att ge en full uppräkning till miljönämnden.  
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- Biblioteket i Stångby 

 
Klassresan börjar i klassrummet och går via biblioteket. Biblioteken är 
bildningssamhällets ryggrad. I vår liberala vision för kunskapsstaden utvecklas 
ständigt nya samarbeten mellan skolan, förskolan, biblioteken och Lunds kulturliv. 
Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras till vidare 
läsning och studier. Stångby är en av de delar av kommunen som kommer att växa 
snabbast framöver. Vi vill därför satsa 277 000 kronor för att Stångby bibliotek 
ska kunna utvecklas och att diskussioner om en eventuell avveckling av 
biblioteket ska upphöra.  
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- Sökbara medel för jämställd idrott 

 
Under 2015 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att avsätta sökbara medel till 
jämställd idrott. Liberalerna har tidigare förslagit att fortsätta med denna satsning. 
Deltagartillfällena skiljer sig tydligt mellan flickor och pojkar i kommunen, flickor deltar 
25 procent mindre än pojkar i idrotten. Därför vill vi satsa 500 000 kronor årligen 
på sökbara medel för jämställd idrott. 
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- Pilotprojekt gratis parkering för ledare i föreningar 
 
Många Lundabor engagerar sig ideellt i olika idrottsföreningar som ledare. Dessa 
insatser möjliggör för barn och unga att berika sin fritid och hälsa genom att utöva 
olika idrotter. Vi liberaler anser inte att det ska stå dig dyrt att engagera dig ideellt och 
ge en stor del av din tid för viktiga samhällsinsatser i föreningslivet. Parkeringarna på 
manga av kommunens idrottsanläggningar är avgiftsbelagda och många behöver 
bilen för att utöva sitt ledarskap. Även om kostnaden per träningstillfälle inte blir 
speciellt stor, blir summorna över längre tid det. Den som engagerar sig som 
idrottsledare bör därför befrias från p-avgift vid de anläggningar där de tränar. Det 
finns olika lösningar för detta, exempelvis parkeringskort eller via en app. Vi vill 
därför satsa 200 000 kronor under 2017 som ett pilotprojekt på utvalda 
parkeringsplatser för att kunna utvärdera möjligheterna till gratis parkering för 
ledare.  
 

 
Uppräkningar 
 
Utrymmet till uppräkningar för priser och löner är begränsat med de ekonomiska 
ramar vi har att förhålla oss till. Från Liberalerna har vi valt att prioritera främst 
skolan, men även miljö och jämställdhet.    
 
Nämnd Full 

uppräkning 
Vår 
effektivisering  

Vår 
uppräkning % 

Vår  
uppräkning tkr 

POLITISK LEDNING 2,24% 1% 1,24% 573 
KOMMUNKONTOR 3,12% 0%* 3,12% 5 649 
BYGGNADSNÄMND 4,72% 0% 4,72% 1 076 
TEKNISK NÄMND 3,19% 0%* 3,19% 5 585 
MILJÖNÄMND 3,35% 0% 3,35% 442 
UTBILDNINGSNÄMND 2,85% 0% 2,85% 12 687 
KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMND 

2,01% 1%* 1,01% 3 352 

SOCIALNÄMND 2,78% 0%* 2,78% 14 623 
VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMND 

3,25% 1% 2,25% 38 289 

BARN- OCH 
SKOLNÄMND STAD 

2,78% 0%* 2,78% 47 852 

BARN- OCH 
SKOLNÄMND ÖSTER 

2,71% 0%* 2,71% 17 998 
 

 
* = annan typ av effektivisering tillkommer 
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Investeringar 
 
Lund växer så det knakar. Det behövs bostäder, skolor, förskolor, särskilda boenden 
etc. Vi har en investeringsbudget på över en miljard kronor årligen. Det finns en lista 
på planerade och beställda objekt som ska ses som en ram och ett 
planeringsunderlag. De objekt vi vill säkerställa är att Mårtenskolan och Idalaskolan 
byggs upp på nytt medan Svaneskolan är kvar som grundskola. Genom ett ordentligt 
tilltaget överskott på 140 miljoner kronor för 2017 finansierar vi även en större del av 
våra investeringar än det rödgröna minoritetsstyret. Mindre upplåning vältrar över 
mindre skulder på framtida generationer.  
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Uppdrag 
 
Kommunkontoret 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att införa en samlad barn- och skolnämnd i Lunds 
kommun med gemensam förvaltning från och med 1 januari 2018. 
 
Att den nya organisationen planeras och förbereds under 2017. 
 
Att kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av den nya organisationen 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunkontoret ges i uppdrag att göra en 
översyn av såväl nämnds- som förvaltningsorganisationen inför kommande 
mandatperiod med syfte att få en mer effektiv organisation. 

 
 
Kultur och Fritidsnämnden 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 
ett möjligt läge för en cricketplan.  
 
 
Socialnämnden 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att kartlägga 
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Lunds kommun.  
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Skattesats 
 
Liberalerna föreslår en bibehållen skattesats för Lunds kommun under 2017, 
d.v.s. 21,24%.  
 
Nedan är en tabell över skånska kommuner med högst skattesats i Skåne under 
2016.  
 

1. Osby 22,26 
2. Bromölla 21,76 
3. Kristianstad 21,46 
4. Lund 21,24 
5. Malmö 21,24 

  
De med lägst skattesatser är nedanstående: 
 

1. Vellinge 18,50 
2. Kävlinge 18,51 
3. Örkelljunga 19,06 
4. Staffanstorp 19,14 
5. Lomma 19,64 

 
Jämfört med kommuner i Lunds storlek i andra delar av landet ser det ut så här.  
 

1. Umeå 22,85 
2. Karlstad 21,75 
3. Norrköping 
4. Örebro 

21,75 
21,35 

5. Jönköping 
6. Borås 

21,34 
21,31 

7. Lund 
8. Uppsala 

21,24 
21,14 

9. Göteborg 21,12 
10. Halmstad 20,43 
11. Västerås 20,36 
12. Linköping 20,20 
13. Växjö 20,19 
14. Södertälje 20,15 
15. Stockholm 17,90 

 
 
Redan idag har Lunds kommun en relativt hög skattesats. En jämförelse med 
grannkommunen Kävlinge visar på följande. 
 
Ett hushåll med två vuxna och två barn med inkomster på 25 000 kr/mån per vuxen: 
Att bosätta sig i Kävlinge kommun istället för Lunds kommun ger en besparing för 
hushållet på ca 14 500 kronor per år. Det är en kännbar utgift för privatekonomin. I 
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mångt och mycket är det för att vi har valt att satsa mer på vår gemensamma välfärd 
och hålla en hög kvalitet. Men en del är även kostnader som ligger betydligt högre än 
i motsvarande kommuner. Vi ser därför att det fortfarande finns möjlighet att hushålla 
med Lundabornas pengar bättre innan skattehöjningar blir aktuella.  
 
 
Sammanfattning 
 
Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2017 som kombinerar hjärta och hjärna i 
Lundapolitiken. Vi presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i 
kommunen för sådant som rör administration, lokaler och till viss del utförande. På så 
sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan användas till 
verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande 
skattesats. Det innebär bland annat att barn- och skolförvaltningarna slås samman, 
slopar deltagandet i fastighetsmässan Mipim, ökar utdelningen från energibolaget 
Kraftringen, inför en avgift på Lunds Konsthall m.m.  
 
Vi presenterar även viktiga satsningar inom tre områden: skola, trygghet och en 
attraktiv kommun.  
 
Resultatet för 2017 hamnar på + 140 miljoner kronor, vilket gör att vi når vårt 
finansiella mål med råge. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar 
samtidigt som den påbörjar ett viktigt arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta 
för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar både hjärta och hjärna i 
politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Besök oss på www.liberalernalund.se eller kontakta oss på lund@liberalerna.se  
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  Bokslut Budget Budget  Plan Plan 
RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019 
  

 
    

 
  

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 
1 611 

604 
1 754 

316 
1 798 

381 

Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 
-7 262 

780 
-7 748 

500 
-8 191 

374 
Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000 
Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 
-5 951 

176 
-6 314 

184 
-6 732 

993 
  

 
    

 
  

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 
5 591 

000 
5 832 

000 
6 083 

000 
Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000 
Finansiella intäkter 118 000 121 375 162 820 176 180 187 100 
Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -63 300 -85 400 -109 500 
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 
  

 
    

 
  

Årets resultat 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 
  

 
        

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0 
  

 
        

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 140 344 15 596 -184 393 
  

  
  

 
  

* Varav fortsatt arbete med kvalitet och 
effektiviet 

  
  

 
  

            

      Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utj. 0,0% 2,3% 0,2% -2,8% 

      Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 89 880     

Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 
2018    124 780 129 420 

Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål 
  

-50 464 109 184 313 813 
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  Bokslut Budget Budget  Plan Plan 
FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019 
  

 
    

 
  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

    
 

  
Årets resultat 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 
Justeringar för avskrivningar m m  284 000 280 000 300 000 320 000 340 000 
Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300 
Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800 
  

 
    

 
  

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMH. 501 000 317 482 478 744 402 496 233 707 
  

 
    

 
  

INVESTERINGAR 
 

    
 

  

Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 
-1 384 

600 
-1 458 

300 
-1 104 

950 
Värdepapper, pensionsförvaltning 

 
0 0 0 0 

Ej verkställda investeringar 
 

0 0 0 0 
Avgår exploateringsverksamhet 

 
0 0 0 0 

  
 

    
 

  
MEDEL FÖR 
INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 

-1 384 
600 

-1 458 
300 

-1 104 
950 

  
 

    
 

  
FINANSIERING 

 
    

 
  

Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 903 456 
1 055 

804 871 243 
Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0 
Försäljning anläggningstillgångar 

 
0 0 0 0 

  
 

    
 

  
MEDEL FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 514 000 746 700 903 456 

1 055 

804 871 243 

  
 

    
 

  
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 400 0 0 
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EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

Full pris- och lönekompensation -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettkostnadsramen 462 462 462

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -46 224 -46 799 -47 834 -48 869

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

Full pris- och lönekompensation -5 649 -11 277 -16 905

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Nytt HR IT-system -3 000 -3 000 -3 000

Liberalernas förslag till förändringar

Styrgruppen för de östra kommundelarna/ Tätortsbidraget 400 400 400

Slopa deltagandet på fastighetsmässan Mipim i Cannes 330 330 330

Slopat miljöanslag 1 200 1 200 1 200

Effektivisera råden 1 000 1 000 1 000

Samordnade lokaler 0 1 500 1 500

Utökat EU-stöd till kommunens verksamheter -500 -500 -500

Utökat brottsförebyggande arbete mot främst åldringsrånen -100 -100 -100

Vinterlund -1 000 -1 000 -1 000

Uppdrag: Översyn av såväl nämnds- som förvaltningsorganisationen inför 
kommande mandatperiod med syfte att få en mer effektiv organisation.

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -178 888 -191 894 -195 422 -201 050
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KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0 0

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200

IT-upphandlning 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 0 3 600 4 200 4 200

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

Full pris- och lönekompensation -12 687 -25 765 -39 410

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Liberalernas förslag till förändringar

Flytt av Komvux till Vipan 0 0 2 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -440 992 -467 652 -495 669 -522 395

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Reglering hyror  uppdateras senare

Avstämning till nämndens förfogande uppdateras senare

Utfastning av pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 600 1 200 1 200

Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning 0 5 000 5 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 5 128 8 213 4 315

299



Liberalernas budgetförslag för 2017 25 maj.xlsx 2016-05-25

\\intra.lund.se\GroupData\301578\3_Ek_Planering\EVP\EVP 2017-2019\Resultat- och finansieringsbudget\Liberalernas förslag 19 
maj\Liberalernas budgetförslag för 2017 25 maj.xlsx 3

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

Full pris- och lönekompensation -47 852 -96 615 -145 974

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass -7 080 -7 080 -7 080

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 690 206 -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

Full pris- och lönekompensation -17 998 -36 099 -54 431

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -658 509 -681 971 -704 382 -729 917

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

Full pris- och lönekompensation -1 076 -2 152 -3 228

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -23 863 -24 939 -26 015
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TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

Full pris- och lönekompensation -5 585 -11 176 -16 767

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar 8 000 10 000 10 000

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden 1 000 2 500 2 500

Överflyttning av parkeringsverksamheten till LKP 1 500 1 500 1 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -173 409 -164 720 -168 151 -173 742

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318

Full pris- och lönekompensation -6 660 -13 332 -20 016

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettkostnadsramen 3 308 3 320 3 333

Resultatkrav Konsthallen 1 900 1 900 1 900

Pilotprojekt gratis parkering för ledare i föreningar -200 0 0

Stångby bibliotek -277 -277 -277

Sökbara medel jämställd idrott -500 -500 -500

Uppdrag: Undersöka möjligt läge för cricketplan 

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -330 933 -332 112 -339 847 -347 793

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019
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Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

Full pris- och lönekompensation -55 281 -111 515 -168 795

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettokostnadsramen 16 992 17 298 17 633

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 672 555 -1 770 814 -1 859 195 -1 950 669

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

Full pris- och lönekompensation -14 623 -29 246 -43 869

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering av arbetsmarknadsenheten 2 000 2 000 2 000

Utökade insatser mot våld i nära relationer -500 -500 -500

Satsning och kartläggning mot hedersrelaterat förtryck -500 -500 -500

Uppdrag: Kartlägga förekomsten av hedersrelaterat förtryck bland unga i kommunen

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -539 664 -554 287 -568 910

MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

Full pris- och lönekompensation -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -12 594 -13 642 -14 084 -14 526
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FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 0

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500

Liberalernas förslag till förändringar

Ökad utdelning från Kraftringen 30 000 30 000 30 000

Samla alla servicetjänster under serviceförvaltningen 2 000 4 000 4 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -141 303 -155 061 -277 255 -406 399

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -5 936 498 -6 207 789 -6 583 122 -6 963 930

Summa förändringar -187 301 -471 153 -751 265

303



Liberalernas budgetförslag för 2017 25 maj.xlsx 2016-05-25

\\intra.lund.se\GroupData\301578\3_Ek_Planering\EVP\EVP 2017-2019\Resultat- och finansieringsbudget\Liberalernas förslag 19 
maj\Liberalernas budgetförslag för 2017 25 maj.xlsx 7

SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 237 39 237 39 237

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

Samordnad lokalplanering 1 000 1 000 1 000

Liberalernas förslag till förändringar

Ökat fastighetsunderhåll -15 000 0 0

Gemensam fordonssystem 4 000 7 800 7 800

Effektivare internfakturering och effektivare administration 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 30 397 92 237 111 037 111 037

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500
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          Budget för Lunds kommun 2017 

förslag från Sverigedemokraterna 
 

 
Innehållsförteckning: 

 
 
Allmänna texter: 
 

 Inledning  med ekonomisk lägesanalys 
 Invandring och mångkultur 
 Behovet av en förvaltningsreform 
 Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

 
 
Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter:  
  

 Politisk ledning och kommunstyrelse 
 Kommunkontor 
 Kommungemensamt 
 Utbildningsnämnd 
 Barn och skolnämnder gemensamt 
 Byggnadsnämnd   
 Teknisk nämnd 
 Kultur och fritidsnämnd 
 Vård- och omsorgsnämnd    
 Socialnämnd 
 Miljönämnd     
 Finansförvaltning  
 Skattesats    

 
 
 
 
1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 
Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2017 är ett dokument för att 
gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte 
ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och 
driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av 
opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga 
skillnader.  
 
Vi föreslår i vår budget en del större förändringar, och vill med det visa att en 
annan politik faktiskt är möjlig. Vår politik står i kontrast till S och Mp:s 
budgetförslag och även till de sju andra partiernas politik. Alla siffror är i 
jämförelse med S och MP:s förslag, för att möjliggöra tydliga jämförelser.  

306



 
Kommunens låneskuld hotar att skena iväg: den riskerar att ligga på cirka 5 
miljarder kr år 2019. Kommunen måste på något sätt minska utgifterna. Det 
bästa sättet att göra det är att stoppa den fortgående resan in i det 
”mångkulturella samhället”, en genomgående samhällsförändring vars kostnader 
inte på något sätt tydliggörs i den kommunala redovisningen.  
Vi vill också att spårvägsprojektet ska stoppas. De planerade investeringarna är 
225 miljoner för 2017 och 130,5 miljoner för 2018. Upplåningen kan minskas i 
motsvarande grad om denna utgift stoppas.  
 
Slutsiffran i budgeten ska vara stark, det kan nog de flesta enas om. Kommunen 
ska gå plus för att ha långsiktigt bra finanser. Hur ska då detta nås? I 
budgetförslaget från S och MP är det för åren 2018 och 2019 inskrivet en 
budgetpost med namnet ”Fortsatt arbete, kvalitet, effektivitet och prioriteringar”. 
Det rör sig om 180 miljoner för 2018 och 390 miljoner för 2019. Det förklaras 
inte på något sätt hur dessa effektiviseringar ska genomföras. Vi ger i vår budget 
konkreta förslag till effektivisering, till exempel genom vårt förslag till 
förvaltningsreform, och genom minskade invandringskostnader, och en rad 
andra prioriteringar. Vi har även i vår budget en motsvarande post som S och 
MP, den omfattar 159 465 000 för EVP-året 2019, vilket är 230 535 000 mindre 
än S och Mp för det året. För 2018 har vi helt lyckats släcka ut det 
ospecificerade effektiviseringsbehov som S och MP sätter till 180 miljoner. Hur 
mycket av dessa 159 465 000 som kan klaras med den omläggning av 
prioriteringar vi föreslår återstår att se, annars måste ytterligare 
besparingsåtgärder till när 2019 närmar sig.  
Vår budgets slutresultat är bättre än S och MP: resultat för 2017, men sämre för 
2018 och 2019. Vårt sammanlagda överskott för hela treårsperioden är dock 
större än för S och MP.  
 
I vår investeringsbudget väljer vi att ta bort satsningen på spårväg, och också de 
investeringsmedel som S och MP vill lägga på det nya Kulturhusprojektet. 
Dessa två inbesparingar sänker i vår Resultat och finansieringsbudget 
lånebehovet, och därmed också de finansiella kostnaderna.  
 

2. Invandring och mångkultur 
Som alla har sett det senaste året har den hittillsvarande invandringspolitiken 
havererat och regeringen försöker nu desperat hantera läget och genomföra 
ändringar som vi i SD länge förespråkat. Lund bör säga upp alla avtal om 
flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade 
ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis återbördas till sin familj, allt 
annat är ju absurt. 
 
Lund har det senaste året kraftigt ökat arbetet med mottagande av både 
asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd. Kommunen har under 
2015 även agerat som om den vore ankomstkommun, baserat på lagvidriga 
beslut som Förvaltningsrätten senare upphävde. De avtal som har ingåtts innebär 
enorma ökningar, men dessa avtal säger litet om hur många som kommer att tas 
emot de kommande åren. Kommunens egna prognoser pekar på 600-700 
personer. Regeringen sänder ut motstridiga signaler, man vill både genom en 
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mångkulturalistisk ideologi och generösa bidragssystem fortsätta locka 
människor att komma, men försöker också bromsa antalet genom till exempel 
införandet av gränskontroller.  
 
Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en 
Sverigedemokratisk politik, det vill säga stopp för denna verksamhet? Det finns 
stora mängder offentlig information som visar att det statliga stödet inte räcker. 
Vi ska här endast hänvisa tre sådana källor, och vi utvecklar gärna detta vidare i 
debatt. 
 
Den första källan är att SKL flera gånger har varit tydligt med att pengarna inte 
räcker.  I ett skriftligt Sveriges Radio-reportage från Almedalen den 2 juni 2013 
citerades SKL:s ordförande Anders Knape: 
– Vad vi kan se för stora grupper så räcker den här schablonsumman, som ska 
räcka i tre och ett halvt år inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi 
sedan vet att staten själva gör en bedömning att det kan ta upp till sju år i 
genomsnitt innan man gör ett inträde på arbetsmarknaden, så innebär det att 
systemet är underfinansierat. 
Den andra källan är Riksrevisionen, som ingående har undersökt hur 
mottagandet av ”ensamkommande barn” påverkar kommunernas ekonomi.  
De utkom 2012-02-13 med en rapport, Diarienummer 32-2011-0646, som 
handlar om kommunernas omhändertagande av ”ensamkommande barn”. På 
sidan åtta i den rapporten kan man läsa:”Normalt uppgår de faktiska 
kostnaderna till 3000-6000 kronor per dygn och barn”. Detta är långt över de 
statliga anslagen för denna verksamhet.  
Den tredje källan är kommunens egna siffror. Av de dokument som producerats 
i början av 2016, till exempel underlaget inför beslutet om mottagande av 
ensamkommande barn, och rapporten ”Utredning av mottagande av flyktingar i 
Lund”, framgår det att kommunen är mycket osäker på hur långt de statliga 
bidragen för denna verksamhet täcker kostnaderna, och det tas även upp 
konkreta kostnader som inte täckts. 
Den sammanlagda omsättningen på en invandringsverksamhet på 650 personer 
(genomsnitt av 600 och 700) om året, bör, med alla direkta kostnader, alla 
driftskonsekvenser av ökade investeringar, all byråkrati, och all annan 
belastning på kommunen, uppgå till motsvarande minst 700 000 kronor per 
person och år, förmodligen mer. Även om de statliga ersättningarna skulle täcka 
så mycket som 85 procent, vilket förmodligen är långt i överkant, återstår en 
kommunal kostnad på nästan 70 miljoner. Vi har satt 60 miljoner som vår 
generella besparingssiffra för invandringen, för att vara absolut säkra på att inte 
ta i i överkant. Vi har skrivit in detta belopp under ”kommungemensamt”. 
Utöver detta har vi förutsett en liten minskning av försörjningsstödet för 2018 
och 2019, men denna kan förmodligen bli större med ett totalstopp för 
asylinvandringen. 
 
 
3. Behovet av en förvaltningsreform 
Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har 
parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en 
tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. 
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Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i 
chefsfunktioner. Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 30 miljoner kronor 
redan 2017 på effektivisering av tjänstemannaorganisationen, utan att 
verksamheterna blir lidande. Vi har lagt denna besparing under 
kommungemensamt, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så 
länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna.  
 
 
4. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 
Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men 
framförallt mycket arbetstid, på så kallat ”mångfaldsarbete”. När man studerar 
dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att 
mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har 
mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HR-
konsulter, man har arbetsgrupper, temadagar, konferenser. Personal får gå på 
kurser, som heter sådant som ”Värdegrund och likabehandling i teori och 
praktik”. Vad kostnaden för allt detta uppgår till är oklart. Det är ännu mera 
oklart vad resultatet av dessa verksamheter är. Detta gäller även för HBTQ- och 
genusarbete. Dessa ämnen verkar ibland vara integrerade i det man kallar 
mångfaldsarbete, och förekommer ibland som särskilda projekt. Även här är 
syftet och resultaten oklara. Vilken nytta gör mångfalds- HBTQ, och 
genusarbetet? 
 
Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? 
Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor 
runt sådant som könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, med mera? För oss 
Sverigedemokrater är det självklart att vi alla är unika individer, och ska 
likabehandlas. Tillsättning till tjänster ska ske enbart baserat på kompetens. Blir 
någon person ändå diskriminerad, så har kommunen gjort fel, och personen har 
rätt till upprättelse. Att som man nu gör, förutsätta att människor generellt måste 
omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än 
politisk propagandaverksamhet.  
 
Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för 
dessa områden, men med något undantag svarar förvaltningarna att arbetet inom 
dessa områden är ”helt integrerat i verksamheten”, istället för att presentera 
kostnaderna. Det råder dock ingen tvekan om att det inom hela kommunens 
organisation sammanlagt rör sig om många miljoner kronor. Vi har i vår budget 
för 2017 valt att spara in 15,5 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, 
vilket är en mycket modest uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska 
om dessa projekt och verksamheter avskaffades.  
 

5. Kommunstyrelse och politisk ledning 
Vi Sverigedemokrater anser inte att deltagande i Almedalen, och i 
fastighetsmässan MIPIM är värt vad det kostar. För övrigt måste även 
kommunstyrelsen vara försiktig med spenderandet, och beakta det stora behov 
av effektivisering och prioritering som finns hos alla nämnder. 
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6. Kommunkontor 
När det gäller kommunkontorets verksamhet så ser vi inte att de ändringar som 
vänstersidan föreslagit är rätt sätt att prioritera medel. Medel är föreslagna till 
sådant som ”jämställda löner” (trots att ingen lönediskriminering har kunnat 
påvisas) och ännu mera medel till klimatarbetet. I den ekonomiska situation 
kommunen befinner sig i är det knappast möjligt att ge ökat stöd till en låg rad 
verksamheter som de uppräknade. En sådan utgiftspost som ”ökad hälsa och 
minskad sjukfrånvaro” kommer knappast att resultera i det, utan bara i ännu mer 
byråkrati.  
 
7. Kommungemensamt 
Här har vi lagt in de försiktigt uppskattade generella besparingar som vi vill 
genomföra genom vår förvaltningsreform, och genom generella besparingar på 
invandring.  
 
8. Utbildningsnämnd 
De resonemang om vår skolpolitik som står i nästa stycke, under rubriken ”Barn 
och skolnämnder gemensamt” gäller generellt även för gymnasieskolorna.  
Vi anser att det går att göra en allmän besparing på modersmålsverksamheten på 
5 miljoner kronor. Det förekommer också mycket ”mångfalds och HBTQ-
arbete” inom nämndens verksamheter, och lågt räknat bör det gå att spara in 3 
miljoner kronor genom att dessa projekt avslutas. 
 
 
9. Barn- och skolnämnder gemensamt 
Här följer först lite om vår generella syn på hur skolverksamhet ska bedrivas, 
efter det står hur vi ställer oss konkret rent budgetmässigt. 
Privatisering av skolor skall tillåtas om det sker i enlighet med friskolereformens 
intentioner - att ”föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler eller 
nedläggningshotade glesbygdsskolor” skulle få en chans under ett nytt 
huvudmannaskap. Man hade en vision om att det skulle växa fram fler skolor 
med särskild pedagogisk eller konfessionell inriktning. Det har dessvärre inte 
utvecklat sig i den riktningen, utan huvudsyftet är i många fall endast 
vinstintresset. Genom att återgå till ursprungstanken med friskolor värnar 
Sverigedemokraterna om byskolorna och verkar för att fler mindre skolor i 
landsbygden får möjlighet att finnas. 
 
Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten 
som serveras inte skall vara vakuumförpackad eller vara återuppvärmd - vår 
vision är att nytillagad mat på färska råvaror. Ritualslaktat kött ska ej serveras 
inom skolan. 
 
"Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande 
resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en 
ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Inte heller tillåts lärare 
upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts 
trots stökiga elever och ordningsstörningar. 
Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot "flumskolan" och ge 
behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet 
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om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett 
större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för 
lärare att utbildas till ordningsvakter och därigenom få begränsade polisiära 
befogenheter.  
 
Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den 
elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången 
förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de 
framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver 
extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts 
avancera i en snabbare takt. 
 
Det har den senaste tiden utretts ett nytt system för beräknande av skolpengen, 
men i skrivande stund är inget sådant system beslutat, varför vårt resonemang 
bygger på innevarande system. Vi gör en rad omprioriteringar när det gäller 
resurserna till skolan, enligt följande: Vi avskaffar tilläggsresurserna som är 
baserad på utländsk bakgrund, den senast tillgängliga siffran är 54 miljoner. Vi 
ökar istället anslagen så att 25 miljoner går till ökade anslag för barn med behov 
av extra stöd; 12 miljoner går till 20 nya ”tillsynslärare” med 
ordningsvaktsbefogenhet, och 20 miljoner går till att storleken på klasser ska 
kunna minskas där det behövs mest. 4 miljoner satsar vi på att stärka barns 
kunskap om det svenska kulturarvet.  
Slutligen minskar vi anslaget till modersmålsverksamheten med 11,5 miljoner, 
en reform som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla 
modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste 
vägas mot barnets behov av att använda sin tid åt andra ämnen.  
När mångfalds- och HBTQ-arbetet avskaffas inom skolverksamheterna och på 
förvaltningarna, kommer stora medel att kunna sparas in. Vi bedömer att det går 
att minska anslagen med minst 6,5 miljoner kronor när dessa verksamheter 
avskaffas. 
 
 
10. Byggnadsnämnd 
Nyproduktionen i Lunds centrala delar tar idag liten hänsyn till estetiska värden, 
och förfular stadsbilden med modernistiska plåt- och glasfasader utan 
anknytning till Lunds historiska arv. Detta måste ändras. Vi vill ha mer 
arkitektur med klassiska ideal i formerna, varmare och vänligare material, en 
mänskligare estetik som anknyter till historien istället för att bara förneka den. 
När det gäller nettobudgetens storlek, så föreslår vi samma summa som S och 
MP har gjort. Byggnadsnämnden har visserligen varit överbelastad senaste åren, 
men om kommunen från och med nu följer lagen, och inte fattar olagliga beslut 
som ger byggnadsnämnden extra arbete, bör belastningen lättas något.  
 
 
11. Teknisk nämnd 
Vi vill avbryta satsningen på spårväg. Vi har tagit bort medlen för detta i 
investeringsbudgeten.  
All geografisk data som rör Lunds kommun ska göras till öppen data och 
offentligt tillgängligt i enlighet med vår under 2014 lagda motion. Vi anslår en 
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miljon kronor till detta projekt. Vi föreslår också ett anslag om 2,5 miljoner 
kronor för att förbättra snöröjningen och vinterväglaghållningen. Visserligen har 
de senaste vintrarna varit milda, men en kallare vinter kan komma. Dessa ökade 
medel bör finnas reserverade, sedan får man se hur vintrarna blir och om de 
behövs.  
På många ställen på landsbygden är belysningen dålig. Detta är ett långsiktigt 
projekt, och vi har därför anslagit 2, 5 miljoner per år under hela EVP-perioden.  
Med bättre belysning ökar intresset för att bosätta sig även utanför tätorterna, 
och på så vis bidra till en mer levande landsbygd inom kommunen. 
 
 
12. Kultur- och fritidsnämnd 
Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser 
används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade 
verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar 
allmänintresse, och på mångkulturella projekt. Totalt kan vi lösgöra 6 miljoner 
kronor som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans. Om även 
mångfaldsrundan, förvaltningens mångfaldsarbete och HBTQ-arbete slopas, bör 
det vara möjligt att spara in ytterligare 1 miljon kronor. Fristadsprojektet har 
ingen trovärdighet, vi tar gärna en debatt om varför om någon vill det. Annat 
som det kan sparas in på är det nya Kulturhusprojektet, det vettiga at göra med 
Folkparksbyggnaden är att riva den och ge plats för nya bostadshus. 
Vi anser också att kommunens stöd till företaget Anagram AB (hittills1250 000 
kronor per år) kan slopas, eftersom kulturstöd inte bör gå till företag.  
 
 
13. Vård- och omsorgsnämnden 
Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället 
är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering 
för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av 
problemen i äldrevården. Rätten till bra mat är också grundläggande för fortsatt 
bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte 
tvingas äta återuppvärmd mat. 
Vi gör följande satsningar: Vi tillför 15 miljoner för att öka personaltätheten, 
och förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi inför 
utskrivningssköterskor för att brygga glappen mellan olika sorters vård. Vi vill 
introducera detta system och anslår därför 1,5 miljoner motsvarande två tjänster. 
Vi satsar en miljon kronor på att trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria.  
Vi vill avskaffa allt mångfalds- och HBTQ-arbete, och eftersom speciellt det så 
kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt 
arbete, går det säkert att spara 2 miljoner på att avveckla detta.  
 
 
14. Socialnämnd 
I de så kallade dialogdokumenten som utgjort del av underlaget för årets 
budgetarbete, kan man läsa om de mycket stora kostnader som finns för 
introduktionen av nya socialsekreterare. Det hänvisas till en så hög siffra som 
340 000 kronor per nyanställd, utspritt under 1,5 år. Beräkningen avser alltså 
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kostnad för den arbetstid som går åt för att komma in i arbetsrutinerna. Vi ser 
detta som helt orimligt, och hävdar att tidsåtgången för detta i alla fall måste 
halveras. På detta sätt minskar vi socialnämndens behov av medel med 7 
miljoner kronor.  
Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd till så kallade EU-migranter, och 
med tanke på de belopp som redan betalats ut och allt arbete som tjänstemän har 
gjort, är det att förvänta att det går att spara i 1,5 miljoner på detta under 
kommande år. Vi vill istället satsa 1,5 miljoner kronor på att kommunen hyr in 
bevakningspersonal, som avhyser tiggare i offentliga miljöer, i enlighet med 
kommunens ordningsstadga.  
När det gäller försörjningsstödet, så bör detta med en sverigedemokratisk 
invandringspolitik minska under de senare EVP-åren, och vi har skrivit in en 
försiktigt bedömd siffra för detta. 
 
15. Miljönämnd 
De anslag vi föreslår skiljer sig inte från de som S och Mp föreslår. 
 
16. Finansförvaltning 
Vår nettobudget här skiljer sin inte från den som föreslagits av S och Mp.  
 
17. Skattesats 
Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21, 24 per skattekrona 

313



2016-05-26

1

(SD) EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning -1 500 -1 500 -1 500

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -46 224 -48 761 -49 796 -50 831

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN POLITISK 2016 2017 2018 2019
POLITISK LEDNING

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -48 761 -49 796 -50 831

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning 0 0 0

Deltagande i Almedalsveckan slopas 700 700 700

Deltagande i MIPIM (fastighetsmässan I Cannes) slopas 330 330 330

(SD) förslag till slutlig nettobudget -46 224 -47 731 -48 766 -49 801
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2016-05-26

2

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -5 649 -11 277 -16 905

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Samordnade lokaler 0 1 500 1 500

Nytt HR-IT-system -3 000 -3 000 -3 000

Stödfunktion för extern finansiering -600 -600 -600

Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro -5 000 -2 500 -2 500

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet -3 000 -1 000 0

Jämställda löner -3 750 -5 000 -5 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -178 888 -205 574 -205 852 -210 480
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2016-05-26

3

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
KOMMUNKONTOR

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -205 574 -205 852 -210 480

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 0 0 0

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 0 0 0

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 569 569 569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 0 0 0

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 200 200 200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 0 0 0

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 0 0 0

Samordnade lokaler 0 0 0

Nytt HR-IT-system 0 0 0

Stödfunktion för extern finansiering 600 600 600

Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 5 000 2 500 2 500

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet 3 000 1 000 0

Jämställda löner 3 750 5 000 5 000

Future by Lund / The Creative Plot 3 000 3 000 3 000

Mottagarorganisation 1 200 1 200 1 200

Lund Convention Bureau 250 600 600

Klimatsamordnare 600 600 600

Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700

Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 600 600 600

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 500 500 500

(SD) förslag till slutlig nettobudget -178 888 -185 605 -188 783 -194 411
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2016-05-26

4

KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Fortsatt arbete - kvalitet,  effektivitet och prioriteringar 180 000 390 000

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200

IT-upphandling 3 000 3 000 3 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 0 3 600 184 200 394 200

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
KOMMUNGEMENSAMT

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 3 600 184 200 394 200

Fortsatt arbete - kvalitet,  effektivitet och prioriteringar 0 -180 000 -230 535

e-handel och e-tjänster 0 0 0

IT-upphandling 0 0 0

Förvaltningsreform för samtliga förvaltningar 30 000 30 000 30 000

Generella besparingar på invandring, samtliga förvaltningar 60 000 60 000 60 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget 0 93 600 94 200 253 665

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -12 687 -25 765 -39 410

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Lokalsamordning Komvux 0 0 2 500

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -440 992 -467 652 -495 669 -522 395
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5

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
UTBILDNINGSNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -467 652 -495 669 -522 395

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Lokalsamordning Komvux 0 0 0

Besparingar på modersmålsverksamheten 5 000 5 000 5 000

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 3 000 3 000 3 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -440 992 -459 652 -487 669 -514 395

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 600 1 200 1 200

Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning 0 5 000 5 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 5 128 8 213 4 315
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SVERIGEDMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 5 128 8 213 4 315

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen 0 0 0

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 0 0 0

Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning 0 0 0

Minskad tilläggsresurs (baserad på utländsk bakgrund), förskolan 7 000 7 000 7 000

Minskad tilläggsresurs (baserad på utländsk bakgrund), grundskolan 47 000 47 000 47 000

Minskning av anslag för modersmålsverksamheten 11 500 11 500 11 500

Ökade anslag för barn med behov av extra stöd -25 000 -25 000 -25 000

Stärka barns kunskaper om det svenska kulturarvet (lokalt/regionalt och nationellt) -4 000 -4 000 -4 000

Utbilda lärare i att motverka svenskfientlighet -1 000 -1 000 -1 000

Utbildning av 20 "tillsynslärare" med ordningsvaktsbefogenhet -12 000 -12 000 -12 000

Resurs för att minsta storleken på skolklasser -20 000 -20 000 -20 000

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 6 500 6 500 6 500

(SD) förslag till slutlig nettobudget 15 128 18 213 14 315

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -47 852 -96 615 -145 974

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -7 080 -7 080 -7 080

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -1 690 206 -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194
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SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever 2 000 2 000 2 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -1 690 206 -1 777 348 -1 853 504 -1 921 194

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -17 998 -36 099 -54 431

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -658 509 -681 971 -704 382 -729 917

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -681 971 -704 382 -729 917

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

(SD) förslag till slutlig nettobudget -658 509 -681 971 -704 382 -729 917

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -1 076 -2 152 -3 228

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -23 863 -24 939 -26 015

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
BYGGNADSNÄMND
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(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -23 863 -24 939 -26 015

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Utred nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras i Lunds tätort för att -500 0 0
bibehålla den arkitektoniska utformning som finns

(SD) förslag till slutlig nettobudget -22 788 -24 363 -24 939 -26 015

TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -5 585 -11 176 -16 767

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar 8 000 10 000 10 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -173 409 -167 220 -172 151 -177 742
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SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
TEKNISK NÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -167 220 -172 151 -177 742

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 0 0 0

Volymförändring: Tillkommande arealer 0 0 0

Införande av komponentavskrivningar 0 0 0

Offentliggöra geografiska data -1 000 0 0

Ökad beredskap för vinterväglagshantering (snö, halka etc.) -2 500 -2 500 -2 500

Ökad belysning i flerbostadsområden på landsbygden -2 500 -2 500 -2 500

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 500 500 500

(SD) förslag till slutlig nettobudget -173 409 -172 720 -176 651 -182 242

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
TEKNISK NÄMND – INFRASTRUKTUR

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -48 977 -58 966 -58 966

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 0 0 0

(SD) förslag till slutlig nettobudget -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318
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(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -6 660 -13 332 -20 016

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -330 933 -336 343 -344 290 -352 249

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -336 343 -344 290 -352 249

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Slopat stöd till mångkulturell- och kulturradikal verksamhet 6 000 6 000 6 000

Sänkt föreningsstöd 2 000 2 000 2 000

Stopp för det nya kulturhusprojektet 1 638 2 275 2 275

Fristadsprojektet 500 500 500

Stöd till Anagram AB slopas 1 250 1 250 1 250

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 1 000 1 000 1 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -330 933 -323 955 -331 265 -339 224

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -55 281 -111 515 -168 795

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

Omförhandlad hyra 2 100 2 100 2 100

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -1 672 555 -1 785 706 -1 874 393 -1 966 202

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -1 785 706 -1 874 393 -1 966 202

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0
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Volymförändring SoL 0 0 0

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 0 0 0

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 0 0 0

Omförhandlad hyra 0 0 0

Ökad personaltäthet, bemötande- och vårdkvalitet -15 000 -15 000 -15 000

Anställning av två utskrivningssjuksköterskor -1 500 -1 500 -1 500

Gratis trygghetslarm och nödsändare (portabelt trygghetslarm) -1 000 -1 000 -1 000

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 2 000 2 000 2 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -1 672 555 -1 801 206 -1 889 893 -1 981 702

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -14 623 -29 246 -43 869

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

Personalutveckling -1 000 -1 000 -1 000

Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan 113 687 113 687 113 687

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -525 344 -427 977 -442 600 -457 223
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SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
SOCIALNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -427 977 -442 600 -457 223

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Personalutveckling 1 000 1 000 1 000

Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan 0 0 0

Drastiskt sänkta introduktionskostnader för personal 7 000 7 000 7 000

Inhyrning av bevakningspersonal för avhysning av tiggare på offentliga platser -1 500 -1 500 -1 500

Utgifter för EU-migranter/tiggare 1 500 1 500 1 500

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 2 000 2 000 2 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -525 344 -417 177 -431 800 -446 423

SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0 0

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016 -113 687 -113 687 -113 687 -113 687

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -113 687 -113 687 -113 687

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
SOCIALNÄMND – FÖRSÖRJNINGSSTÖD

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -113 687 -113 687 -113 687

Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016 0 0 0

Besparing på försörjningsstöd, pga stoppad asylinvandring 0 5 000 10 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -113 687 -113 687 -108 687 -103 687
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MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -12 594 -13 642 -14 084 -14 526

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
MILJÖNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -13 642 -14 084 -14 526

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

(SD) förslag till slutlig nettobudget -12 594 -13 642 -14 084 -14 526

FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:
Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 -3 160

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500
(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -141 303 -187 061 -311 255 -443 559

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
FINANSFÖRVALTNING

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -187 061 -311 255 -443 559
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Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) 0 0 0

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 0

Pensioner 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0

Statsbidrag förskola 0 0 0

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 0 0 0

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 0 0 0

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 0 0 0

Stöd- och serviceplan socialnämnden 0 0 0

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 0 0 0

(SD) förslag till slutlig nettobudget -141 303 -187 061 -311 255 -443 559

KOMMUNTOTAL 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -5 936 498 -6 279 054 -6 475 155 -6 648 471

(S) och (MP) förslag till förändringar -258 566 -363 186 -435 806

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN
KOMMUNTOTAL

(SD) förslag till slutlig nettobudget -6 146 367 -6 518 231 -6 738 082

(SD) förslag till förändringar -125 879 -406 262 -525 417

Skillnad (SD) förslag jämfört med (S) och (MP) 132 687 -43 076 -89 611
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 237 39 237 39 237

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

Samordnad lokalplanering 1 000 1 000 1 000

Gemensam fordonssystem 3 000 6 000 6 000

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0 3 000 3 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 30 397 103 237 109 237 109 237

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
SERVICENÄMND

(S) och (MP) förslag till resultatkrav 103 237 109 237 109 237

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 0 0 0

Samordnad lokalplanering 0 0 0

Gemensam fordonssystem 0 0 0

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0 0 0

(SD) förslag till resultatkrav 30 397 103 237 109 237 109 237

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

(S) och (MP) förslag till förändringar:

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 504 472 500 500

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
RENHÅLLNINGSSTYRELSEN

(S) och (MP) förslag till resultatkrav 472 500 500

(SD) förslag till resultatkrav 504 472 500 500

(S) och (MP) summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -194 566 -293 186 -365 806

(SD) summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -61 879 -336 262 -455 417
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Investeringsramar SD EVP 2017-2019
Förslaget till investeringsram bygger på investeringsplan fastställd av Investeringsgruppen 2016-04-21.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram per nämnd, och det är sedan möjligt för nämnden att göra prioriteringar inom denna ram.

Ramen för ny- och ombyggnation i lokaler (investerings > 5 mkr) finns hos kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar därmed inte om objekt eller projekt, dessa beslut tas i samband med beställningar inom ramen för lokalinvesteringsprocessen.

(belopp i tkr)

2017 2018 2019 2020 2021 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

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

Vård- och omsorgsnämnden 13 000 9 150 5 900 10 700 0 0

Utbildningsnämnden 11 300 8 500 4 500 4 500 19 500 0

BSN Lunds stad 4 000 4 000 6 500 8 500 8 500 0

BSN Lund Öster 4 000 4 000 6 500 8 500 8 500 0

Kultur- och fritidsnämnden 13 000 13 000 16 500 15 000 10 000 18 000

Kommunstyrelsen 686 380 940 880 657 100 407 820 187 200 442 670

Servicenämnden 228 000 220 000 227 000 177 000 177 000 0

Renhållningsstyrelsen 30 000 45 000 30 000 30 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 34 100 24 050 20 250 21 250 21 240 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 61 400 90 500 117 100 140 100 118 450 497 100

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 0 0 0 0 0 0

1 088 680 1 362 580 1 093 350 825 370 577 390 957 770

Tekniska nämnden Exploatering 30 920 10 220 -13 400 -60 000 -60 000 0

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 0 -70 000 0 0 0 0

1 144 600 1 327 800 1 104 950 790 370 517 390 957 770

Summa investeringar före exploatering

Investeringsramar per nämnd

SUMMA INVESTERINGSRAMAR
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Bokslut Budget Budget Plan Plan

RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 1 622 604 1 752 516 1 796 581
Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 -7 171 358 -7 653 609 -7 935 526
Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000
Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0
Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 -5 848 754 -6 221 093 -6 478 945

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 5 591 000 5 832 000 6 083 000
Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000
Finansiella intäkter 118 000 121 375 132 820 146 180 157 100
Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -60 900 -79 300 -100 300
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0
Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 215 166 84 787 48 855

Årets resultat 145 000 -818 215 166 84 787 48 855

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 215 166 84 787 48 855

* Varav fortsatt arbete med kvalitet och effektiviet 0 0 0

Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,0% 3,6% 1,4% 0,8%

Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 89 880
Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 2018 124 780 129 420
Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål -125 286 39 993 80 565

Bokslut Budget Budget Plan Plan

FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 145 000 -818 215 166 84 787 48 855
Justeringar för avskrivningar m m 284 000 280 000 300 000 320 000 340 000
Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300
Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH. 501 000 317 482 553 566 471 687 466 955

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 -1 144 600 -1 327 800 -1 104 950
Värdepapper, pensionsförvaltning 0 0 0 0
Ej verkställda investeringar 0 0 0 0
Avgår exploateringsverksamhet 0 0 0 0

MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 -1 144 600 -1 327 800 -1 104 950

FINANSIERING
Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 588 600 856 100 638 000
Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHE 514 000 746 700 588 600 856 100 638 000

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 434 -13 5
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Lunds första helrosa budget 
Feministiskt initiativ har efter valet 2014 för första gången tagit plats i 
kommunfullmäktige i Lund och vi lägger nu för första gången vår egen budget i 
Lunds kommun. 

Feministiskt initiativ är ett antirasistiskt feministiskt parti med intersektionalitet 
och mänskliga rättigheter som grund. Det betyder att vi står upp för de mest 
utsatta i vårt samhälle och väljer att aktivt bekämpa de orättvisor som de utsätts 
för. Samhället är bara så bra som den mest utsatta människan har det. 

För att samhället ska fungera och för att alla ska få leva ett bra liv behöver vi 
dela på våra gemensamma medel. Det gör vi genom att betala skatt, 
demonstrera, diskutera och hjälpa varandra. Det gör vi genom att se till att vår 
gemensamma välfärd fungerar. Det gör vi genom att prioritera satsningar som 
gör det bättre för utsatta grupper i samhället. 

I en budget ska behoven styra ekonomin, inte tvärtom. Majoriteten av dagens 
partier låter ekonomin styra behoven. De motiverar nedskärningar med att det är 
bra för framtiden och att vi behöver göra dem. Det stämmer inte.  

När vi i F! istället låter behoven styra ekonomin lägger vi pengar på olika 
verksamheter som arbetar med och för människor och täpper igen de hål som 
finns i kommunen. Med Feministiskt initiativs budget skapar vi gemensamt en 
bättre kommun för alla invånare. 

Feministiskt initiativ är inte som alla andra partier. Vi är inte fast i gamla 
hjulspår, vi tänker nytt och inkluderande. Vi är ett parti med feminister, 
antirasister, aktivister och mänskliga rättighetskämpar. Utifrån det har vi gjort 
vår budget.  
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Hur funkar budgeten? 

Lunds kommuns högst beslutande organ, det vill säga där man tar de största 
besluten, är kommunfullmäktige. Där sitter Feministiskt initiativ och nio andra 
partier och röstar för och emot olika saker som har med kommunen att göra. 

Varje år har kommunfullmäktige något som kallas budgetfullmäktige. Då lägger 
de olika partierna, vissa tillsammans och vissa ensamma, fram förslag på hur 
budgeten för Lunds kommun ska se ut. I budgetarna finns förslag på saker man 
ska ge pengar till och saker man ska ta pengar från i kommunen. Budgeten 
innehåller förslag som sträcker sig över tre år, på detta budgetfullmäktige är det 
2017, 2018 och 2019 vi lägger förslag om. Efter att budgetarna lagts fram röstar 
de partier som sitter i kommunfullmäktige och det budgetförslag som får flest 
röster blir den budget som kommunen sen får utgå från. 

I Lund finns flera nämnder. En nämnd är ett beslutande organ, det vill säga att 
det tas beslut för kommunen där. En nämnd är inriktad på ett visst område. Vi 
har till exempel en Kultur-och fritidsnämnd som har hand om frågor som rör 
kultur och idrott bland annat. På budgetfullmäktige röstar vi om hur nämndernas 
budget ska se ut i stort. Vi har delat in vår text efter varje nämnd och beskriver 
varje satsning eller minskning i nämndens budget enskilt.  

 

+ står för pengar och saker vi tar bort från nämnden, som åker in i vad man kan 
kalla ”kommunens kassa” 

– står för när nämnden får mer pengar för något 
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Full pris- och lönekompensation 
Löner och priser ökar årligen. Genom att kompensera dem i budgeten döljer vi 
inte några nedskärningar som drabbar personalen och verksamheten. Alla 
nämnder får i vår budget full pris- och lönekompensation, det vill säga ingen 
allmän nedskärning.  
 

Statsbidrag för stärkt välfärd 
Regeringen kommer i höstens budget i riksdagen föreslå investeringar om 10 
miljarder kronor per år för en stärkt välfärd. Förslaget är en överenskommelse 
mellan regeringen och Vänsterpartiet. Lunds kommun ska få 42 miljoner av 
dessa pengar.  
 
Vi tycker att pengarna ska gå till det de är avsedda för, det vill säga en stärkt 
välfärd. Andra partier vill använda statsbidragen till kommunens egen kassa 
istället. Det är fel, pengarna som vi får ska användas till det de är ämnade för. 
Människor som jobbar inom vården, skolan, sociala myndigheter och annan 
välfärd, ska få det bättre och verksamheterna ska stärkas med statsbidragen. 
Därför har vi fördelat ut statsbidragspengarna på olika nämnder där de behövs.  
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Politisk ledning 
Resursförstärkning Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämnden har uppsikt över förmyndares, gode mäns och förvaltares 
verksamhet. Det är viktigt att nämnden gör sin uppgift på ett säkert och välfungerande sätt. 
Överförmyndarnämnden behöver mer pengar till bland annat ny lokal, som följer behoven för 
deras verksamhet, därför föreslår vi en resursförstärkning. 
 
2017: -1.3 miljoner kronor 
2018: -1.3 miljoner kronor 
2019: -1.3 miljoner kronor 
 

Kommunkontoret 
Ingen resa till Mipim  
Ingen resa till Almedalen 
Mipim är en fastighetsmässa som några från kommunen får åka på. 
Almedalen är ett evenemang som hålls varje år. Några av Lunds politiker får betalt av 
kommunen för att åka på detta.  
Båda dessa evenemang består mest av mingel med näringslivet och andra ”företagspampar”. 
Detta är en onödig kostnad att lägga kommunens pengar på, särskilt med tanke på att de som 
får åka har råd att betala resan själva. Därför har vi valt att ta bort potten med pengar avsedda 
för detta på Kommunkontoret. 
 
2017: + 1 miljon kronor 
2018: + 1 miljon kronor 
2019: + 1 miljon kronor 
 
Jämställda löner 
Att avskaffa de diskriminerande löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en central fråga 
för en feministisk politik. Lönen är ett tydligt uttryck för hur mäns och kvinnors arbete 
värderas – och i förlängningen för hur män och kvinnor i sig värderas. Lunds kommun har 
inte jämställda löner. Vi vill lägga dessa pengar i en pott som sedan går till olika yrken för att 
jämställa löner. Detta är bara en start, arbetet måste fortsätta och intensifieras till dess att vi 
har jämställda löner. 
 
2017: -7.5 miljoner kronor 
2018: -10 miljoner kronor 
2019: -10 miljoner kronor 
 
Jämställdhetsstrateg 
I samtal med SKL upptäckte vi att Lund, till skillnad från många kommuner, inte har en 
jämställdhetsstrateg. Det vill vi ändra på. Jämställdhetsstrategen har en central roll i 
utvecklingen av stadens arbete för jämställdhet. Det innebär bland annat att i samarbete med 
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andra stödja arbetet med jämställd budget, planera kompetensutveckling och andra 
utvecklingsinsatser. 
 
2017: -600 tusen kronor 
2018: -600 tusen kronor 
2019: -600 tusen kronor 
 
 

Kommungemensamt 
Renoveringskomission 
Det är viktigt att bostäder är tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariation. Vi vill upprätta 
en komission där Vård-och omsorgsförvaltningen samarbetar tillsammans med 
Serviceförvaltningen i renoveringsprojekt för att se till att renoveringarna möter kraven för 
tillgänglighet i bostäder.  
 
2017: -300 tusen kronor 
2018: -300 tusen kronor 
2019: -300 tusen kronor 
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Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar bland annat över kommunens gymnasier, modersmålslärare, 
komvux och SFI. Feministiskt initiativ, som i synnerhet ser sitt politiska uppdrag i att värna 
om utsatta grupper, vet hur stark pressen är mot de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom 
skola, den utsatthet många elever dagligen tvingas leva med, och hur viktigt SFI och komvux 
är för vuxnas tillgång till samhället. 
 
Där kvinnodominerande yrkesgrupper jobbar har politiker generellt en uppfattning om att det 
alltid går att spara och skära ner ytterligare. Feministiskt initiativ vet att just denna politik är 
förklaringen till varför sjukskrivningarna bland lärare toppar statistiken. Full pris och- 
lönekompensation och statsbidrag för stärkt välfärd i nämndens verksamheter är vårt svar på 
detta.     
När även elever visar hög statistik på psykisk ohälsa förstår F! att skolorna behöver ytterligare 
medel för att lösa problematiken. Därför vill vi göra en särskild satsning på elevhälsa. 
Samtidigt diskrimineras olika utsatta grupper på gymnasie- och vuxenskolorna, där 
exempelvis daglig rasism, transfobi, sexism, funkofobi och homofobi gör att både elever och 
personal inte känner sig trygga. Bara för att det finns papper på likabehandlingsplan betyder 
inte det att det följs i praktiken. Det krävs därför särskilda kunskaper för att verkligen förstå 
och ta itu med diskriminerade personers vardag. Därför vill vi ge lärare normkritisk 
vidareutbildning i Lunds kommun. 
 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -7 miljoner kronor 
2018: -7 miljoner kronor 
2019: -7 miljoner kronor 
 
Normkritisk utbildning 
2017: -500 tusen kronor 
2018: -500 tusen kronor 
2019: 0 kronor 
 
Stärkt elevhälsa 
2017: -1 miljon kronor 
2018: -1 miljon kronor 
2019: -1 miljon kronor 
 

 
Barn-och skolnämnderna  
Barn- och skolnämnderna har haft det tufft ett längre tag med ökad psykisk och fysisk ohälsa 
bland eleverna, för stora barngrupper samt för få lärare och andra vuxna i skolan i relation till 
det önskvärda. Under budgetrubriken ”Barn- och skolnämnderna gemensamt” återfinns 
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satsningar som påverkar båda Lunds barn- och skolnämnder. Det som placeras under denna 
rubrik kommer att fördelas till de båda nämnderna. 
 
Som i alla nämnder får givetvis Barn- och skolnämnderna full pris- och lönekompensation. 
Eftersom utbildningssektorn är en klar del av välfärden föreslår F! att barn- och 
skolnämnderna tilldelas 8 miljoner kronor som ska användas för att just stärka välfärden. Vi 
satsar dessutom 1.2 miljoner kronor årligen på genuspedagoger. Dessa medel kommer kunna 
användas till att exempelvis ge möjlighet för lärare med genuspedagogisk/normkritisk- 
utbildning att avsätta en del av sin tjänst till att utveckla skolans verksamhet ur ett 
normkritiskt perspektiv. De timmar som läraren lägger på ett sådant arbete istället för lärande 
får skolorna, genom vår satsning, ersättning för. Denna post går även att använda till att 
anställa genuspedagoger men vi tror att det förstnämnda uppskattas mer av skolorna då 
utvecklingsarbetet utformas och sker verksamhetsnära. Utöver detta har vi också valt att satsa 
på stärkt elevhälsa. Som nämnt mår allt fler unga psykiskt och fysiskt dåligt och vi måste 
vända den utvecklingen. Från F! får skolorna ökade anslag för att arbeta med just det.  
 
F! föreslår samma satsningar inom Barn- och skolnämnd Lund Stad och Barn- och skolnämnd 
Lund Öster, men vi har valt att lägga in satsningarna på vardera nämnd. Detta gör vi för att 
det inte ska gå för en nämnd att använda mer av pengarna på bekostnad av den andra 
nämnden. För oss är det viktigt att skillnader inte ska finnas mellan att som elev gå på en 
skola i byarna eller en skola närmare centrum. Vi har valt att föreslå att båda nämnderna får 
vardera 600 tusen kronor årligen för att HBTQ-certifiera skolor. En HBTQ- certifiering gör 
att alla elever, personal och föräldrar kan känna sig trygga i att på den certifierade skolan sker 
ett systematiskt normkritisk arbete med fokus på att höja kompetensen inom HBTQ- frågor, 
likabehandling och mänskliga rättigheter. Ungdomar mår allt sämre psykiskt och bland de 
som mår dåligt är många HBTQ- personer. Enligt Folkhälsoinstitutet har var tredje 
transperson försökt eller allvarligt övervägt att ta sitt liv och bisexuella kvinnor mår allra 
sämst av resterande grupper i undersökningar. Sverige förlorar individer som ser självmord 
som den enda vägen från det cis- och heteronormativa samhälle vi lever i. Det kan vi aldrig 
acceptera och därför är satsningar på ökad kunskap för bättre bemötande och likabehandling 
viktig inom alla sektorer och åldrar. Det är dock i de unga åldrarna människan börjar finna sin 
identitet och vi behöver börja välkomna varje individ som hen är redan i början av dennes liv. 
Certifieringen genomförs av RFSL; Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter. 
 
Barn-och skolnämnderna gemensamt 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -8 miljoner kronor 
2018: -8 miljoner kronor 
2019: -8miljoner kronor 
 
Genuspedagoger 
2017: -1.2 miljoner kronor 
2018: -1.2 miljoner kronor 
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2019: -1.2 miljoner kronor 
 
Stärkt elevhälsa 
2017: -1.2 miljoner kronor 
2018: -1.2 miljoner kronor 
2019: -1.2 miljoner kronor 
 
Barn-och skolnämnd Lund Stad 
HBTQ-certifiering 
2017: -600 tusen kronor 
2018: -600 tusen kronor 
2019: -600 tusen kronor 
 
Barn-och skolnämnd Lund Öster 
HBTQ-certifiering 
2017: -600 tusen kronor 
2018: -600 tusen kronor 
2019: -600 tusen kronor 
 
 

Byggnadsnämnden 
Lunds befolkning ökar vilket skapar mångfald och nya möten, men det skapar även nya 
behov såsom bostäder, skolor och idrottsanläggningar. Det är därför viktigt att det finns 
tillräckligt med personal för att kunna se till att alla projekt som berör nya byggnader blir 
förverkligade. Feministiskt initiativ har därför budgeterat 1 miljon kronor per år för 
personalförstärkning inom byggnadsnämnden. 
 
Feministiskt initiativ strävar efter ett hållbart samhälle med en effektiv och klimatsmart 
infrastruktur. I dagens Lund, liksom i majoriteten av Sveriges kommuner, sker största delen 
av alla resor med bil. Detta sker till stor del på grund av att städer är anpassade utefter en 
norm där bilen står i centrum, och andra mer hållbara färdmedel såsom kollektivtrafik och 
cykel ses som alternativa transportmedel. Vi i Feministiskt initiativ vill förändra detta, 
genom att genomföra en utredning över hur Lunds parkeringsnorm kan begränsas. Vi vill 
i utredningen också inkludera hur en andel av Lunds parkeringsytor kan göras om till 
ändamål som gynnar en större massa, såsom parker eller nya byggnader. En minskad 
parkeringskvot kan reducera antalet resor gjorda med bil och samtidigt öppna upp för såväl 
mer hållbara former av bilanvändande såsom bilpooler, samt bidra till ett ökat resande med 
kollektivtrafik eller cykel. 
 
Personalförstärkning 
2017: -1 miljon kronor 
2018: -1 miljon kronor 
2019: -1 miljon kronor 
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UPPDRAG: Utredning parkeringsytor 
 

 
Tekniska nämnden 
Det offentliga rummet är den plats som alla som vistas i Lund ska kunna tillgå oavsett vilka 
förutsättningar personen har. Därför är det viktigt att våra gemensamma utrymmen håller god 
standard, är stimulerande, säkra, trygga och tillgängliga. Idag har Lunds kommun en ständigt 
växande så kallad underhållsskuld. Detta betyder att vi varje år halkar efter i underhållet av 
parker, gångstråk, cykelvägar och gator. Lunds föryngringstakt ligger långt under den som 
rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting. F! Lund ser mycket allvarligt på detta, 
och satsar därför en rejäl summa pengar för att förhindra att skulden växer ytterligare. Detta 
framför allt för att det offentliga rummet ska vara tryggt och tillgängligt för alla som vistas i 
kommunen, men också för att säkerställa ett fortsatt arbete med övergången till ett hållbart 
transportsystem. Detta kräver att cykel- och gångstråk håller god kvalitet. Detta gynnar inte 
minst kvinnor eftersom att gruppen utgör en majoritet av cyklister och fotgängare. F! Lund 
satsar därför tio miljoner kronor per år på en god offentlig miljö för alla. 
 
F! Lunds andra satsning i tekniska nämnden är fem miljoner kronor per år på färdtjänst i 
kommunal regi. Färdtjänsten i Lund har under en längre period fingerat dåligt, vilket drabbat 
såväl brukare som personal. I dagsläget ägs stora delar av taxibranschen av ett enda stort 
företag vilket gör att upphandlingen fungerar dåligt och kvalitetskrav är svåra att ställa. Att 
personer med behov av färdtjänst erbjuds en välfungerande sådan är otroligt viktigt för att 
tillgodose säkerställa ett fungerande vardagsliv och en aktiv fritid, och ingenting som vi som 
kommun på några villkor ska prioritera bort. Vi vill ha en väl fungerande färdtjänst, därför 
satsar vi på en färdtjänst i egen regi. 
 
Underhåll 
2017: -10 miljoner kronor 
2018: -10 miljoner kronor 
2019: -10 miljoner kronor 
 
Färdtjänst i kommunal regi 
2017: -5 miljoner kronor 
2018: -5 miljoner kronor 
2019: -5 miljoner kronor 
 

 
Kultur-och fritidsnämnden 
Kultur – och Fritidsnämnden har få lagreglerade verksamheter. Detta har Lunds kommuns 
senaste decenniums nedskärningspolitik utnyttjat hårt genom att konstant krympa nämndens 
budget. Kultur, idrott, bibliotek och fritidsverksamheter har alla centrala roller i skapandet av 
ett inkluderande samhälle med livskvalitet och lycka för alla invånare. Uteblivna ekonomiska 
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satsningar i Kultur-och fritidsnämnden har föga förvånande gått hand i hand med den 
generella samhällstrenden i Sverige där vi ser ökad segregering, ökad rasism och ett allt mer 
individualistiskt samhälle. Av denna anledning vill Feministiskt Initiativ ge Kultur – och 
Fritidsnämnden full pris - & lönekompensation samt 2 miljoner kronor per år för en ökad 
välfärd. Vi vill dessutom ge ungdomar mellan 12-19 år gratis sommarbusskort för att kunna se 
sig om i Skåne, vilket kostar 5 miljoner kronor per år. 
 
Den sektor som drabbats hårdast i nämnden av tidigare nedskärningar är, liksom ofta, den 
kvinnodominerade sektorn – kultursektorn. Konsekvensen har blivit ett kulturliv i Lund där 
medel – och överklassen är de som har råd att ta del av kulturutbudet. För att vända denna 
trend vill Feministiskt Initiativ satsa 2 miljoner kronor på sänkta kulturskoleavgifter, vilket 
innebär en sänkning med 1000 kronor för varje barn per år.  Efter första året vill vi fortsätta 
med att satsa 3 miljoner kronor år 2018 och 2019 för att få bukt på avgiftsproblemet. Vi vill 
dessutom att nämnden ska få som specifikt uppdrag att bevara kulturhusen i byarna. I allt för 
många år har lokala kulturhus i byarna fått kämpa för att få finnas kvar. Som så ofta har det 
upplevts att staden prioriteras framför landsbygden. Kultur ska vara nära alla medmänniskor i 
Lund. Vi vill genom detta uppdrag visa vikten av att behålla lokala kulturhus och prioritera 
kultur i byarna. 
 
Slutligen vill Feministiskt Initiativ satsa ynka 75 000 kronor per år på att göra 
Stadsbibliotekets toaletter avgiftsfria. Att dagens biblioteksverksamhet av ekonomiska 
anledningar måste avgiftsbelägga toaletter visar nämndens stora ekonomiska behov. Många 
människor har idag ett stort behov av att ha snabb tillgång till toalett på grund av olika 
funktionsvariationer. Stadsbiblioteket ska inte vara en plats som vissa grupper av människor 
undviker på grund av individuella livsförutsättningar och tillgången till extra mynt i fickan. 
 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -2 miljoner kronor 
2018: -2 miljoner kronor 
2019: -2 miljoner kronor 
 
Gratis sommarbusskort ungdomar 12-19 år 
2017: -5 miljoner kronor 
2018: -5 miljoner kronor 
2019: -5 miljoner kronor 
 
Sänkta avgifter Kulturskolan 
2017: -2 miljoner kronor 
2018: -3 miljoner kronor 
2019: -3 miljoner kronor 
 
Slopad toalettavgift på Stadsbiblioteket 
2017: -75 tusen kronor 
2018: -75 tusen kronor 
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2019: -75 tusen kronor 
 
UPPDRAG: Bevara kulturhusen i byarna 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
För Feministiskt initiativ är väl fungerande vård och social omsorg en grundbult i ett 
välmående samhälle. Det är även ett mått på hur det står till med rättvisa, jämlikhet och 
jämställdhet. Hur vi möter behov hos de som tillfälligt eller kontinuerligt behöver stöd visar 
hur vi ser på individers värde, både som enskilda personer och som en värdefull del av 
kommunens invånare. Regeringens statsbidrag för stärkt välfärd ska naturligtvis användas för 
att stärka just välfärden, och inget annat! Feministiskt initiativ ser hur en kvinnodominerad 
vård och omsorgssektor alltför länge fått stå tillbaka och vi budgeterar därför för full pris -och 
lönekompensation. 
 
För oss feminister vore det orimligt att spara in på insatser för äldre och människor med 
funktionsvariationer. Vi är dessutom övertygade om att det är kontraproduktivt både ur ett 
mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Anställda med dåliga arbetsvillkor är kostsamt då 
det leder till höga sjuktal och hög personalomsättning. Feministiskt initiativ vill återinföra 
friskvårdstimmen! Precis som de fackliga organisationerna tror vi att investeringar i 
personalen lönar sig i längden. Därför avsätter vi även 15 miljoner för att intensifiera arbetet 
med att avskaffa delade turer. De anställda, främst undersköterskor, som idag arbetar sådana 
pass har samma rätt till en meningsfull och sammanhängande fritid som andra som 
yrkesarbetar, och de äldre förtjänar personal som mår bra och har tid att utföra ett gott arbete. 
Såväl personal som brukare, boende och vårdtagare måste ges möjlighet att påverka den vård 
och omsorg som ges, men sådant engagemang kräver att det i stället för besparingar finns 
utrymme för förbättringar. I en feministisk kontext handlar det om rättvis fördelning av makt. 
En typ av förbättring vi vill prova är att införa 6-timmars arbetsdag. Initialt vill vi genomföra 
detta på två verksamheter. Det har redan gjorts i andra kommuner och landsting, och ur flera 
olika perspektiv fallit väl ut. 
 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -15 miljoner kronor 
2018: -15 miljoner kronor 
2019: -15 miljoner kronor 
 
Återinför friskvårdstimmen 
2017: -10 miljoner kronor 
2018: -10 miljoner kronor 
2019: -10 miljoner kronor 
 
Intensifiera avskaffandet av delade turer 
2017: -15 miljoner kronor 
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2018: -15 miljoner kronor 
2019: -15 miljoner kronor 
 
6 timmars arbetsdag på 2 äldreomsorgsverksamheter 
2017: -12 miljoner kronor 
2018: -12 miljoner kronor 
2019: -12 miljoner kronor 
 
 

Socialnämnden 
Socialnämnden har varit hårt ansatt under längre tid och som följd har sjuktalen ökat. F! 
föreslår att 10 miljoner kronor från statsbidraget ska ges till Socialnämnden som inte minst 
behöver dem till att anställa fler medarbetare i sina verksamheter.  
Vi har valt att föreslå att medlen till härbärge för EU-medborgare i utsatthet ska öka med 1.3 
miljoner kronor från de 700 000 kronor som redan finns. Utökningen med 1.3 miljoner gäller i 
två år för att sedan det tredje året öka till 2 miljoner kronor eftersom den tidigare satsningen 
för 700 000 kronor då är avslutad. Denna utökning föreslår vi för att få ytterligare ett härbärge 
riktat till målgruppen EU-medborgare som befinner sig i utsatthet i Lund. Just nu och sedan 
1,5 år tillbaka finns ett härbärge i Lunds kommun. Det härbärget har dock alltid full 
beläggning plus en kö på minst lika många som härbärget kan rymma. Detta gör behovet av 
fler härbärgesplatser otroligt tydligt.  
 
För att allas mänskliga rättigheter, såsom accepterade sanitära förhållanden, ska respekteras 
samt tillfredsställas behövs minst ett härbärge till i Lund. Vi menar att det är fullt rimligt att 
ingen medmänniska i vår kommun ska riskera att frysa ihjäl, riskera att utsättas för hatbrott 
eller behöva äta från sopor. Ingen ska heller behöva sova otryggt i en buske för att nästa natt 
tvingas iväg till en annan buske. Mänskliga rättigheter ska gälla för alla under hela året. En 
sådan här satsning kommer, mot bakgrund till erfarenheterna från ideell sektor som har det nu 
existerande härbärget i sin regi, att resultera i färre avhysningar. En arbetsför medmänniska 
har svårt att få ett jobb, en adress, tillfälligt personnummer, lära sig språket och komma in i 
samhället om denne sover utomhus och inte ens kan äta sig mätt, sova tryggt eller sköta sin 
hygien. Fler människor blir en del av samhället genom fler härbärgen. 
Med ovanstående förklaring samt med internationell solidaritet och mänskliga rättigheter som 
utgångspunkt föreslår vi i vår budget att socialnämnden får ett uppdrag om tak över huvudet -
garanti för de medmänniskor som vistas i Lund. Ingen ska behöva sova ute i vår kommun. 
 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -10 miljoner kronor 
2018: -10 miljoner kronor 
2019: -10 miljoner kronor 
 
Härbärge EU-medborgare i utsatthet 
2017: -1.3 miljoner kronor 
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2018: -1.3 miljoner kronor 
2019: -2 miljoner kronor 
 
UPPDRAG: Tak över huvud - garanti 
 
 

Servicenämnden  
Servicenämnden bedriver verksamhet inom områdena Lundafastigheter, Markentreprenad och 
Måltidsservice. Här finns det bra satsningar att göra för miljön. 
Vi vill utöka antalet solceller i Lunds kommun för att göra nytta för miljön. Det finns en 
solcellskarta som visar vart det för privatpersoner går att sätta solceller på bostäder. Vi vill 
aktivt sätta upp solceller på fler platser i Lunds kommun, till exempel parkeringsplatser i 
kommunen. 
I servicenämnden har vi också lagt ett uppdrag om att införa en vegetabilisk norm i skolor och 
förskolor för att det är bra för miljön, bättre för djuren och bra för hälsan. Vegetabilisk mat 
minskar även behovet av specielkost, då den är ägg och mjölkfri. Av samma anledningar har 
vi även lagt ett uppdrag om att minska animalierna i kommunala verksamheter. Det blir ingen 
extra kostnad att använda mer vegetabilisk mat, snarare tvärtom.  
 
Solceller 
2017: -500 tusen kronor 
2018: -500 tusen kronor 
2019: -500 tusen kronor 
 
UPPDRAG: Vegetabilisk norm i skolor och förskolor 
 
UPPDRAG: Minskning av animalier i kommunala verksamheter 
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Skattehöjning 
 
För att få igenom den stärkta välfärden och de satsningar som är nödvändiga för ett 
tillgängligt Lund för alla, behöver vi höja skatten med 41 öre. 41 öre skattehöjning innebär 
drygt 100 kronor högre skatt per månad för den som har en månadslön på 25 000 kronor. Det 
är ungefär samma kostnad som att äta en extra falafel i veckan.  
Vi i Feministiskt initiativ är övertygade om att medmänniskorna i vår kommun kan tänka sig 
betala en hundralapp extra i månaden för en starkare, mer inkluderande välfärd, fungerande 
vägar och bättre miljö för alla.  
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EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr
Skatteintäkter och statsbidrag baseras på SKL:s prognos 28 april (cirkulär 16:17)

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

Full pris- och lönekompensation -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning -1 500 -1 500 -1 500

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -46 224 -48 761 -49 796 -50 831

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

Full pris- och lönekompensation -5 649 -11 277 -16 905

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Samordnade lokaler 0 1 500 1 500

Nytt HR- IT system -3 000 -3 000 -3 000

Stödfunktion för extern finansiering -600 -600 -600

Projekt ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro -5 000 -2 500 -2 500

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet -3 000 -3 000 -3 000

Slopad resa till Mipim 300 300 300

Slopad resa till Almedalen 700 700 700

Jämställda löner -7 500 -10 000 -10 000

Jämställdhetsstrateg -600 -600 -600

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -178 888 -208 924 -212 452 -218 080
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KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Resultatförbättring 0 180 000 390 000

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200

IT-upphandling 3 000 3 000 3 000

Renoveringskommission -300 -300 -300

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram 3 300 183 900 393 900

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

Full pris- och lönekompensation -12 687 -25 765 -39 410

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Lokalsamordning Komvux 0 0 2 500

Statsbidrag stärkt välfärd -7 000 -7 000 -7 000

Normkritisk utbildning -500 -500 0

Stärkt elevhälsa -1 000 -1 000 -1 000

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -440 992 -476 152 -504 169 -530 395

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Statsbidrag stärkt välfärd -8 000 -8 000 -8 000

Genuspedagoger -1 200 -1 200 -1 200

Stärkt elevhälsa -1 200 -1 200 -1 200

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -5 872 -8 387 -12 285
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BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

Full pris- och lönekompensation -47 852 -96 615 -145 974

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass -7 080 -7 080 -7 080

HBTQ-certifiering -600 -600 -600

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -1 690 206 -1 779 948 -1 856 104 -1 923 794

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

Full pris- och lönekompensation -17 998 -36 099 -54 431

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

HBT-certifiering -600 -600 -600

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -658 509 -682 571 -704 982 -730 517

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

Full pris- och lönekompensation -1 076 -2 152 -3 228

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Personalförstärkning -1 000 -1 000 -1 000

UPPDRAG: Utredning parkeringsytor

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -24 863 -25 939 -27 015
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TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

Full pris- och lönekompensation -5 585 -11 176 -16 767

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar 8 000 10 000 10 000

Underhåll -10 000 -10 000 -10 000

Färdtjänst i kommunal regi -5 000 -5 000 -5 000

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -173 409 -182 220 -187 151 -192 742

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318

Full pris- och lönekompensation -6 660 -13 332 -20 016

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

Statsbidrag stärkt välfärd -2 000 -2 000 -2 000

Slopad toalettavgift på Stadsbliblioteket -75 -75 -75

Sänkta avgifter Kulturskolan -2 000 -3 000 -3 000

Gratis sommarbusskort ungdomar 12-19 år -5 000 -5 000 -5 000

UPPDRAG: Bevara kulturhusen i byarna

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -330 933 -345 418 -354 365 -362 324
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

Full pris- och lönekompensation -55 281 -111 515 -168 795

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

Omförhandlad hyra 2 100 2 100 2 100

Statsbidrag stärkt välfärd -15 000 -15 000 -15 000

Intensifiera avskaffandet av delade turer -15 000 -15 000 -15 000

Återinför friskvårdstimmen -10 000 -10 000 -10 000

6 timmars arbetsdag på 2 äldreomsorgsverksamheter -12 000 -12 000 -12 000

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -1 672 555 -1 837 706 -1 926 393 -2 018 202

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

Full pris- och lönekompensation -14 623 -29 246 -43 869

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

Statsbidrag stärkt välfärd -10 000 -10 000 -10 000

Härbärge EU-medborgare i utsatthet -1 300 -1 300 -2 000

UPPDRAG: Tak över huvud-garanti

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -525 344 -551 964 -566 587 -581 910

MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

Full pris- och lönekompensation -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -12 594 -13 642 -14 084 -14 526
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FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 -3 160

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -141 303 -187 061 -311 255 -443 559

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -5 936 498 -6 390 779 -6 596 730 -6 771 246

Summa förändringar -370 291 -484 761 -558 581
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 738 39 738 39 738

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

Gemensamt fordonssystem 3 000 6 000 6 000

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0 3 000 3 000

Samordnad lokalplanering 1 000 1 000 1 000

Solceller -500 -500 -500

UPPDRAG: Vegetabilisk norm i skolor och förskolor

UPPDRAG: Minskning av animalier i kommunala verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 30 397 103 238 109 238 109 238

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500

Summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -306 791 -415 261 -489 081

Skattehöjning 41 öre 110 700 112 000 117 000

Årets resultat enligt Feministiskt initiativs förslag 78 154 111 488 125 891
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Bokslut Budget Budget Plan Plan

RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 1 622 104 1 752 016 1 796 081
Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 -7 415 770 -7 732 108 -7 968 690
Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000
Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0
Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 -6 093 666 -6 300 092 -6 512 609

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 5 701 700 5 944 000 6 200 000
Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000
Finansiella intäkter 118 000 121 375 132 820 146 180 157 100
Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -63 700 -85 600 -106 600
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0
Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 78 154 111 488 125 891

Årets resultat 145 000 -818 78 154 111 488 125 891

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 78 154 111 488 125 891

* Varav Resultatförbättring 0 180 000 390 000

Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,0% 1,3% 1,8% 1,9%

Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 91 541
Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 2018 127 020 131 760
Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål 13 387 15 532 5 869

Bokslut Budget Budget Plan Plan

FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 145 000 -818 78 154 111 488 125 891
Justeringar för avskrivningar m m 284 000 280 000 300 000 320 000 340 000
Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300
Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH. 501 000 317 482 416 554 498 388 543 991

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 -1 384 600 -1 458 300 -1 104 950
Värdepapper, pensionsförvaltning 0 0 0 0
Ej verkställda investeringar 0 0 0 0
Avgår exploateringsverksamhet 0 0 0 0

MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 -1 384 600 -1 458 300 -1 104 950

FINANSIERING
Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 965 646 959 912 560 959
Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHE 514 000 746 700 965 646 959 912 560 959

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 400 0 0
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EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning

Habo Gård, personalförstärkning för fritid, hälsa och samvaro -800 -800 -800

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

-320 -320 -320

-175 -175 -175

-569 -569 -569

-46 224 -46 224 -46 224 -46 224

-1 035 -2 070 -3 105

-1 500 -1 500 -1 500

-46 224 -49 561 -50 596 -51 631

-178 888 -181 238 -180 638 -180 638

-5 649 -11 277 -16 905

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394
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-200 -200 -200

800 800 800

Samordnade lokaler 0

Nytt HR-IT-system

Stödfunktion för extern finansiering -600 -600 -600

Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet 0

Jämställda löner (ökning från -3 750, -5 000, -5 000)

Ingen resa till Almedalen 700 700 700

300 300 300

Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Resultatförbättring

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125

1 500 1 500

-3 000 -3 000 -3 000

-5 000 -2 500 -2 500

-3 000 -1 000

-7 500 -10 000 -10 000

Ingen resa till fastighetsmässan Mipim

2 000 2 000 2 000

-178 888 -206 324 -207 852 -212 480

180 000 390 000
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e-handel och e-tjänster 600

IT-upphandling

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram 0

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Vänstermiljarderna: Satsning på gymnasiet och vuxenutbildningen 

Full pris- och lönekompensation

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Lokalsamordning Komvux 0 0

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Vänstermiljarderna: Satsning på förskola, grundskola och fritidshem  

Riktad satsning: Minska barngruppernas storlek

Ingen sammanslagning av barn- och skolnämnderna och förvaltningarna 0 0 0

1 200 1 200

3 000 3 000 3 000

3 600 184 200 394 200

-440 992 -444 867 -459 213 -475 569

-7 000 -7 000 -7 000

-12 687 -25 765 -39 410

-6 138 -6 731 -5 956

-4 151 -4 151 -4 151

2 500

-440 992 -474 652 -502 669 -529 395

-20 000 -20 000 -20 000

-7 000 -14 000 -21 000
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Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Medel för skolors särskilda behov från finansförvaltningen in i skolpengen

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 600

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

-3 358 -6 012

-2 382 -1 920 -1 351

10 213 9 791 7 978

-2 500 -2 500 -2 500

1 200 1 200

-21 872 -30 787 -41 685

-1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

-47 852 -96 615 -145 974

-2 441 -2 441 -2 441

-7 080 -7 080 -7 080

-1 690 206 -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194

-658 509 -664 223 -668 533 -675 736

-17 998 -36 099 -54 431
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Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Personalförstärkning för detaljplaner och bygglov 

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram

TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Trädplantering och utveckling av parker  -500 -500 -500

Färdtjänstcentral i egen regi

Upprustning lekplatser

Förstärkt park- och gatuunderhåll

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

-658 509 -681 971 -704 382 -729 917

-22 788 -22 788 -22 788 -22 788

-1 076 -2 152 -3 228

-1 000 -1 000 -1 000

-22 788 -24 863 -25 939 -27 015

-173 409 -175 227 -175 955 -175 955

-5 585 -11 176 -16 767

-5 000 -5 000 -5 000

-2 000 -2 000 -2 000

-2 000 -2 000 -2 000

5 267 5 267 5 267
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Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75%

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Fri simundervisning skolan

Kulturskolan: Prova på och avgiftssänkning

Bibliotek: Öppettider och program

8 000 10 000 10 000

-173 409 -176 720 -181 651 -187 242

-42 753 -53 980 -63 969 -63 969

2 658 2 658 2 658

2 345 2 345 2 345

-42 753 -48 977 -58 966 -58 966

-330 933 -330 768 -332 043 -333 318

-6 660 -13 332 -20 016

-1 500 -1 500 -1 500

-2 000 -2 000 -2 000

Idrottssatning: Fri Prova på och ökat föreningsstöd -3 000 -3 000 -3 000

-1 000 -1 000 -1 000
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Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Vänstermiljarderna: Ökad kvalitet i vård och omsorg

Avskaffa delade turer

Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017

Utbyggnad särskilda boenden år 2017

Omförhandlad hyra

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

1 085 1 085 1 085

-330 933 -343 843 -351 790 -359 749

-1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

-55 281 -111 515 -168 795

-15 000 -15 000 -15 000

-15 000 -15 000 -15 000

-12 000 -12 000 -12 000

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

-29 599 -29 599 -29 599

-2 495 -2 495 -2 495

2 100 2 100 2 100

-1 672 555 -1 827 706 -1 916 393 -2 008 202

-525 344 -525 283 -525 283 -525 283

-14 623 -29 246 -43 869
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Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

-800 -800 -800

Personalutveckling (ökning från -1 000)

Utökning av kommunala sommarjobb: 100 extra sommarjobbsplatser -800 -800 -800

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2016 2017 2018 2019

Försörjningsstöd inkluderas i socialnämndens ram 

MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation -442 -884

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

SERVICENÄMND

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125

-3 000 -3 000 -3 000

-525 344 -544 464 -559 087 -573 710

-12 594 -13 194 -13 194 -13 194

-1 326

-12 594 -13 642 -14 084 -14 526
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Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna.
För förändringar i resultatkravet, se nederst i kalkylen.

RENHÅLLNINGSSTYRELSE

Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna.

FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen)

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0

Pensioner

Teknisk justering: sänkt internränta 

Statsbidrag förskola 

Slopad dubbelbeskattning av LKF:s hyresgäster

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 0

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS

-141 303 -141 336 -144 806 -168 806

-90 000 -190 000 -190 000

2 000

2 700 3 700 -38 200

-12 800 -12 800 -12 800

-2 700 -2 700 -2 700

-10 000 -10 000 -10 000

25 000 -25 000

26 610 33 516 9 642
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Nya särskilda boenden äldreomsorgen

Stöd- och serviceplan socialnämnden

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

Summa förändringar

SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder

Samordnad lokalplanering

Gemensam fordonssystem

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

4 865 2 495 -17 035

-1 900 -3 160 -3 160

2 500 2 500 2 500

-141 303 -197 061 -321 255 -453 559

-6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

-5 936 498 -6 387 404 -6 596 755 -6 777 071

-366 916 -484 786 -564 406

30 397 39 237 39 237 39 237

60 000 60 000 60 000

1 000 1 000 1 000

3 000 6 000 6 000

3 000 3 000

30 397 103 237 109 237 109 237
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Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500

Differens Vänsterpartiet - S&MP
Resultat S&MP

Skattehöjning                                                                                                                     öre 35
Resultat Vänsterpartiet

Summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -302 916 -414 786 -494 406

S&MP förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -194 566 -293 186 -365 806
-108 350 -121 600 -128 600

79 779 121 663 132 166

91 000 94 500 98 000
62 429 94 563 101 566
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 25 maj 2016, 
ärende 7, ”Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med 
budget för 2017” 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 
vårt eget förslag till Budget och EVP. 
 
 
För Sverigedemokraterna 2016-05-25 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 
 
Ang Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017 - 2019 med budget 
för 2017 (Dnr: KS 2016/0074) 
 

Vi reserverar oss till förmån för vårt budgetförslag (se bifogade dokument). 

 

 

Christer Wallin (M)   Inga-Kerstin Eriksson (C) 

 

Torsten Czernyson (KD) 

368



 

 
 

Reservation, kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 

 

 

 

 
Sida 1 

 
  

 

Reservation i ärende 7. Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2017-2019 

med budget för 2017, (KF) Dnr KS2016/0074: 

 

FörNyaLund finner det angeläget att ta bort alla spårvägskostnader, satsa på elbussar och ett 

energiskt effektiviseringsarbete inom kommunförvaltningen. 

FörNyaLund vill bidra till en ansvarsfull ekonomi som på sikt minskar kommunens låneskuld.  

 

Lund den 31:e maj 2015 

 

 

Anne Landin, FörNyaLund 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Lund har närmast unikt goda förutsättningar, möjligheter och tillgångar. Genom att ta vara på 
dessa våra styrkor ännu bättre kan vår kommun fortsätta utvecklas till Sveriges bästa plats att 
leva, bo och verka på. Så gott är vårt utgångsläge och så höga är våra ambitioner. Samtidigt 
står Lunds kommun tillsammans med hela den gemensamma sektorn inför stora utmaningar 
de kommande åren. Kostnaderna och efterfrågan i den kommunala välfärden ökar i snabbare 
takt än intäkterna. 

MINSKAD ARBETSLÖSHET OCH FLER ARBETADE TIMMAR 

Det syns tydligt att regeringens jobbpolitik har gett effekt på sysselsättningen. Arbetslösheten 
har minskat kraftigt, 110 000 fler har sedan den rödgröna regeringen tillträdde hösten 2014 ett 
jobb att gå till och ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg sedan före finanskrisen. 
Tillväxten i ekonomin är stark. 

Det betyder inte att vi är nöjda, tvärt om är arbetslösheten fortfarande allt för hög. Tusentals 
människors ambitioner, kunnande och drivkraft går till spillo när de inte får möjlighet att 
bidra till utvecklingen. Dessutom är arbetsmarknaden kluven på ett sådant sätt att en stor 
grupp människor fortfarande står långt ifrån ett arbete, medan andra väsentligt fortare kommer 
i ny sysselsättning. 

I kommunerna i allmänhet och Lunds kommun i synnerhet syns den positiva utvecklingen i 
form av förbättrade ekonomiska prognoser och ökade skatteintäkter. Det skapar ett 
ekonomiskt utrymme för att undvika nedskärningar. Samtidigt är fortfarande utrymmet för 
några större satsningar fortfarande begränsat. 

UTVECKLA VERKSAMHETEN MEDARBETARNA 

Under en lång följd av år har Lunds kommun inte kompenserat nämnder och förvaltningar för 
pris och löneökningar. Det har lett till att löneökningarna har betalats genom sjunkande 
personaltäthet och minskad kvalitet. I det budgetförslag som vi presenterar föreslås att 
samtliga kommunala nämnder och förvaltningar fullt ut ska kompenseras för dessa ökade 
kostnader. 

Det ökade ekonomiska utrymmet ger våra verksamheter en möjlighet att inom sina respektive 
ansvarsområden prioritera och genomföra strategiska satsningar. Men ännu viktigare är att på 
ett mer strukturerat sätt kan ta tag i de utmaningar som kommunens organisation står inför. 

En viktig del av årets budgetbeslut är att samtliga nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att 
se över sina verksamheter i syfte att effektivisera, prioritera och utveckla kvaliteten. Genom 
att använda de gemensamma tillgångarna klokare ska vi gemensamt i organisationen skapa 
ytterligare mervärde för lundaborna. I detta arbete ska medarbetarnas kunskap tas tillvara 
inom alla verksamheter och alla ansvarsnivåer för att utveckla innovativa och effektiva 
lösningar. Erfarenheter ska samlas och spridas inom hela organisationen och vi ska lära av 
andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer inom samtliga 
verksamhetsområden. 

GENOMFÖRANDE AV EN MODERN TRAFIKSTRUKTUR 

Under 2017 startar det faktiska byggandet av Sveriges modernaste kollektivtrafik i form av en 
effektiv spårväg mellan Lund C och Brunnshög. Det är en gemensam satsning mellan 
kommunen och Region Skåne med mycket starkt nationellt stöd i form av resurser och 
engagemang. Genom denna satsning kopplas Lunds stadskärna, via Kunskapsstråket med alla 
dess dynamiska verksamheter, till den nya hållbara stadsdelen Brunnshög. 
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Vi går vidare i arbetet med Lund som stationsort för framtidens nationella höghastighetståg. 
Med möjligheten att ta sig från Stockholm till Lund på under 2,5 timmar så stärks våra 
möjligheter till utveckling och vi blir mer relevanta för ännu fler. Tillsammans med Region 
Skåne fortsätter vi utveckla förutsättningarna för kollektivtrafiken samtidigt som vi bygger ut 
och stärker satsningarna på cykeltrafik och gångstråk. 

EN STADSKÄRNA SOM LOCKAR 

Det fokuserade arbetet med att stärka stadskärnan går vidare under 2017. I samarbete med 
handeln, fastighetsägare, Lundabor och andra aktörer fortsätter vi utveckla utbudet och 
attraktiviteten ytterligare. Det kompletteras med ett nytt och fördjupat samarbete med de mest 
berörda aktörerna kring viktiga stråk, torg och platser. På så sätt höjer vi ambitionerna 
samtidigt som vi omsätter ännu fler goda idéer till handling. 

De påbörjade investeringarna kring Lund C och den västra delen av stadskärnan fortsätter och 
intensifieras, samtidigt som den östra delen av centrum med Mårtenstorget, kv. Galten, 
Saluhallen, Botulfsplatsen, Stadshallen och Stortorget stärks. Genom att skapa och stödja fler 
attraktiva miljöer skapas förutsättningar för ett större utbud, bättre service, rikare 
kulturupplevelser och ett attraktivt centrum för alla. 

MOT NYA AMBITIÖSA MILJÖMÅL 

Under 2016 har Lunds kommun tagit flera viktiga steg mot att återigen bli Sveriges främsta 
miljökommun och ett ledande internationellt exempel. Satsningarna på att göra kommunen 
fossilbränslefri och koldioxidneutral genomför nu och visar mycket framgångsrika resultat. 
Under 2017 fortsätter detta viktiga arbete. Full pris- och lönekompensation i budgeten ger ett 
utrymme för nämnder och styrelser att arbeta vidare med åtgärder för att nå de ambitiösa 
målen i LundaEko II. I förslaget finns också anslag för framtagande av en kemikalieplan för 
kommunen. 

JÄMSTÄLLDA LÖNER 

Att det fortfarande finns osakliga löneskillnader beroende på kön i Lunds kommun är inte 
acceptabelt. Arbetet med att utjämna könslöneskillnaderna i kommunen har pågått tidigare 
men har de senaste åren avstannat. Med start 2017 genomförs en riktad satsning på att 
utjämna löneskillnaderna som beror av kön. Satsningen kommer att kompletteras med ett 
arbete med kommunens lönesättande chefer för att stärka en jämställd lönesättning. 

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

Hela den offentliga sektorn och inte minst kommunerna står de kommande åren inför enorma 
rekryteringsbehov. Allt fler barn och äldre innebär att förskola, skola och äldreomsorg 
kommer att behöva byggas ut kraftigt. Det ställer stora krav på kommunen som arbetsgivare. 

Lunds arbete med kompetensförsörjning kommer under 2017 att stärkas ytterligare. De 
anställda och deras kompetens och engagemang är organisationens viktigaste tillgång. Som 
anställd i Lunds kommun har man rätt till en bra arbetsmiljö, ett stort inflytande, en 
konkurrenskraftig lön och ett engagerat och utvecklande ledarskap. 

MODERNA OCH EFFEKTIVA SKOLLOKALER 

Lund är en attraktiv kommun dit många söker sig för att leva och verka. Under en lång följd 
av år har folkökningen per capita varit en av de högre i Sverige det ställer stora krav på 
kommunal service, inte minst på moderna och effektiva skollokaler. Under de kommande 
åren kommer vi därför att ha ett högt tryck på skolinvesteringarna. I det arbetet kommer 
kommunens nya investeringsprocess, som ger mer rationella och effektivare investeringar, att 
vara extra betydelsefullt. 
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Under 2017 kommer vi att arbeta ännu mer målmedvetet med att minska höga lokalkostnader 
och därmed se till att så mycket resurser som möjligt istället går till det pedagogiska mötet 
mellan lärare och elever. Under 2017 kommer arbetet med att bygga Lunds nya 
gymnasieskola att gå in i en mer operativ fas. En ny gymnasieskola är en av de största och 
viktigaste investeringarna för lång tid framöver. 

LUND VÄXER OCH UTVECKLAS 

Att Lund växer är glädjande, men ställer också ökade krav på investeringar i bostäder, skolor, 
infrastruktur och annan service. Under senare tid har förutsättningarna för att bygga fler 
bostäder förbättrats väsentligt och nybyggnationstakten är historiskt hög. Det beror på en god 
planberedskap, förbättrad konjunktur och en mer ambitiös lokal och nationell bostadspolitik. 

Den Utbyggnads- och Boendestrategi som har tagits fram i syfte att effektivisera processerna 
för att öka bostadsbyggandet ger ett långsiktigt utrymme för att bygga 20 000 nya bostäder 
fram till 2025. Det innebär en möjlighet att öka ambitionerna i bostadsbyggandet till upp mot 
1 200 nya bostäder per år. 

I takt med att Lund växer och utvecklas krävs också satsningar på kulturliv samt en mer 
tillgänglig och attraktiv offentlig miljö som välkomnar alla som bor och verkar i Lund. Därför 
fortsätter vi nu bland annat arbetet med att lyfta centrum och ser det som positivt att vi också 
går vidare med planerna på att realisera Folkparken på väster som kulturhus. Även den 
nyligen invigda skateparken Söderlyckan bidrar positivt till Lunds utveckling genom en 
öppen mötesplats mitt i centrala Lund. 

Förverkligandet av ESS och Max IV innebär att Lund har bästa möjliga förutsättningar att 
utvecklas till ett världsledande centrum för materialforskning i en vid bemärkelse. Det innebär 
att Lunds roll inom vetenskap och innovation ytterligare tar stora steg framåt. Modern 
kollektivtrafik, fler bostäder och stärkt service bidrar till att skapa bästa möjliga nytta av dessa 
satsningar. Brunnshög och Science Village Scandinavia bildar tillsammans nya hållbara och 
attraktiva miljöer som tillför Lund nya viktiga värden. 

Lund har en direkt avgörande roll som tillväxtmotor både nationellt och i regionen. Vi har en 
stark tradition att vara platsen som föder nya innovativa idéer och där dessa idéer utvecklas 
till framgångsrika produkter och metoder. Detta är också Lunds framtid. Vi fortsätter det 
viktiga arbetet med att stärka näringslivsklimatet och skapa förutsättningar för framgångsrika 
företag och nya jobb. 

EN BÄTTRE FRAMTID TILLSAMMANS 

Den flyktingsituation som råder i världen 2016 kommer inte att försvinna 2017. Det betyder 
att Lunds kommun under budgetåret behöver kraftsamla för att ännu bättre stå upp för 
öppenhet och allas lika värde. Det kräver högre ambitioner vad gäller integrationsarbetet, att 
vi motverkar sociala och ekonomiska klyftor och lyfter vår förmåga att tillvara ta på allas 
utvecklingskraft. Men det innebär också konkret att arbetet med att hitta lämpliga bostäder för 
människor på flykt kommer att behöva fortsätta med samma intensitet. Det behövs också att 
samarbetet och förmåga att gemensamt ta ansvar över traditionella blockgränser ytterligare 
förbättras. Tillsammans gör vi skillnad! 
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Anders Almgren (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Styrmodell 

Ledningsprocessen 
Den kommunövergripande ledningsprocessen består av tre delprocesser som har ett starkt 
samband och där delprocesserna är beroende av varandra. Delprocesserna är: strategiprocess, 
planeringsprocess och uppföljningsprocess. 

Ledningsprocessen med dess delprocesser innefattar de aktiviteter och det arbete som 
genomförs för att formulera kommunens vision, fokusområden och mål samt arbetet med att 
uppnå dessa mål. Ledningsprocessen skapar systematik i organisationen och används för att 
samordna, kommunicera och skapa delaktighet, med syfte att uppnå organisationens 
övergripande mål. 

Ledningsprocessen är transparent och inbjuder till dialog. Ledningsprocessen kännetecknas av 
delaktighet, helhetstänkande och gemensamt ansvar. 

   Ledningsprocessen- kommunövergripande  

 
  

Ledningsprocessen i Lunds kommun 

Strategiprocessen handlar om att ta fram bästa möjliga underlag och föreslå strategier för en 
långsiktig styrning som säkerställer nuvarande och kommande generationers tillgång till 
välfärdstjänster med hög kvalitet. I strategiprocessen genomförs omvärlds- och trendanalyser, 
analys av förändringar i lagar och förordningar samt en nulägesanalys. I nulägesanalysen görs 
uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet och resultat samt en uppföljning av 
nämndernas måluppfyllelse och uppdrag. Strategiprocessen lämnar förslag till vision, 
fokusområden och övergripande mål. 

Planeringsprocessen ska utifrån strategiprocessens underlag och förslag göra prioriteringar av 
mål, uppdrag och ekonomiska resurser. Planeringsprocessen avslutas med förslag till EVP 
som beslutas av kommunfullmäktige i juni. 

Under uppföljningsprocessen sker uppföljning av måluppfyllelse, personalresurser och 
ekonomi månadsvis (med undantag av sommarmånaderna). Det sker även en löpande 
uppföljning av nämndernas basverksamhet genom uppföljning av verksamhetskritiska 
nyckeltal. Uppföljningsprocessen är ett viktigt styrinstrument som ger beslutsfattare tillgång 
till snabb och relevant information för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid. 
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En viktig utgångspunkt i ledningsprocessen är kravet på god ekonomisk hushållning, vilket 
innebär att kommunens finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål uppnås och att 
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. 

Målstyrning 
Visionen är utgångspunkten i målstyrningen. Utifrån visionen identifieras med hjälp av trend- 
och nulägesanalyser strategiskt viktiga områden, som i EVP:n formuleras som 
kommungemensamma fokusområden. Med utgångspunkt från dessa fokusområden utarbetas 
ett antal kommunövergripande kommunfullmäktigemål. 

Varje nämnd och styrelse ska senast den sista december besluta om en verksamhetsplan för 
nästkommande år. Verksamhetsplanen ska bland annat visa hur nämnden eller styrelsen, 
genom utvecklingsmål för nämnden eller genom styrning och uppföljning av indikatorer 
kopplade till basuppdraget, bidrar till att förverkliga den vision, de fokusområden och de mål 
som kommunfullmäktige har beslutat om. Verksamhetsplanen redogör även för nämndens 
utvecklingsbehov kopplat till kvalitet, personalmål och ekonomi. Verksamhetsplanen 
innehåller också nämndens eller styrelsens internbudget. 

Nämnden eller styrelsen fattar beslut om sina mål. Målen utgår från kommunövergripande 
mål och fokusområden och nämndens behov av utveckling som framkommit vid 
omvärldsanalys och nulägesanalys inom det egna verksamhetsområdet. 

 

 
Målstrukturen i Lunds kommun 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
I EVP beslutar kommunfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 
kommun. Dessa innefattar de finansiella målen, nämndsgemensamma riktlinjer för 
ekonomistyrningen samt hanteringen av resultatutjämningsreserven, RUR. 
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I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur 
kommunerna ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner 
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi 
och verksamhet. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott 
ska beräknas och regleras. Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera 
kostnaderna. Blir resultatet negativt ska det regleras inom tre år. 

Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Resultatet måste 
därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för 
nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt. 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och 
effektivt. 

  

Nämndsgemensamma riktlinjer för ekonomistyrning 
Riktlinjerna reglerar den interna styrningen av mål och ekonomi, det vill säga regler för 
nämndernas budget, uppföljning och redovisning samt åtgärder vid eventuella avvikelser. 

• God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens nämnder och 
styrelser. 

• Nämnder och styrelser ska löpande under året följa upp de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska utfallen. 

• Vid befarad negativ budgetavvikelse ska nämnder och styrelser upprätta en 
åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 

• Nämnder och styrelser ska ha en tillräcklig intern kontroll. 
• Nämnder och styrelser ska ha en rättvisande och aktuell redovisning. 
• Nämnder och styrelser ska ha ändamålsenlig ekonomimodell samt planerings- och 

uppföljningssystem. 

Riktlinjer för reservering till och disposition ur resultatutjämningsreserv 
(RUR) 
Kommuner och landsting har från och med 2013 möjlighet att under vissa angivna 
förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. 
Kommunfullmäktige beslutade i 2013 att inrätta en RUR för Lunds kommun. 

Reservering  
Reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i syfte att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. I Lunds kommun ska reserveringar göras i enlighet med kommunallagen 8 
kap 3 d § 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. 

Disposition 
Disposition från resultatutjämningsreserven ska endast ske för att täcka underskott (det vill 
säga om årets resultat efter balanskravsjustering är negativt) som uppstår till följd av en 
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lågkonjunktur. Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra 
aktuellt års prognostiserade underliggande skatteunderlagsutveckling med den genomsnittliga 
underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. Om det aktuella årets 
prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för de tio senaste åren får 
disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden. 
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Trendsanalys 

Befolkningen förändras vilket ställer förändrade krav på skola, vård 
och omsorg samt andra välfärdsfunktioner 
Fyrtiotalistgenerationen är inte den enda stora åldersgruppen i Sverige. En stor grupp är födda 
mellan 1965 och 1974, en babyboom inträffade i slutet av 1980- talet och i början 1990-talet 
och nativiteten har under de senaste åtta åren varit relativt hög. Sverige har därför ett antal 
generationer av medborgare som är förhållandevis många till antalet, medan andra 
generationer är färre till antalet. Efterfrågan på olika välfärdstjänster varierar därför över 
tiden, vilket försvårar samhällsplaneringen. Tillsammans med en ökad urbanisering, utöver de 
positiva konsekvenserna, kan intressekonflikter kring mark, lokaler och bostäder uppstå när 
efterfrågan ökar, liksom svårigheter att planera för till exempel barnomsorg och skolor. Hur 
påverkar detta Lunds kommun och vilka anpassningar kan krävas? 

Konsekvenser och möjligheter för Lund 
• År 2015 ska varje person i yrkesaktiv ålder i Lund (20-64 år), förutom sig själv, även 
försörja 0,61 personer i den totala befolkningen. År 2025 kommer den siffran att ha ökat till 
0,68. Detta beror dock inte på att antalet i yrkesaktiv ålder förväntas minska, utan på att 
antalet barn, ungdomar och äldre förväntas öka mera. 

• År 2025 förväntas det vara 18 procent fler elever i grundskolan (7–15 år) än 2015, från 
11 302 elever 2015 till 13 777 elever 2025. 

• När allt färre ska försörja allt fler och en mindre andel av befolkningen i yrkesverksam 
ålder, samt i kombination med maxtaxor för kommunal verksamhet utsätts kommunens 
ekonomi för stora utmaningar. 

• Urbaniseringen (och Lunds särskilda krav på bebyggelse av åkermark) leder till förtätning 
av staden. Stadsbilden förändras och konkurrensen om mark ökar. 

Lunds attraktivitet och Lunds kommun som arbetsgivare 
Det sker ett stort generationsskifte i Sverige. Rekordgenerationen har börjat gå i pension, 
medan yngre generationer med delvis andra värderingar tar över. Rekordgenerationens utträde 
från arbetsmarknaden kommer ganska väl att kunna kompenseras av att 
babyboomgenerationen som är född runt 1990 uppnår förvärvsaktiv ålder. Det kan dock 
uppstå matchningsproblem om den befintliga arbetskraften inte utbildar sig, inte vill ha eller 
inte vill flytta till de arbeten som fyrtiotalisterna lämnar efter sig. En annan viktig 
matchningsproblematik, som har koppling till kunskapssamhället och den ökande 
polariseringen i samhället, är att fler ungdomar har svårt att få jobb. På grund av 
pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att uppstå stora 
rekryteringsbehov inom välfärdssektorn, framför allt förutspås det bli brist på chefer. Få unga 
akademiker anger kommunerna eller landstingen som sin drömarbetsgivare och den största 
anledningen är inte lönen, utan den lägre statusen. Rekryteringen av arbetskraft till offentlig 
och privat sektor kommer att bli en stor utmaning. Kommunen och andra arbetsgivare 
kommer att utsättas för stor konkurrens om framför allt utbildad arbetskraft. Hur påverkar 
detta Lunds kommun och vilka anpassningar kan krävas? 
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Konsekvenser och möjlighet för Lund 

• Generationsskiftet leder till ett stort rekryteringsbehov. Om Lunds kommun ska kunna 
rekrytera genom att vara en attraktiv arbetsgivare måste organisationen först veta vad 
det är att vara en attraktiv arbetsgivare. 

•  Rekryteringsbehovet kan leda till ett ökat beroende för Lunds kommun av 
bemanningsföretag. Det kan leda till lojalitetskonflikter hos personalen. 

• Bristen på chefer ökar behovet på en medveten ledarförsörjningsstrategi. Det finns 
behov av att identifiera framtidens ledarroll. Det finns en risk att cheferna för större 
ansvarsområde än vad de har idag. Det kan i sin tur leda till att ännu färre vill bli 
chefer. Det kommer att finnas ett behov av ökat stöd till chefer, och/eller hitta nya 
modeller, till exempel delat ledarskap, för chefer. 

•  Matchningsproblem. Det finns personella resurser i kommunen att matcha mot 
framtida lediga arbeten. Det finns ett behov hos kommunen att analysera vilka resurser 
vi har i Lund. Vilka flyttar hit? Vilka invandrar hit? Vilka kompetenser har de? 

• Det finns en möjlighet att utnyttja generationsskiftet till att få unga, som på något sätt 
lever i utanförskap, att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Platsen Lund, allt viktigare med attraktiv, smart och hållbar stad 
Staden blir allt viktigare som motor för utveckling. Glokala Lund fortsätter vara en ledande 
plats för kunskapsutveckling i regionen och i Sverige. Genom universitet, näringslivet och 
Lunds internationella kontakter knyts staden närmare till andra internationella kunskapsnoder 
i världen som influerar och påverkar Lunds utveckling i en mer internationell riktning. 
Stadens ”själ” blir allt viktigare. Allt fler ställer krav på en inspirerande livsmiljö och väljer 
(om man kan) att bosätta sig i urbana miljöer med kvalitet. Nya sätt att använda staden på. 
Synen på mobilitet ändras. Ökad polarisering även i Lund. Miljöfrågorna är fortsatt avgörande 
för stadens utveckling. Hur behöver staden anpassas efter en större befolkning? Vad kan 
kommunen, tillsammans med invånarna, göra för att utveckla staden? 

Konsekvenser och möjlighet för Lund 

• Universitetsstadens miljö blir allt viktigare för studenters val av studieort. Lunds 
kommun behöver fortsätta arbeta för att Lund ska vara en attraktiv studentstad. 

• Den fortsatta urbaniseringen och förtätningen sparar åkermark, men medför även att 
mängden grönytor för rekreation och biologisk mångfald i staden minskar. Det krävs 
en idé och tanke hur man kombinerar förtätning och tillgång till grönytor på ett smart 
sätt. 

• Kommunen behöver utveckla dialogen med medborgarna och det omgivande 
samhället i syfte att generera idéer och till exempel socialinnovation, hur involveras 
ungdomar, föreningar, företag, entreprenörer och kreativa personer i utvecklingen av 
staden? 

• Polarisering av stad – mindre orter i östra Lund kan kompenseras genom goda 
transporter och lokal samhällsservice. Samtidigt är en möjlig utveckling att Lunds 
tätort kommer att öka i attraktionskraft medan de mindre tätorterna i kommunen 
kommer tappar i attraktionskraft. Detta medför utmaningar i var och hur 
samhällsinvesteringar ska göras. 

• Ett ökat behov av att utveckla stadens ”själ” och ”innehåll” bör ge kreativa näringar 
och kultur utrymme att bidra till denna utveckling. Stadens innehåll kan inte enbart 
vila på infrastruktur och fastigheter. ”Livet mellan husen” måste få en möjlighet att 
utvecklas. 
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Rådigheten minskar, Lunds kommuns roll ändras 
Ökade krav utifrån, från staten EU. I större utsträckning än tidigare decentraliseras 
genomförandet av olika nationella/ EU mål till en aktivitet på kommunalnivå. Möjligheten till 
att ställa egna krav minskar - Områden där kommunen tidigare har kunnat ställa egna 
detaljkrav för att driva utvecklingen i en viss riktning, till exempel i planering och lokala krav, 
blir allt mer begränsat. Medborgarnas förväntningar på service och välfärdstjänster ökar. 
Kommunens roll och rådighet för infrastruktur ändras. Näringslivet och icke-offentliga 
aktörer blir mer delaktiga i samhällsbygget. Mot ett ”öppet” tänk kring utveckling, Allt mer 
pekar mot att framtidens lösningar ligger i gränslandet mellan traditionella ansvarsområden 
och mellan olika aktörer. Ökad globalisering, nätverk och projekt gör att kommunens roll 
förändras och kräver ett nytt tänkande. Är Lunds kommun redo? 

Konsekvenser och möjligheter för Lund 

• Minskat handlingsutrymme och möjlighet till egen lokal anpassning. På kort sikt 
ökade kostnader för genomförande av nya krav. 

• Det ställer krav på ledarskap och kompetens som kan klara av nya sätt att arbeta på. 
• Förmågan att förstå omvärlden behöver utvecklas samt hur kommunen utvecklar 

organisationen i en globaliserad värld. 
• Det finns en risk för att kommunen blir mindre relevant för samhällets övriga aktörer i 

takt med att rådigheten minskar. 
• Möjligheten för kommunen att ställa egna krav på omgivningen minskar, till exempel 

Miljöbyggprogram Syd och fjärrvärmelösningar. 
• Från att Lunds kommun tidigare har fokuserat på att lösa enskilda samhällsproblem 

som till exempel miljöproblem, behöver kommunen framöver i ökande omfattning 
fokusera på kombinationer av sociala utmaningar, miljöfrågor, tillväxt och 
sysselsättning. 

• Kommunen behöver utveckla kommunikationen och ”produktdeklarera” tydligare vad 
medborgarna får för sina skattemedel, samt att transparent redogöra kostnader för nya 
medborgarkrav i syfte att överbygga eventuella förväntningsgap. 

Tekniksamhället, arbetsmarknaden för tjänste- serviceyrken i 
kraftig förändring. ständigt uppkopplade människor 
Arbetsmarknaden för tjänste- och serviceyrken är i kraftig förändring. Den svenska 
arbetsmarknaden står inför en dramatisk förändring. Automatiseringen och datoriseringen 
reducerat kraftigt antal jobb i industrin kommer även att i ökad omfattning att slå mot 
tjänstesektorn. Ständigt uppkopplade människor ger möjligheten att interagera med olika 
informationssystem och andra individer, på alla platser och dygnet runt året om. Hur påverkar 
denna förändring Lunds kommun och stadens olika verksamheter? Är kommunen så 
tillgänglig som invånarna önskar? 

Konsekvenser och möjligheter för Lund 

• Automatiseringen av arbetsuppgifter kan, förutom att arbeten går förlorade, leda till 
uppstyckning av arbetsuppgifter, minskad möjlighet att styra arbetet, ökad 
schemaläggning och minskat medarbetarinflytande. Å andra sidan skapas 
arbetsuppgifter som är mer lösa, obestämda och gränslösa och utföras på fler platser. 

• Med ökad kunskap och ny teknik ges större möjligheter att leverera mer välfärd, till 
exempel bota eller lindra sjukdomar. I kombination med en välinformerad och 
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kravställande befolkning följer dock svårigheter att prioritera. Resurserna kommer inte 
att räcka till allt. 

• Nya e-tjänster som bygger på dialog, sociala nätverk och kommunikationsformer som 
är anpassade efter medborgarnas och samhällsaktörernas behov kommer att behöva 
utvecklas. 

• Den ökade teknikanvändningen kan även medföra att den nuvarande användningen av 
Lunds kommuns fastigheter, till exempel kontor och skolor, ändras. 

• Ökat fokus på sociala relationer på nätet kan skapa segregation och utanförskap, men 
är även en möjlighet att hitta nya vänner och relationer genom gemensamma intressen 
som förenar. Detta är en utmaning om de sociala problemen ökar, men en möjlighet 
till exempel för helt nya föreningar och fritidsintressen. 
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Nulägesanalys 

Fördjupad analys av resultat och effektivitet i kommunens 
verksamheter 
Förvaltningar och nämnder har påbörjat en fördjupad analys kring kostnader, kvalitet och 
effektivitet i verksamheten utifrån framtaget material i höstens strategiprocess. 

Alla nämnder har haft i uppdrag att genom jämförelser och benchmarking hitta goda exempel 
på effektivitet inom den egna verksamheten eller i andra kommuner. I uppdraget har ingått att 
ta reda på vad dessa verksamheter gör för att lyckas (identifiera framgångsfaktorer) och 
analysera vilka kopplingar det finns mellan resurser och resultat. 

Resultaten har varit underlag för dialoger mellan kommunstyrelsen och nämndspresidierna 
utifrån fyra frågor. 

• Hur har nämnden arbetat vidare med resultatet från strategiprocessen? 
• Vad tar nämnden med sig från kontakterna med de kommuner/verksamheter som har 

lägre kostnader men samma eller högre resultat och kvalitet? 
• Vilka konkreta förslag till effektiviseringar och möjliga kostnadsminskningar kan 

nämnden redovisa? 
• Finns det särskilda frågor som nämnden vill informera om inför EVP-beredningen? 

Exempelvis förändringar i lagstiftning eller avtal som är av större betydelse. 

Dialogerna visade att Lund framförallt har jämförelsevis höga kostnader i förskola, 
grundskola samt vård- och omsorg. Nämnder och förvaltningsledningar har lyft fram en 
mängd olika förslag till effektiviseringar och besparingar. En stor del av dessa kräver dock en 
djupare analys av konsekvenserna. En stor andel av kommunens höga kostnader hänförs till 
lokalkostnader. En genomlysning av dessa pågår. För att klara att utveckla kvaliteten i 
kommunens verksamhet och välfärdens finansiering krävs goda ekonomiska förutsättningar. 
Från nu och framåt kommer arbetet med att effektivisera verksamheten och stärkt 
kostnadskontroll att väsentligen intensifieras. Genom effektiviseringar och kostnadskontroll 
ska de ekonomiska förutsättningarna stärkas, samtidigt som kvaliteten i verksamheten och 
tjänster kan utvecklas. 

Nämnderna har fortsatt i uppdrag att genom benchmarking lära av andra och därigenom 
analysera möjligheter till effektiviseringar och kostnadsdrivande moment i den nuvarande 
verksamheten. I detta arbete ska medarbetarens kunskap tas tillvara, goda erfarenheter ska 
spridas inom organisationen och Lunds kommun ska lära av andra framgångsrika och 
kostnadseffektiva organisationer och verksamheter. Effektivare processer, ökad samordning, 
användandet av ny teknik och tydligare prioriteringar är några av de arbetssätt som kommer 
att tillämpas. Kommunens investeringar och dess driftskonsekvenser kommer att ägnas ett 
särskilt fokus i effektiviseringsarbetet. 

  

Nya lagar och förordningar som har betydelse för verksamheten 
Betalningsansvarslagen (SOU 2015:20), ett förslag till ny lag om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Det är oklart när beslut fattas i frågan. Om lagen beslutas 
ställs ökade krav på omhändertagande av multisjuka- såväl äldre som yngre- efter 
sjukhusvistelse. 

Nya bestämmelser i socialtjänstförordningen från och med 15 april 2016 angående tillgång till 
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personal dygnet runt i särskilt boende för äldre. I förordningen förtydligas att den enskildes 
behov ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt. 

Slutbetänkande om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2). 
Förslaget omfattar bland annat förbättringar av vården för kroniskt sjuka och andra patienter 
med omfattande behov. Det nya hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne ligger i linje 
med denna utveckling och ska, om alla parter godkänner avtalet, träda i kraft i september 
2016 och successivt införas. Avtalet reglerar ansvaret mellan regionen och kommunerna för 
hälso- och sjukvårdsinsatser syftet med avtalet är att säkra ett gott och jämlikt 
omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. Avtalet innebär, 
förutom grundöverenskommelsen, ett gemensamt utvecklingsåtagande med syftet att höja 
kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska förbättras. Detta 
utvecklingsåtagande ska stödja den utveckling där en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan 
utföras i hemmiljö. 

Förändrad lagstiftning gällande sprutbytesprogram (från 20 till 18 år) förväntas beslutas och 
gälla från 1 januari 2017. Vid en sänkt åldersgräns kan fler kontakter med unga med allvarligt 
missbruk förväntas. Sannolikt motiveras gruppen till vård inom socialtjänsten vilket kan 
komma att innebära en ökning av antalet ansökningar om vård. 

Förändrad lagstiftning budgetrådgivning. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda budget- och 
skuldrådgivning till medborgarna. Verksamhetens kvalitet, tillgänglighet och omfattning 
varierar dock över landet. Regeringen arbetar för att förtydliga kommunernas uppdrag för 
budget- och skuldrådgivning. Förändringen kan tidigast ske under år 2017 och kommer 
sannolikt att innebära en höjd ambitionsnivå. 

Ny lagstiftning för Lag om vård för unga (LVU) planeras träda ikraft 1 juli 2017. Det nya 
förslaget stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Socialnämndens 
åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas och det kan innebära en 
ambitionsökning. 

Regeringen har i en promemoria föreslagit en ny lagstiftning kring spelmissbruk som föreslås 
träda i kraft 1 januari 2017. Vid lagändring får socialnämnden ett nytt uppdrag gällande att 
bedöma och behandla spelmissbruk. Kostnaderna för ett sådant uppdrag är svårt att bedöma 
och finansieringen är oklar. 

Pågående ramupphandling avseende köpt vård vilken genomförs av Skånes kommuner genom 
Kommunförbundet Skåne. Upphandlingen kommer troligtvis bli dyrare än befintligt avtal, 
eftersom kraven på behandling i öppen och sluten vård anpassats till rådande föreskrifter och 
lagstiftning. 

Regeringen kommer fram till 2019 göra en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom 
den sociala barn- och ungdomsvården med ökade statsbidrag. 

Från den 1 mars 2016 gäller den så kallade Bosättningslagen (Lagen om mottagande av vissa 
nyanlända för bosättning 2016:38) som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning 
ta emot en nyanländ flykting för bosättning i kommunen. Syftet med lagen är att åstadkomma 
en jämnare fördelning av mottagandet bland landets kommuner. Lagen ska säkerställa att 
nyanlända som beviljats uppehållstillstånd snabbt kan påbörja sin etablering på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet. Med rådande bostadssituation i Lund är detta en stor 
utmaning. Ökningen i Lund av antalet mottagna flyktingar kommer att påverka verksamheter 
som SFI (svenska för invandrare), språkintroduktion, skola, förskola och socialtjänst. 

En lagrådsremiss är beslutad om utökad undervisningstid i matematik från årskurs 4 och 
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kommer om beslut i riksdagen gälla från 1 juli 2016. Kommunerna ska kompenseras fullt ut 
med statsbidrag. 

Inför läsåret 2016/17 görs ett antal justeringar i avseende Lågstadiesatsningen som bland 
annat innebär att statsbidrag kan sökas för att anställa fler fritidspedagoger eller motsvarande 
och annan personal i fritidshemmen. Inom ramen för Lågstadiesatsningen görs dessutom en 
särskild satsning på huvudmän för skolor som tagit emot ett stort antal nyanlända elever eller 
där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas 
resultat. 
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Vision 
Visionen för Lunds kommun beskriver bilden av ett framtida önskvärt tillstånd och är 
utgångspunkt för alla verksamheter. 

Lund – idéernas stad 
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 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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Fokusområden 

Lund, en attraktiv och kreativ plats 
Lund är en attraktiv och självklar arena. Här möts idéer, näringsliv och kultur för att berika 
varandra. Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, utbildning och 
företagande. Lund är en kreativ miljö, där det är lätt att starta och driva företag. Utbildningen 
från förskola och skola till universitet är världsledande (Vision 2025). 

Lund ska vara en öppen och internationell stad som välkomnar människor från hela världen. 

Lunds centrum ska utvecklas till en livfull, överraskande och intressant plats att mötas på, inte 
bara en charmfull och mysig medeltida stadskärna, utan också en plats för innovationer och 
påhitt med internationell atmosfär. 

Lund ska fortsätta arbeta aktivt för att utveckla näringslivet och för att bidra till att lyfta Skåne 
som arbetsmarknadsregion. Lund är en del av en allt mer integrerad och expansiv 
Öresundsregion. Lund försörjer en stor del av regionen med kvalificerade arbetsplatser och 
har en funktion som regional motor för tillväxt. 

I Lund finns många idéer, talanger och här skapas innovationer. Innovationsarbetet ska höja 
effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet och bidra till att lösa verksamheternas 
ökade utmaningar. 

För att lyckas med utvecklingen ska vi samverka med universitetet, näringslivet, det 
offentliga, civilsamhället och andra aktörer. Lunds kommun ska fortsätta det framgångsrika 
arbetet i innovationsplattformen Future by Lund, som etablerats på den nationella arenan. 

Bostadsbyggandet ska öka. Målsättningen är 900 nya bostäder per år. Lund ska växa främst 
genom förtätning av staden och tätorterna. Bostadsbyggandet i kommunens östra delar ska 
stimuleras. Alla stadsdelar och tätorter skall vara långsiktigt socialt hållbara med olika 
bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Stadsutvecklingen ska vara hållbar och möta de 
utmaningar som ett förändrat klimat ställer på samhället. Attraktiviteten i Lunds tätorter ska 
utvecklas och stärkas. 

Inflytande, delaktighet och service 
I Lund finns naturliga mötesplatser för en levande dialog med delaktighet och påverkan. 
Servicen är av god kvalitet, lättillgänglig och flexibel för att passa skiftande behov. Genom 
ökad samverkan mellan kommunen och andra aktörer i regionen, nationellt och 
internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv region (Vision 2025). 

Medborgarens inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är viktigt för att 
skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi ska 
genom samverkan och dialog stärka individens möjligheter till inflytande i det politiska 
beslutsfattandet. Lundaborna ska ges goda förutsättningar att delta och lundabornas möjlighet 
till delaktighet och inflytande ska förstärkas. 

Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina 
ärenden och få tillgång till information. En gemensam kontaktväg i ett service- och 
medborgarcenter för hela Lunds kommun förbättrar tillgängligheten för lundaborna oavsett 
om de kommer via telefon, e-post, besök eller sociala medier. Arbetet med att skapa en 
gemensam servicekultur ska stärkas. Medarbetare i Lunds kommun ska ha fokus på 
lundaborna i allt de gör. Det innebär bland annat att informera klart och enkelt så att alla kan 
förstå, ta till vara synpunkter för att förbättra verksamheten och ge ett gott bemötande och god 
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service till lundabor, företagare och besökare. 

Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt ska servicen förbättras, kvaliteten och 
effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas. 

Ekonomisk hållbarhet 
Lunds kommun ska ha en långsiktigt god ekonomi som präglas av god betalningsförmåga, en 
hög grad av egenfinansiering av investeringar och en skuldsättning som inte belastar framtida 
generationer. 

För att uppnå en långsiktigt god ekonomi krävs att de kommande årens stora 
investeringsbehov i hög utsträckning kan finansieras med egna medel för att undvika att 
låneskulden blir så stor att den äventyrar kommunens ekonomi när räntenivåerna blir högre än 
idag. För att uppnå en hög egenfinansiering krävs i sin tur årliga överskott i driftbudgeten. 
Detta innebär en särskild utmaning då den demografiska utvecklingen, allt annat oförändrat, 
innebär att nettokostnader ökar i snabbare takt än skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag. 

För att möta denna utmaning påbörjar Lunds kommun ett långsiktigt arbete med att hitta nya 
sätt att bedriva verksamhet på för att uppnå högre effektivitet och hög måluppfyllelse. Det 
behövs ett nytt sätt att tänka kring framtida välfärdstjänster. Det gäller exempelvis att ta 
tillvara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger, att låta andra aktörer stödja 
samhällsservicen och att använda kommunens lokaler på ett sätt som gör att 
utnyttjandegraden blir högre och att resurser därmed frigörs till den direkta verksamheten. 

Den nya investeringsprocessen kommer att bidra till att det fattas beslut om rätt investeringar 
och att dessa genomförs till rätt kvalitet och till låg kostnad. 

Ekologisk hållbarhet 
Lund har en hållbar utveckling med balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva 
transportsystem och vår hushållning med energi och resurser (Vision 2025). 

Lund har ambitiösa mål för en ekologiskt hållbar utveckling. Vi ska arbeta för att skapa god 
livskvalitet med tillgång till gröna miljöer, att vara förebilder inom områdena hållbar 
stadsutveckling, förnybar energi, naturvård, hushållning av resurser, minimering av skadliga 
ämnen, hållbar konsumtion samt ett miljöanpassat transportsystem. 

Målet är att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats jämfört med 1990, och att 
utsläppen ska vara nära noll år 2050. Kommunens arbete för ett hållbart transportsystem i 
LundaMats III ska bidra till att trafiken minskar samtidigt som energieffektivare fordon och 
övergång till biodrivmedel håller ner utsläppen. 

Enligt LundaEko ska följande områden prioriteras: 

• Engagera flera 

• Hållbar konsumtion 

• Minskad kemikaliebelastning 

• Minskad klimatpåverkan 

• Klimatanpassning 

• Hållbar stadsutveckling 

• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
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• Friskt vatten och frisk luft 

  

Social hållbarhet 
Lundabon har goda förutsättningar. Men förutsättningarna fördelas inte jämlikt. Kommunen 
ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi ska ge 
förutsättningar för ett gott liv och en god livsmiljö genom hög kvalitet i skola, omsorg, kultur, 
fritid samt tillgång till boende, god närmiljö, sysselsättning, social och ekonomisk trygghet. 

Barnperspektivet ska utvecklas så att barns bästa alltid sätts i centrum. Det krävs fortsatta 
satsningar för att höja medvetenheten hos barn, beslutsfattare och vuxna som arbetar med 
barn. 

I Lund finns ett demokratiskt, jämställt och öppet klimat som ger alla möjlighet att upptäcka, 
förstå och engagera sig i arbetet för att utveckla Lund. Kommunen ska främja interkulturella, 
internationella och gränsöverskridande kontakter. Lund ska vara välkomnande för alla oavsett 
etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, 
funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning. Vi arbetar mot fördomar och 
diskriminering. 

Kommunens arbete tillsammans med polisen med att ta fram årliga medborgarlöften kommer 
vara en naturlig del av framtidens brottsförebyggande insatser. 

Långsiktig kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Lunds kommun nu och framöver. Det finns 
färre personer att tillgå på arbetsmarknaden än det faktiska arbetskraftsbehovet inom ett flertal 
av kommunens yrken, däribland inom skola, vård och social omsorg och inom det tekniska 
området. Behoven av kompetens i verksamheten förändras samtidigt som konkurrensen om 
den bästa arbetskraften ökar. För att klara utmaningarna och uppfylla verksamhetens mål 
behöver Lunds kommun ha en kompetensförsörjning i balans på kort och lång sikt. Lunds 
kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som tillvaratar befintlig kompetens, 
utvecklar och identifierar behov av nya kompetenser och arbetsmetoder. Ledorden för 
kompetensförsörjningsarbetet är Tillsammans, Kreativitet och Stolthet. 

En viktig förutsättning för arbetet med kompetensförsörjning är att det bedrivs systematiskt 
och enhetligt som en del av ledningsprocessen. Detta skapar förutsättningar för att få en tydlig 
samlad bild över befintlig kompetens och vilka kompetensbehov som finns, både på kort och 
på lång sikt. Utveckling av det interna arbetsgivarvarumärket och att stärka den 
organisationsinterna känslan av stolthet är väsentligt i kompetensförsörjningsarbetet liksom 
arbetet med kommunens externa arbetsgivarvarumärket och hur Lunds kommun profilerar sig 
till olika målgrupper i rekryteringssammanhang 

Chefs- och ledarutveckling är i fortsatt fokus. Ett kommungemensamt utvecklingsprogram för 
chefer pågår och syftar till att implementera kommunens styrmodell samt säkerställa att 
samtliga chefer i Lunds kommun får kunskap och kraft att ta ett ansvar som sträcker sig lite 
längre. 

En god arbetsmiljö är en viktig faktor för att skapa god kvalitet och effektivitet i 
verksamheten. För att uppnå hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer genomförs kontinuerligt 
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Ett utvecklat systematiska 
arbetsmiljöarbete ger förutsättningar till hållbar hälsa, minskad sjukfrånvaro och god 
arbetsmiljö. Lunds kommuns arbetsplatser genomsyras av ett tryggt och öppet arbetsklimat 
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och tydlighet i uppdrag och mål. 

Lunds kommuns löner och anställningsvillkor ska stimulera till medskapande, utveckling, 
goda arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna. 

För att förstärka Lunds kommun som en inkluderande arbetsgivare med tillgänglighet för alla 
sker insatser för bland annat nyanlända och individer med psykiska funktionsnedsättningar i 
samarbete med externa parter. Lunds kommun har tillsammans med andra kommuner, 
företag, Region Skåne och universitetet en viktig roll i den regionala utvecklingen. Den 
regionala samverkan behöver utvecklas för att stärka vårt gemensamma 
arbetsmarknadsområde och därigenom öka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning, särskilt viktigt när det gäller antalet utbildningsplatser och inriktning 
på utbildningar. 
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Fullmäktiges mål med indikatorer 
Fokusområden Kommunfullmäktigemål Indikatorer Utfall 

2015 
Mål 
2016 

Mål 
2017 

Lund, en attraktiv 
och kreativ plats 

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

Nöjd Region-Index -
 Helheten  69 70 

Befolkningsutveckling, årlig 0,7 % 1,2 % 1,2 % 

Polisens 
trygghetsundersökning    

Nöjd Region-Index -
 Trygghet  67 68 

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

Svenskt näringslivs enkät om 
företagsklimatet, plats i 
ranking 

72 50 49 

Antal nystartade företag, 
Nyföretagarbarometern 738 775 776 

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

Nöjd Medborgar-Index -
 Bemötande, tillgänglighet  55 57 

Nöjd Medborgar-Index -
 Helheten  62 63 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI 70,17 69 70 

Servicemätning, SKL, 
Ranking 127 67 65 

Inflytande, 
delaktighet och 
service 

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

Nöjd Inflytande-Index -
 Helheten  45 46 

Informationsindex för 
kommunens webbplats -
 Totalt 

86,91 88 90 

Ekologisk 
hållbarhet 

Lunds kommuns klimat- och 
miljöpåverkan ska väsentligt 
minska 

Utsläpp av växthusgaser -28 % -38 % -41 % 

Ekonomisk 
hållbarhet 

Lunds kommun ska ha en 
stark ekonomi 

Resultat enligt balanskravet  0,5 % 1,5 % 

Nettolåneskulden  60 % 60 % 

Social hållbarhet      

Långsiktig 
kompetensförsörjni
ng 
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Nämnder och styrelser 
EFFEKTIVISERA OCH PRIORITERA MED UTVECKLAD KVALITET 
Goda ekonomiska förutsättningar är avgörande för att säkra och utveckla kvaliteten i 
kommunens verksamhet, välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa miljömål. Det är 
därför av högsta vikt att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt. Därför 
måste arbetet med att effektivisera verksamheten, stärka kostnadskontrollen och tydliggöra 
prioriteringar både utvecklas och intensifieras. Kommunstyrelsen får genom 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, med stöd av kommundirektören, kommunkontoret och 
kommunens ledningsgrupp det kommunövergripande ansvaret att leda arbetet som måste 
omfatta hela kommunens ekonomi och alla verksamhetsområden. Genom effektiviseringar, 
kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar ska de ekonomiska förutsättningarna stärkas, 
samtidigt som kvalitet i verksamheten och tjänster kan utvecklas. 

I detta arbete ska medarbetarens kunskap tas tillvara inom alla verksamheter och alla 
ansvarsnivåer. En viktig uppgift för alla ledare blir att ta tillvara medarbetarnas goda idéer och 
gemensamt utveckla innovativa effektiva lösningar. Ansvaret för detta har alla nämnder och 
styrelser inom sina ansvarsområden, med stöd av respektive förvaltning. Kommungemensamt 
koordineras arbetet av Kommunstyrelsen genom arbetsutskottet. 

Erfarenheter ska samlas och spridas inom hela organisationen och Lunds kommun ska lära av 
andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer och verksamheter inom samtliga 
verksamhetsområden. Arbetet syftar till att senast inför budget 2018 presentera väsentliga 
effektiviseringar och tydligare prioriteringar. Effektivare processer, ökad samordning, 
användandet av ny teknik och tydligare prioriteringar är några av de arbetssätt som kommer 
att tillämpas. Kommunens investeringar och dess driftskonsekvenser kommer även fortsatt att 
ägnas ett särskilt fokus i effektiviseringsarbetet. Arbetet sker med hjälp av ordinarie resurser i 
organisationen, men med möjlighet till stöd genom kommungemensamma medel för 
utveckling och innovationer i verksamheten. 
  

FÖRSLAG TILL NY RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA, 
GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med 
berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. 
Uppdraget omfattar att göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar till att nå uppsatta 
mål samt att vid behov föreslå förändringar. Uppdraget har slutförts under våren 2016 och 
kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny 
resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och fritidshem. Kommunfullmäktige 
föreslås även besluta att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för 
respektive förskola och grundskola i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda 
driftbudgetramar och resursfördelningsmodell. 

Det betyder att kommunfullmäktige i EVP 2017-2019 beslutar om ramar för 
utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad och barn- och skolnämnd Lund öster 
och att kommunkontoret får i uppdrag att göra de regleringar mellan nämndernas ramar som 
blir konsekvensen av den nya resursfördelningsmodellen. 
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Politisk ledning 
I begreppet politisk ledning ingår Kommunfullmäktige, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, 
Habostyrelsen samt Lunds kommuns revisorer. 

Ekonomisk ram 
  

Politisk ledning Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunfullmäktige 10 806    

Kommunstyrelsen 19 090    

Lunds kommuns revisorer 4 232    

Valnämnden 480    

Överförmyndarnämnden 8 185    

Habostyrelsen 3 431    

Summa driftsram (tkr) 46 224 48 761 49 796 50 831 

Investeringsram (tkr) 0 0 0 0 

Driftramen för 2017-2019 fördelas efter kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunfullmäktige 

Uppdrag 

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

Lunds kommuns revisorer 

Uppdrag 

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

Valnämnden 

Uppdrag 

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

Uppdrag 

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

Habostyrelsen 

Uppdrag 

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

Kommunstyrelsen 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådan ett 
övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de 
kommunala företagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är även 
nämnd för kommunkontoret. 

I sin lednings- och samordningsfunktion leder och samordnar kommunstyrelsen förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ansvarar för samordning mellan kommunens företag och 
mellan företag och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna 
utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet. Kommunstyrelsen leder 
arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med utvärdering och utveckling av hela den 
kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska planeringen och övervakar att de av 
fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin följs och att 
kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att leda och 
samordna den översiktliga planeringen av användning av kommunens mark- och 
vattenområden, att se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas samt att 
kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning. 

Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Verksamheten styrs främst av 
kommunallagen. 
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Ekonomisk ram 
  

Kommunkontoret Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 178 888 205 574 205 852 210 480 

Investeringsram (tkr) 720 820 701 380 870 880 657 100 

  

Kommungemensamt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 0 -3 600 -186 200 -394 200 

Investeringsram (tkr) 0 0 0 0 

  

Byggnadsnämnden 

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

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

Ekonomisk ram 
  

Byggnadsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 22 788 23 863 24 939 26 015 

Investeringsram (tkr) 0 0 0 0 

  

Tekniska nämnden 

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

Ekonomisk ram 
  

Tekniska nämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 173 409 167 220 172 151 177 742 

Investeringsram (tkr)     

Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 36 775 34 100 24 050 20 250 

Infrastrukturinvesteringar 47 300 61 400 90 500 117 100 

Spårvägsinvesteringar 50 000 225 000 130 500 0 

Exploatering 71 057 30 920 10 220 -13 400 

Strategiska markförvärv 25 000 25 000 25 000 25 000 

Summa investeringsram 230 132 376 420 280 270 148 950 

  

Tekniska nämnden - infrastruktur Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 42 753 48 977 58 966 58 966 

Investeringsram (tkr) 0 0 0 0 

  

Miljönämnden 

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

Ekonomisk ram 
  

Miljönämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 12 594 13 642 14 084 14 526 

Investeringsram (tkr) 0 0 0 0 

  

Kultur- och fritidsnämnden 

Uppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet samt öppen 
fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de kommunövergripande 
ungdomsfrågorna. 

Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen. 
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Ekonomisk ram 
  

Kultur- och fritidsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 330 933 337 593 345 540 353 499 

Investeringsram (tkr) 18 000 13 000 13 000 16 500 

  

  

Socialnämnden 

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

  

Ekonomisk ram 
  

Socialnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 525 344 427 977 442 600 457 223 

Investeringsram (tkr) 3 500 3 500 3 500 2 000 

  

Socialnämnden - försörjningsstöd Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 0 113 687 113 687 113 687 

Investeringsram (tkr) 0 0 0 0 

  

Vård-och omsorgsnämnden 

Uppdrag 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen 
(SOL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Valfrihetssystem enligt lagen om (LOV) finns inom hemvården, samt 
avlösar- och ledsagarservice, daglig verksamhet och för personlig assistans. 
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Ekonomisk ram 
  

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 1 672 555 1 785 706 1 874 393 1 966 202 

Investeringsram (tkr) 6 700 13 000 9 150 5 900 

  

Utbildningsnämnden 

Uppdrag 
Utbildningsnämnden har ansvaret för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, 
International School of Lund samt Modersmålscentrum i Lund. 

Genom samverkansavtal med andra kommuner har nämnden även ansvar för att erbjuda 
utbildning i Lund inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Utbildningsnämnden har samordningsansvar för skolhälsovården samt IKT-samordning och 
systemansvar för verksamhetsprogram för förskole- och skolverksamheten. Nämnden är 
kontaktnämnd med fristående skolor och förskolor. 

Nämndens arbete styrs av skollagen samt förordningar som läroplaner och kursplaner. 

Ekonomisk ram 
  

Utbildningsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 440 992 467 652 495 669 522 395 

Investeringsram (tkr) 7 500 11 300 8 500 4 500 

  

Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Uppdrag 
Barn- och skolnämnd Lunds stad ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, 
skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola för Lunds kommun förutom de östra 
kommundelarna. Nämnden har ansvar för sommarskola och Lunds skolors resurscentrum. 

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar såsom för läroplaner och kursplaner. 
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Ekonomisk ram 
  

Barn- och skolnämnd Lund stad Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 1 690 206 1 779 348 1 855 504 1 923 194 

Investeringsram (tkr) 8 500 4 000 4 000 6 500 

  

Barn- och skolnämnderna gemensamt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr)  -5 128 -8 213 -4 315 

Driftram Barn- och skolnämnderna gemensamt för 2017-2019 fördelas efter 
kommunfullmäktiges beslut mellan Barn- och skolnämnd Lund stad och Barn- och 
skolnämnd Lund Öster. 

Barn-och skolnämnd Lund öster 

Uppdrag 
Barn- och skolnämnd Lund öster ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, 
skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola i den östra delen av Lunds kommun. Nämnden har 
ett övergripande ansvar för skolskjutsar, regler och avgifter för kommunal förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg, samordning av statistik inom förskola, grundskola och naturskola. 

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar såsom för läroplaner och kursplaner. 

Ekonomisk ram 
  

Barn- och skolnämnd Lund Öster Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr) 658 509 681 971 704 382 729 917 

Investeringsram (tkr) 8 500 4 000 4 000 6 500 

  

Barn- och skolnämnderna gemensamt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Driftsram (tkr)  -5 128 -8 213 -4 315 

Driftram Barn- och skolnämnderna gemensamt för 2017-2019 fördelas efter 
kommunfullmäktiges beslut mellan Barn- och skolnämnd Lund stad och Barn- och 
skolnämnd Lund Öster. 

Servicenämnden 

Uppdrag 
Nämndens uppgift är att tillgodose kommunens behov av tjänster och lokaler. Verksamheten 
ska vara kostnadseffektiv, hushålla med resurser och gagna kommunnyttan. 

Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden, Lundafastigheter, Markentreprenad och 
Måltidsservice. Nämndens verksamheter finansieras av intäkter från kommunens övriga 
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nämnder. 

Ekonomisk ram 
  

Servicenämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Resultatbudget (tkr)     

Intäkter 1 236 200 1 350 500 1 382 800 1 382 800 

Kostnader -852 100 -833 363 -863 663 -863 663 

Avskrivningar -187 100 -224 800 -227 300 -227 300 

Avskrivningar extra tillgångspost -55 100 -55 100 -55 100 -55 100 

Verksamhetens nettointäkt 141 900 237 237 236 737 236 737 

     

Finansiella intäkter 2 800 2 800 2 800 2 800 

Finansiella kostnader -121 500 -136 800 -130 300 -130 300 

Årets resultat 23 200 103 237 109 237 109 237 

  

Servicenämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Finansieringsbudget (tkr)     

Årets verksamhet     

Netto från verksamheten 141 900 237 237 236 737 236 737 

Finansnetto -118 700 -134 000 -127 500 -127 500 

Avgår avskrivningar 242 200 279 900 282 400 282 400 

Medel från årets verksamhet 265 400 383 137 391 637 391 637 

     

Investeringar     

Nettoinvesteringar -692 500 -228 000 -220 000 -227 000 

Medel för investeringsverksamheten -692 500 -228 000 -220 000 -227 000 

     

Finansiering     

Upplåning 692 500 624 963 519 063 526 063 

Amortering -553 600 -850 100 -760 700 -760 700 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Medel från finansieringsverksamheten 138 900 -225 137 -241 637 -234 637 

     

Förändring av avräkningsfordran -288 200 -70 000 -70 000 -70 000 
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Renhållningsstyrelsen 

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

Ekonomisk ram 
  

Renhållningsstyrelsen Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2018 

Resultatbudget (tkr)     

Intäkter 157 300 159 600 162 200 162 200 

Kostnader -135 000 -137 800 -138 000 -138 000 

Avskrivningar -19 796 -19 328 -21 700 -21 700 

Verksamhetens nettointäkt 2 504 2 472 2 500 2 500 

     

Finansiella intäkter 50 50 50 50 

Finansiella kostnader -2 050 -2 050 -2 050 -2 050 

Resultat före extraordinära poster     

Årets resultat 504 472 500 500 

  

Renhållningsstyrelsen Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Finansieringsbudget (tkr)     

Årets verksamhet     

Netto från verksamheten 2 504 2 500 2 500 2 500 

Korrigering avskrivningar 19 796 21 700 21 700 21 700 

Finansnetto -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Medel från årets verksamhet 20 300 22 200 22 200 22 200 

Nettoinvesteringar -20 000 -30 000 -45 000 -30 000 

Medel för investeringsverksamheten -20 000 -30 000 -45 000 -30 000 

Finansiering     

Kapitalbindning -300 7 800 22 800 7 800 

Medel från finansieringsverksamheten -300 7 800 22 800 7 800 

Förändring av likvida medel 0 0 0 0 

     

Finansieringsbudget tkr     

Avfallssystem för Brunnshög (Lund NE)     

Nettoinvesteringar -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Medel för investeringsverksamheten -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Finansiering     
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Renhållningsstyrelsen Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kapitalbindning 5 000 5 000 5 000 5 000 

Medel från finansieringsverksamheten 5 000 5 000 5 000 5 000 

Förändring av likvida medel 0 0 0 0 

     

Finansieringsbudget tkr     

Anläggning för park- och trädgårdsavfall     

Nettoinvesteringar 0 0 -15 000 0 

Medel för investeringsverksamheten 0 0 -15 000 0 

Finansiering     

Kapitalbindning 0 0 15 000 0 

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 15 000 0 

Förändring av likvida medel 0 0 0 0 
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Ekonomisk redogörelse 

Kommunsveriges ekonomiska läge 
Den svenska ekonomin utvecklades synnerligen starkt under 2015 och BNP växte med 
omkring 4 procent. Under 2016 och för 2017 bedöms tillväxten bli något lägre och BNP 
väntas växa med runt 3 procent. Den svenska ekonomin utvecklas starkt trots relativ svag 
internationell tillväxt. Det hänger samman med en fortsatt utveckling av inhemsk efterfrågan. 

Investeringarna, inte minst byggnadsinvesteringarna, växer snabbt. I år växer också den 
offentliga konsumtionen till följd av den senaste tidens flyktinginvandring. En fortsatt 
utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skattunderlaget 
växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer, vilket 
är ungefär dubbelt så snabbt som normalt. En svagare utveckling 2018 och 2019 ger dock 
betydande problem för kommunsektorn att finansiera sin verksamhet. Trots konjunkturell 
balans fortsätter också statens finanser att visa betydande underskott. 

  

Långsiktig ekonomisk analys av Lunds kommun 
Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0-19 år respektive 65 år och äldre, där 
efterfrågan på kommunal service är som störst, än i åldersgruppen 20-64 år, där det största 
skatteunderlaget finns. Ett annat sätt att beskriva det på är att "färre ska försörja fler". 

 
Konkret innebär denna demografiska förändring att den sammanlagda kostnaden för 
kommunens verksamheter kommer att öka mer än skatteintäkter och statsbidrag. För att få en 
bättre bild av hur stora ekonomiska utmaningar som befolkningsförändringen för med sig 
genomfördes under våren 2015 en långsiktig finansiell analys vilket resulterade i rapporten: 
Långsiktig ekonomisk analys av Lunds kommun (PwC). Enligt analysen ökar 
nettokostnaderna med 130 procent fram till år 2028 medan skatteintäkterna (inklusive 
generella statsbidrag och utjämning) under samma period ökar med 100 procent, förutsatt att 
efterfrågan på kommunal service liksom sättet att leverera servicen på är oförändrad jämfört 
med idag och förutsatt att skattesatsen är oförändrad. Omräknat till pengar innebär det att det 
skulle uppstå ett underskott på cirka 800 miljoner kronor (i dagens penningvärde) år 2028, 
som är sista året i analysperioden, om inga åtgärder vidtas. Om underskottet finansieras helt 
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via effektiviseringar innebär det ett årligt effektiviseringsbehov om 0,91 procent. Om 
underskottet finansieras helt via skatten så krävs en höjning av skattesatsen på 3,43 kronor. 

  

 
I takt med att resurserna relativt sett minskar i förhållande till kostnaderna finns det samtidigt 
stora behov av att investera i infrastruktur och verksamhetslokaler. Det är därför svårt att helt 
finansiera investeringarna med egna medel, och därmed ökar kommunens behov av att låna 
pengar till att finansiera investeringarna. En ökad låneskuld innebär en risk för att dagens 
verksamhet får betalas av framtida generationer och det innebär även en risk för att de ökande 
räntekostnaderna tar ett allt större utrymme av kommunens resurser. 

 
Det behövs årliga överskott för att möjliggöra en hög grad av egen finansiering av 
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investeringar och för att kunna hantera framtida räntekostnader. Det behövs dessutom ett 
ekonomiskt utrymme för att hantera oförutsedda utgifter. 

En tumregel vid beslut kring överskottsmål är att en kommun som har god soliditet och låga 
investeringsbehov bör ha ett överskott på 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag (se ruta A 
i bilden nedan) för att klara oförutsedda utgifter. En kommun med hög soliditet och stora 
investeringsbehov (B) bör ha ett överskott på cirka 3 procent för att också helt eller delvis 
självfinansiera investeringar. Vid en låg soliditet och låga investeringsbehov (C) bör det 
finnas ett överskott på cirka 3 procent för att skapa utrymme till amorteringar. Vid en låg 
soliditet och höga investeringsbehov (D) bör det finnas ett överskott som är uppemot 4 
procent för att skapa utrymme till amorteringar och för att självfinansiera investeringar. Enligt 
den finansiella analysen befinner sig Lunds kommun vid den blå punkten, och bör ha ett 
överskott på minst 2 procent för att skapa utrymme för att kunna till stora delar egenfinansiera 
investeringar och ha en beredskap för oförutsedda utgifter. 

  

 
Det är särskilt viktigt att ha ett finansiellt utrymme i form av ett budgeterat överskott inför de 
kommande åren då osäkerheten kring både befolkningsutvecklingen och 
konjunkturutvecklingen är större än normalt, vilket innebär stor osäkerhet och risk för kraftiga 
fluktuationer i prognoser kring skatteintäkter och statsbidrag. 
Det behövs också ett tak för hur stora skulder som kommunen kan ta på sig för att inte riskera 
att räntekostnader i framtiden äter upp stora delar av verksamheternas resurser. Om skuldtaket 
nås bör det leda till överväganden kring om hur investeringar ska finansieras, exempelvis 
genom hårdare prioritering, större överskott för att finansiera med egna medel eller låta andra 
aktörer stå för investeringarna. 

FINANSIELLA MÅL 
För Lunds kommun gäller följande finansiella mål: 

Resultatmål 
Årets resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
En upptrappning ska ske enligt nedan: 

+ 0,5 procent år 2016 

+ 1,5 procent år 2017 

+ 2,0 procent år 2018 
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Skuldsättningsmål 
Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. 
  

Ekonomiska förutsättningar 2017-2019 
BEFOLKNINGEN ÖKAR MER MEN DE UNDERLIGGANDE DEMOGRAFISKA 
FÖRÄNDRINGARNA KVARSTÅR 
Som framgår av den långsiktiga finansiella analysen står Lunds kommun inför betydande 
ekonomiska utmaningar under många år framöver. I samband med att planeringsarbetet inför 
EVP 2017-2019 påbörjades i januari 2016 visade de första prognoserna att det saknades 
uppemot 200 miljoner kronor för att nå de finansiella målen för 2017. Samtidigt var 
konjunkturläget svårbedömt och det fanns stora osäkerheter i befolkningsprognoserna till 
följd av det ökade flyktingmottagandet under hösten 2015. I början av april presenterades den 
nya befolkningsprognosen för Lunds kommun. Den nya befolkningsprognosen visar en högre 
ökningstakt än prognosen från 2015. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Antal 
invånare 
31/12, 
prognos 
2015 

119 025 120 851 122 691 124 518 126 307 128 056 129 760 131 466 133 169 134 863 

Antal 
invånare 
31/12, 
prognos 
2016 

118 998 121 386 123 929 126 326 128 673 130 421 132 186 133 965 135 752 137 543 

Befolkningsökningen i grupperna 0-19 år, 20-64 år och 65+ år har förändrats något i den 
senaste befolkningsprognosen, men förändringen är i princip proportionell mot den som 
framkom vid den långsiktiga finansiella analysen. Därmed kvarstår problemet med att färre 
ska försörja fler och att kostnaderna förväntas öka snabbare än intäkterna om det inte vidtas 
fortsatta åtgärder för att nå kvalitet, effektivisera och prioritera. 
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HÖGRE SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG 
Med utgångspunkt från den nya befolkningsprognosen och SKL:s skatteunderlagsprognos 
från april bedöms skatteintäkter och statsbidrag, inklusive utjämning, uppgå till 5 951 
miljoner kronor 2017, vilket är en ökning med 292 miljoner kronor (5,2 procent) jämfört med 
prognosen för 2016. 

 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Skatteintäkter 5 320 5 591 5 832 6 083 

Generella statsbidrag och utjämning 338 359 365 346 

Summa 5 659 5 951 6 197 6 429 

Ökning jämfört med föregående år  292 246 232 

tidigare år  5,2 % 4,1 % 3,7 % 

Utöver skatteintäkterna och statsbidragen ovan så föreslår regeringen en satsning på 10 
miljarder kronor till kommuner och landsting i den så kallade "välfärdssatsningen". Förslaget 
innebär ett ökat generellt statsbidrag till Lunds kommun om cirka 42 miljoner kronor. 

ÖKADE VOLYMER OCH GENERELLA KOSTNADSÖKNINGAR 
På kostnadssidan leder den ökande befolkningen till volymökningar i de resursfördelade 
verksamheterna på 115 miljoner kronor från 2016 till 2017, med årliga ökningar därefter på 
cirka 80 miljoner kronor. 

Volymökningar, resursfördelning Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Grundskola 42 62 77 

Förskola 15 23 33 
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Volymökningar, resursfördelning Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Skolbarnsomsorg 10 14 17 

Gymnasieskola 13 26 42 

Äldreomsorg 35 68 102 

Summa 115 193 272 

Utöver volymökningar bedöms de generella pris- och löneökningarna uppgå till cirka 170 
miljoner kronor årligen med utgångspunkt från Konjunkturinstitutets prognos från mars 2016. 

Vissa kostnader förväntas samtidigt minska. Exempelvis bedöms driftkostnaderna för nya 
investeringar bli cirka 25 miljoner kronor lägre 2017 jämfört med tidigare beräkningar, 
oförändrat 2018 och 25 miljoner kronor högre 2019. Servicenämnden övergår till 
komponentavskrivning. Som ett resultat av detta, i kombination med att en stor del av medlen 
för underhåll inom det så kallade inomhusmiljöprojektet är investeringar och därmed inte 
belastar resultaträkningen direkt, är en resultatförbättring på cirka 60 miljoner kronor per år 
under treårsperioden. 

FORTSATT BEHOV AV EFFEKTIVISERINGAR OCH PRIORITERINGAR 
De förbättrade utsikterna för 2017 när det gäller skatteintäkter och statsbidrag och 
kostnadssänkningarna avseende driftkostnader för investeringar och underhåll ger en tillfällig 
lindring när det gäller de ekonomiska utmaningarna. 

En simulering av de ekonomiska förutsättningarna utifrån förändringar i skatteintäkter och 
statsbidrag, volymökningar, generella pris- och lönekostnadsökningar samt kostnader 
avseende drift av investeringar visar att det finns goda förutsättningar att nå det finansiella 
målet för 2017, medan det för 2018 och 2019 saknas cirka 200 miljoner kronor respektive 400 
miljoner kronor för att nå de finansiella målen. 

 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Simulering av årets resultat -818 81 348 -74 587 -277 965 

Finansiellt mål 28 245 89 892 124 783 129 420 

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

Simulering av avvikelse från finansiellt mål -29 063 -8 544 -199 370 -407 385 

  

Beräkningsförutsättningar 
UPPRÄKNING FÖR PRIS- OCH LÖNEÖKNINGAR 
Beräkningarna utgår ifrån de ekonomiska ramarna i EVP 2016-2018 uppräknat till löpande 
prisnivå, vilket innebär att nämndernas ramar för 2017-2019 har räknats upp för pris- och 
löneökningar. Uppräkningsfaktorn är beräknad utifrån en schablonmässig fördelning av 
kostnads- och intäktsstrukturen i respektive nämnds nettokostnadsram. 

De beräknade pris- och löneökningarna inför helåret 2017 baseras på de antaganden som 
Konjunkturinstitutet gjort i mars 2016: 

• Personalkostnader 3,40 procent 
• Köpta tjänster 2,66 procent 
• Övriga intäkter/kostnader 0,92 procent 
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VOLYMFÖRÄNDRINGAR TILL FÖLJD AV BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN 
Resursfördelningarna inom verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola samt 
äldreomsorg har uppdaterats utifrån befolkningsprognosen som är gjord i april 2016. För 
gymnasieskolan har även en uppdatering gjorts utifrån gymnasievalen hösten 2015. I förskola 
och skolbarnomsorg har aktuell efterfrågan beräknats. Berörda nämnders ramar har för åren 
2017-2019 justerats för ovanstående effekter. Totalt sett medför volymförändringarna en 
kostnadsökning 2017 med 115 miljoner kronor jämfört med budget 2016. I planen för 2018 
tillkommer 78 miljoner kronor och 2019 tillkommer ytterligare 79 miljoner kronor. 

Årets resultat 
ÅRETS RESULTAT  
Enligt förslaget till budget redovisar kommunen ett överskott på 79 miljoner kronor för 2017, 
vilket motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag jämfört med det finansiella 
målet på 1,5 procent. För åren 2018 och 2019 planeras för överskott på 122 respektive 131 
miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är i linje 
med det finansiella målet. 

RESULTATBUDGET (mnkr) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Verksamhetens intäkter 1 623 1 753 1 797 

Verksamhetens kostnader* -7 305 -7 610 -7 847 

Avskrivningar -300 -320 -340 

Verksamhetens nettokostnad -5 983 -6 177 -6 391 

Skatteintäkter 5 591 5 832 6 083 

Generella statsbidrag och utjämning 401 407 388 

Finansiella intäkter 133 146 157 

Finansiella kostnader -64 -86 -107 

Årets resultat 79 122 131 

* Varav fortsatt arbete med kvalitet, 
effektivitet och prioriteringar 0 182 390 

Årets resultat i %  av skatter/stb/utj 1,3 % 2,0 % 2,0 % 

Skattesatsen är oförändrat 21,24 kronor per intjänad hundralapp. Den beräknade kostnads- 
och intäktsutvecklingen för 2018 och 2019 innebär att det krävs nettokostnadsminskningar 
eller intäktsökningar med cirka 182 miljoner kronor 2018 och 390 miljoner kronor fram till 
2019 för att det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning ska uppnås. 
Kommunens ledning och verksamheter kommer att fortsätta det arbete som påbörjades under 
2015 för att uppnå goda resultat och hög effektivitet. Genom effektiviseringar, 
kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar ska de ekonomiska förutsättningarna stärkas, 
samtidigt som kvalitet i verksamheten och tjänster kan utvecklas. I detta arbete ska 
medarbetarens kunskap tas tillvara inom alla verksamheter och alla ansvarsnivåer. En viktig 
uppgift för alla ledare blir att ta tillvara medarbetarnas goda idéer och gemensamt utveckla 
innovativa effektiva lösningar. 

Den kraftiga befolkningsökningen medför stora investeringsbehov. Nettoinvesteringarna 
uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor 2017, drygt 1,4 miljarder kronor 2018 och knappt 1,1 
miljarder kronor för 2019. Enligt planen ökar kommunens nettolåneskuld från cirka 2,6 
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miljarder kronor år 2016 till 5,1 miljarder kronor vid utgången av 2019. Det innebär att 
skuldtaket på 60 procent beräknas nås i slutet av 2017 (se vidare under stycket "låneskuldens 
utveckling"). 

 

RESULTATUTVECKLING 
Diagrammet nedan visar resultatutvecklingen (balanskravsjusterat) sedan 2011. 

 
Resultatutvecklingen har försvagats de senaste åren, särskilt med tanke på att de goda 
resultaten för 2012 och 2013 främst beror på återbetalning från AFA-försäkringar. Även 2015 
visar ett resultat som blev betydligt bättre än budgeterat till följd av återbetalning från AFA-
försäkringar, men även till följd av ändrad redovisningsmetod kring investeringar och 
underhållskostnader kopplat till dessa. 

Resultatet enligt budget 2017 och planen för 2018 och 2019 visar överskott i nivå med de 
finansiella målen. 

Verksamhetens nettokostnader 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  
Diagrammet nedan visar utvecklingen av nettokostnader (exklusive jämförelsestörande 
poster) och utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive utjämning). 
Skatteintäkter och statsbidrag ökar mer än nettokostnaderna såväl enligt budget 2017 som 
enligt plan. Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 6,1 procent, 4,1 procent respektive 3,7 
procent under åren 2017-2019, medan nettokostnaderna under samma period ökar med 4,6 
procent, 3,5 procent respektive 3,6 procent. 
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NETTOKOSTNADERNAS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG 
Diagrammet nedan visar relationen mellan nettokostnader och skatteintäkter/statsbidrag. Om 
nettokostnaderna (exklusive jämförelsestörande poster och finansnetto) svarar för mer än 100 
procent av skatteintäkterna innebär detta att intäkterna inte fullt ut kan täcka verksamhetens 
kostnader, inklusive avskrivningar och pensionskostnad. En rimlig nivå bör högst ligga på 
cirka 96-98 procent, eftersom en stor del av investeringarna bör finansieras med 
skatteintäkter. Under perioden 2012-2016 uppgår andelstalen till 100-101 procent per år, 
medan andelen sjunker ner mot 99 procent under perioden 2017-2019. En nivå över 100 
procent innebär att verksamheten behöver finansieras med överskott i finansnettot. 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknade i enlighet med den 
bedömning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i april 2015 (cirkulär 
2016:17). 

SKATTEINTÄKTER 
Skatteunderlagstillväxten för 2017 beräknas i aprilprognosen till 5,2 procent, 4,1 procent år 
2018 och 3,7 procent 2019. Utvecklingen håller därmed jämn nivå med den årliga tillväxt på 
cirka 5 procent som rådde innan lågkonjunkturen 2008. En tillväxt som blir 1 procentenhet 
högre eller lägre än vad som kalkylerats i budgetförslaget förändrar resultatet med cirka 60 
miljoner kronor. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för 2017 beräknas 
öka med 5,2 procent eller 292 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2015. Beloppen 
under generella statsbidrag och utjämning exkluderar de 42 miljoner kronor som är Lunds 
kommuns andel av de 10 miljarder kronor som regeringen föreslår i sin välfärdssatsning. 

(Mnkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Skatteintäkter 5 320 5 591 5 832 6 083 

Generella statsbidrag och utjämning 338 359 365 346 

Summa 5 659 5 951 6 197 6 429 

Ökning jämfört med föregående år  292 246 232 

tidigare år  5,2 % 4,1 % 3,7 % 

Förändring jämfört med SKL:s prognos i 
februari -19 -24 -51 -33 

Förändring jämfört med SKL:s prognos i 
december 0 64 97 62 

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 
Inför 2014 infördes förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Förändringarna 
medförde ökade avgifter i kostnadsutjämningssystemet för Lund med sammanlagt 145 
miljoner kronor, vilket är en del av förklaringen till att kommunen måste vidta åtgärder och 
effektivisera för att nå de finansiella målen. För att mildra effekten av den ökade avgiften 
fasas förändringen in under en femårsperiod genom ett införandebidrag. Införandebidraget 
minskar successivt för att vara helt borttaget år 2018. 

(Mnkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Skatteintäkter 5 320 5 591 5 832 6 083 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 680 756 817 880 

Kostnadsutjämning -567 -562 -562 -610 

Regleringsbidrag/-avgift -4 -30 -60 -95 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

Införandebidrag 53 23 0 0 

LSS-utjämning 0 -5 -5 -5 

Fastighetsavgift 175 175 175 175 

Summa intäkter 5 658 5 950 6 197 6 429 
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Storleken på de resurser som kommunen erhåller från eller betalar till staten i 
utjämningssystemen är beroende av befolkningens storlek. För 2017 är det en prognostiserad 
befolkning på 118 998 den 1 november 2016 som avgör resursernas storlek. Varje lundabo 
genererar en nettointäkt för kommunen med cirka 48 000 kronor. En prognosavvikelse på 100 
personer förändrar därmed resultatet med cirka 4,8 miljoner kronor. 

Finansnetto 
Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. De finansiella intäkterna 
avser borgensavgifter, aktieutdelningar från kommunala bolag samt ränteintäkter för 
vidareutlåning. Kostnaderna avser räntor på kommunens lån och på avsättningar till 
pensioner. Diagrammet visar hur finansnettots utveckling under 2009-2019. 

 
Finansnettot är och prognostiseras förbli positivt, det vill säga intäkterna är större än 
kostnaderna. Dock blir nettot mindre och mindre positivt genom att kommunens 
räntekostnader ökar som en följd av den ökade upplåningen. Minskningen av finansnettot 
dämpas till viss del genom att ränteintäkterna för vidareutlåning till bland annat LKF och VA 
SYD förväntas fortsätta att öka. 

Utvecklingen för åren 2015-2019 har även förbättrats med 20 miljoner kronor per år till följd 
av ökad aktieutdelning från Kraftringen AB och LKF. I budgeten finns en ökad aktieutdelning 
från LKF med 10 miljoner kronor år 2017 samt 15 miljoner kronor år 2018 och 2019. 

Ser man enbart till räntekostnaderna för kommunens upplåning uppgick de år 2010 till 5 
miljoner kronor för att under 2015 öka till 25 miljoner kronor. Räntekostnaderna beräknas 
2017 uppgå till 43 miljoner kronor och i slutet av planperioden till 69 miljoner kronor. Under 
planperioden beräknas räntekostnaderna öka till följd av ökande låneskuld men även högre 
räntor framöver, vilket minskar utrymmet för andra kostnader. I dagsläget lånar kommunen 
till låga och till och med negativa räntor för korta löptider, men en ökande skuldnivå innebär 
en betydande risk för räntekostnaden under planeringsperioden. En genomsnittlig 
räntehöjning med en procentenhet skulle medföra en räntekostnadsökning kring 29 miljoner 
kronor för 2017. 

Det är svårt att bedöma utvecklingen av räntekostnaderna och spridningen mellan de olika 
scenarierna är stor. Diagrammet nedan, som bygger på bankernas så kallade räntebana, visar 
att finansnettot exklusive utdelningar för Lunds kommun med 67 procent sannolikhet kommer 
att öka till mellan 0 och 100 miljoner kronor fram till år 2020. Osäkerheten är med andra ord 
mycket stor och något som man behöver beakta vid beslut om budgeterat resultat. 
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Finansieringsbudget 
Finansieringsbudgeten redovisas i sin helhet som en bilaga. Nedan beskrivs och kommenteras 
några delar av finansieringsbudgeten. 

NETTOINVESTERINGAR 
Fram till 2010 investerade kommunen för cirka 500 miljoner kronor per år. Mellan 2011-2014 
ökade investeringsvolymen till i genomsnitt cirka 750 miljoner kronor per år. 
Investeringsbehovet framöver är fortsatt högt, över en miljard kronor per år, vilket till största 
del är kopplat till kommunens kraftiga befolkningsökning. 

(Mnkr) Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Nettoinvesteringar 567 1 064 1 385 1 458 1 105 

UTBYGGNAD AV FÖRSKOLA OCH SKOLA 
En betydande del av de avsatta investeringsresurserna, cirka 65 procent av den totala ramen, 
avser utbyggnad av förskola och skola. År 2019 behövs mer än 2 000 nya platser i förskola 
och grundskola jämfört med år 2014. Samtidigt förändras åldersstrukturen på eleverna och 
framöver är det främst inom årskurs 4-9 som utbyggnaden ska ske. 

De senaste åren har utbyggnaden skett i förskola och skola årskurs 1-3. Den faktiska 
utbyggnadstakten sker utifrån aktuella befolkningsprognoser och behovsanalyser som löpande 
uppdateras. 

Driftmedel för tillkommande lokalkostnader finns budgeterade hos kommunstyrelsen. I takt 
med att nya lokaler färdigställs läggs driftkonsekvenserna ut i respektive nämnds 
driftbudgetram. Från och med 2016 finns i denna budgetpost, i enlighet med den nya 
lokalinvesteringsprocessen, även medel reserverade för kommunövergripande större 
utredningar/förstudier. 

SPÅRVÄGSINVESTERINGAR 
I planen är netto 356 miljoner kronor avsatta för spårvägsinvesteringar åren 2017-2018. 
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Budgetförslaget utgår ifrån den av fullmäktige beslutade avsiktsförklaringen från 2013 mellan 
Trafikverket, Region Skåne och Lunds kommun där Lunds kommun och staten ska finansiera 
50 procent vardera av infrastrukturen. Lunds kommun och Trafikverket inledde under våren 
2015 samtal om att starta förhandlingar avseende s.k. stadsmiljöavtal. Som ett resultat av detta 
har kommunen erhållit 300 miljoner kronor i medfinansiering från staten, vilket inte fullt ut 
täcker 50 procent av kostnaden. Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att godkänna 
spårvägsinvesteringen. 

NY LOKALINVESTERINGSPROCESS 
För varje nämnd fastställer kommunfullmäktige en investeringsram inom vilken 
investeringsbehoven ska prioriteras. Som planeringsunderlag för ramarna ligger en 
objektsspecificerad investeringsplan. Som ett led i att öka styrning och uppföljning av 
investeringar har kommunfullmäktige fastställt riktlinjer för en ny lokalinvesteringsprocess 
som successivt har införts under 2015 och 2016. En viktig del i processen är att 
kommunstyrelsen får en tydligare roll som finansiär och som ledare av investeringsprocessen. 
Syftet med processen är att kommunen ska genomföra rätt investeringar, till rätt kostnad och 
till rätt kvalitet. Kommungemensamma riktlinjer för beställningar har tagits fram och 
standardlokalprogram håller på att arbetas fram. 

Låneskuldens utveckling 
Nettoupplåningen är skillnaden mellan respektive års nyupplåning och amorteringar och 
beskriver hur låneskulden förändras. Nyupplåningsbehovet beräknas med utgångspunkt från 
att de likvida medlen ska vara oförändrade. 

(Mnkr) Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Nettoupplåning 493 49 747 966 948 555 

Diagrammet nedan visar hur nettolåneskulden utvecklas. Till följd av kommunens starka 
befolkningstillväxt finns ett högt tryck på investeringssidan och de årliga investeringarna 
beräknas uppgå till drygt en miljard kronor under 2017-2019. Avskrivningarna finansierar 
cirka 320 miljoner kronor av investeringarna, och ett planerat resultat i storleksordningen 80 
till 100 miljoner kronor årligen bidrar ytterligare till finansieringen. För resterande del av 
finansieringen behövs nyupplåning. Skulden beräknas därmed öka från cirka 1 883 miljoner 
kronor år 2015 till 5 100 miljoner kronor vid planperiodens slut. 
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Ett av de finansiella målen för Lunds kommun är ett skuldsättningsmål. Detta anger att 
låneskulden ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. 
Den röda streckade linjen i diagrammet ovan visar taket på detta skuldsättningsmål. Utifrån 
ovanstående prognoser riskerar skuldsättningsmålet att slå i taket redan vid utgången av 2017. 

För att inte skuldsättningstaket ska överskridas krävs det med dessa förutsättningar att 
investeringarna från 2018 och framåt sjunker till nivåer om cirka 400-500 miljoner kronor 
årligen, vilket kräver hårdare prioriteringar av investeringar. Andra alternativ är att finansiera 
investeringar genom att sälja andra tillgångar eller att låta andra aktörer stå för 
investeringarna, antingen genom att verksamhet bedrivs på entreprenad eller att kommunen 
istället för att äga verksamhetslokaler hyr in sig hos externa hyresvärdar. 
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Bilagor 

Resultatbudget 
  

 No
t 

Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

RESULTATBUDGET (tkr)       

Verksamhetens intäkter  1 500 000 1 411 710 1 622 604 1 752 516 1 796 581 

Verksamhetens kostnader*  -6 619 000 -6 851 903 -7 305 295 -7 609 783 -7 847 165 

Avskrivningar  -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000 

Jämförelsestörande poster  67 000 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad  -5 350 000 -5 720 193 -5 982 691 -6 177 267 -6 390 584 

       

Skatteintäkter  5 066 000 5 356 000 5 591 000 5 832 000 6 083 000 

Generella statsbidrag och utjämning 1 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000 

Finansiella intäkter 2 118 000 121 375 132 820 146 180 157 100 

Finansiella kostnader 3 -35 000 -51 000 -63 600 -85 500 -106 600 

Finansiella kostnader av engångskaraktär  0 0 0 0 0 

Resultat före extraordinära poster  145 000 -818 78 529 122 413 130 916 

       

Årets resultat  145 000 -818 78 529 122 413 130 916 

       

Avräkning mot balanskravet  -30 000 0 0 0 0 

       

Resultat enligt balanskravet  115 000 -818 78 529 122 413 130 916 

       

* Varav fortsatt arbete med kvalitet och 
effektivitet    0 182 000 390 000 

       

Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utj. 0,0 % 1,3 % 2,0 % 2,0 % 

Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 89 880   

Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 2018  124 780 129 420 

Nettokostnadsminskning för att nå 
finansiellt mål    11 351 4 367 -1 496 
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Finansieringsbudget 
  

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

FINANSIERINGSBUDGET (tkr)      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat 145 000 -818 78 529 122 413 130 916 

Justeringar för avskrivningar m m 284 000 280 000 300 000 320 000 340 000 

Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300 

Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800 

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMH. 501 000 317 482 416 929 509 313 549 016 

      

INVESTERINGAR      

Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 -1 384 600 -1 458 300 -1 104 950 

Värdepapper, pensionsförvaltning  0 0 0 0 

Ej verkställda investeringar  0 0 0 0 

Avgår exploateringsverksamhet  0 0 0 0 

MEDEL FÖR 
INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 -1 384 600 -1 458 300 -1 104 950 

      

FINANSIERING      

Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 965 271 948 987 555 934 

Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0 

Försäljning anläggningstillgångar  0 0 0 0 

MEDEL FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 514 000 746 700 965 271 948 987 555 934 

      

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 400 0 0 
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Nämndernas drift- och investeringsramar 
 

Driftramar (tkr) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2018 

Politisk ledning 48 761 49 796 50 831 

Kommunkontoret 205 574 205 852 210 480 

Kommungemensamt -3 600 -186 200 -394 200 

Byggnadsnämnden 23 863 24 939 26 015 

Tekniska nämnden 167 220 172 151 177 742 

Tekniska nämnden - infrastruktur 48 977 58 966 58 966 

Miljönämnden 13 642 14 084 14 526 

Kultur- och fritidsnämnden 337 593 345 540 353 499 

Socialnämnden 427 977 442 600 457 223 

Socialnämnden - försörjningsstöd 113 687 113 687 113 687 

Vård- och omsorgsnämnden 1 785 706 1 874 393 1 966 202 

Utbildningsnämnden 467 652 495 669 522 395 

Barn- och skolnämnd Lund stad 1 779 348 1 855 504 1 923 194 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 681 971 704 382 729 917 

Barn- och skolnämnder gemensamt -5 128 -8 213 -4 315 

Finanförvaltningen, verksamhetskostnader 187 061 311 255 443 559 

Summa driftramar 6 280 304 6 474 405 6 649 721 
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Investeringsramar (tkr) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Byggnadsnämnden 0 0 0 

Miljönämnden 0 0 0 

Socialnämnden 3 500 3 500 2 000 

Vård- och omsorgsnämnden 13 000 9 150 5 900 

Utbildningsnämnden 11 300 8 500 4 500 

BSN Lunds stad 4 000 4 000 6 500 

BSN Lund Öster 4 000 4 000 6 500 

Kultur- och fritidsnämnden 13 000 13 000 16 500 

Kommunstyrelsen 701 380 940 880 657 100 

Servicenämnden 228 000 220 000 227 000 

Renhållningsstyrelsen 30 000 45 000 30 000 

Tekniska nämnden - Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 34 100 24 050 20 250 

Tekniska nämnden - Infrastrukturinvesteringar 61 400 90 500 117 100 

Tekniska nämnden - Spårvägsinvesteringar 225 000 130 500 0 

Summa investeringar före exploatering 1 328 680 1 493 080 1 093 350 

Tekniska nämnden - Exploatering 30 920 10 220 -13 400 

Tekniska nämnden - Strategiska markförvärv 25 000 25 000 25 000 

Kommunstyrelsen - Fastighetstransaktioner 0 -70 000 0 

Summa investeringsramar 1 384 600 1 458 300 1 104 950 
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Noter resultatbudget 

NOTER RESULTATBUDGETEN (tkr) No
t Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

      

Generella statsbidrag och utjämning 1     

Inkomstutjämning  646 000 756 470 816 564 879 772 

Kostnadsutjämning  -555 000 -561 790 -562 305 -609 509 

Strukturbidrag  12 000 0 0 0 

Regleringsavgift eller bidrag  -28 000 -29 529 -60 270 -95 088 

Införandebidrag  53 000 22 848 0 0 

Utjämningsavgift LSS  -6 000 -4 563 -4 655 -4 752 

Kommunal fastighetsavgift  171 000 175 921 175 921 175 921 

Regeringens välfärdsmiljarder,10 mdkr   42 000 42 000 42 000 

Summa generella statsbidrag och utjämning  293 000 401 357 407 255 388 344 

      

Finansiella intäkter 2     

Aktieutdelning kommunala bolag  81 800 93 300 97 800 98 300 

Aktieutdelning SYSAV, kommunassurans Syd  1 600 0 0 0 

Ränteintäkter  32 055 36 520 46 200 56 900 

Borgensavgifter, LKF och Sydvatten  5 920 3 000 2 200 1 900 

Summa externa finansiella intäkter  121 375 132 820 146 200 157 100 

      

Finansiella kostnader 3     

Räntekostnader  -43 600 -53 100 -69 400 -82 600 

Räntekostnader, pensionsförvaltningen  -7 400 -10 500 -16 100 -24 000 

Summa externa finansiella kostnader  -51 000 -63 600 -85 500 -106 600 
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Finansförvaltning 
  

FINANSFÖRVALTNINGEN (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Specifikation verksamhetskostnader, tkr     

Pensionskostnader     

Kostnader -325 500 -341 100 -367 800 -409 700 

Intäkter 191 000 192 000 194 000 196 000 

Kapitalkostnader     

Kostnader 0 0 0 0 

Intäkter 28 700 15 900 15 900 15 900 

Statsbidrag     

Intäkter, maxtaxa och kvalitetshöjande 
åtgärder 41 900 39 200 39 200 39 200 

Reserverade medel     

Kostnader, specifikation enligt nedan -77 403 -93 061 -192 555 -284 959 

Summa nettokostnader finansförvaltningen -141 303 -187 061 -311 255 -443 559 

  

FINANSFÖRVALTNINGEN (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Specifikation reserverade medel, tkr     

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

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

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor -56 762 -67 820 -133 985 -158 985 

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer     

med funktionshinder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Stöd- och serviceplan, socialnämnd -3 600 -10 700 -16 860 -20 860 

Stöd- och serviceplan, vård- och 
omsorgsnämnd 0 0 -19 939 -63 813 

Nya särskilda boenden vård- och 
omsorgsnämnd 0 0 -7 230 -26 760 

Lokalunderhåll fritidsanläggningar -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Skolors särskilda behov -2 500 0 0 0 

Sommarlund 0 0 0 0 

Samhällsorientering nyanlända flyktingar, 
socialnämnd -720 -720 -720 -720 

Summa nettokostnader -77 403 -93 061 -192 555 -284 959 
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Pensionsförvaltning 
För de pensionsmedel som avser förmånsbestämd pensionskostnad ska särskild förvaltning 
ske inom ramen för egen redovisningsenhet. Av tabellen nedan framgå resultat- och 
finansieringsbudget för denna redovisningsenhet. 

Resultatbudget Budget 2016 Budget  2017 Plan 2018 Plan 2019 

Pensionsförvaltningen, tkr     

Finansiella intäkter 9 100 10 500 16 100 24 000 

Finansiella kostander -9 100 -10 500 -16 100 -24 000 

Resultat före extraordinära poster 0 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 0 

  

Finansieringsbudget Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Pensionsförvaltning, tkr     

Årets verksamhet     

Finansnetto 0 0 0 0 

Medel från årets verksamhet 0 0 0 0 

Investeringar     

Värdepapper, ökning -38 300 -32 600 -46 100 -72 300 

Medel för investeringsverksamhet -38 300 -32 600 -46 100 -72 300 

Finansiering     

Årets avsättning, ökning 38 300 32 600 46 100 72 300 

Medel från finansieringsverksamhet 38 300 32 600 46 100 72 300 

Förändring av avräkningsskuld 0 0 0 0 
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Barn och skolnämnderna, direkt skolpeng till förskola, grundskola 
och skolbarnsomsorg 
Beskrivning av modellen för direkt skolpeng till förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 
kommer att kompletteras efter kommunfullmäktiges beslut om resursfördelningsmodell. 

Budget 2017- Förskolor direkt skolpeng 
Skolpengsbeloppet för respektive förskola kommer att beräknas efter kommunfullmäktiges 
beslut om driftbudgetramar och ny resursfördelningsmodell. 

Budget 2017- Grundskolor direkt skolpeng 
Skolpengsbeloppet för respektive grundskola kommer att beräknas efter kommunfullmäktiges 
beslut om driftbudgetramar och ny resursfördelningsmodell. 

Förändringar i nämndernas nettokostnadsramar 
Förändringar i nämndernas nettokostnadsramar visas som ett eget dokument längs bak 
handlingarna. 
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Kommunal utdebitering 
  

Kommunal utdebitering       

Församling 
Kommuna

l-skatt 
Lund 

Landstings-
skatt 

Region 
Skåne 

Begravnings
-avgift 

Kyrkoavgift 
(församlings-

avgift och 
stiftelseavgift) 

Totalt, 
inklusive, 

kyrkoavgift 

Totalt, 
exklusive 
kyrkoavgi

ft 

LUNDS 
DOMKYRKOFÖRSAMLING 21,24 10,69 0,24 1,00 33,17 32,17 

S:T PETERS KLOSTER 21,24 10,69 0,24 1,00 33,17 32,17 

LUNDS 
ALLHELGONAFÖRSAMLI
NG 

21,24 10,69 0,24 1,00 33,17 32,17 

NORRA NÖBBELÖV 21,24 10,69 0,24 1,00 33,17 32,17 

SÖDRA SANDBY 21,24 10,69 0,24 1,03 33,20 32,17 

DALBY 21,24 10,69 0,22 1,00 33,15 32,15 

GENARP 21,24 10,69 0,29 1,13 33,35 32,22 

VEBERÖD 21,24 10,69 0,29 1,05 33,27 32,22 

HELGEAND 21,24 10,69 0,24 1,00 33,17 32,17 

LUNDS ÖSTRA 
STADSFÖRSAMLING 21,24 10,69 0,24 1,00 33,17 32,17 

TORN 21,24 10,69 0,24 1,00 33,17 32,17 

Uppgifterna är hämtade från skatteverket.se. Uppgifterna om skatt till Region Skåne och avgifter till Svenska kyrkan är 
preliminära vid trycktillfället. 
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S och MP Förändringar drift.xlsx 2016-05-31

\\intra.lund.se\GroupData\301578\3_Ek_Planering\EVP\EVP 2017-2019\Resultat- och finansieringsbudget\S och MP förslag 3 maj\S och MP 
Förändringar drift.xlsx 1

EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

Full pris- och lönekompensation -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning -1 500 -1 500 -1 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -46 224 -48 761 -49 796 -50 831

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

Full pris- och lönekompensation -5 649 -11 277 -16 905

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Samordnade lokaler 0 1 500 1 500

Nytt HR-IT-system -3 000 -3 000 -3 000

Stödfunktion för extern finansiering -600 -600 -600

Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro -5 000 -2 500 -2 500

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet -3 000 -1 000 0

Jämställda löner -3 750 -5 000 -5 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -178 888 -205 574 -205 852 -210 480

KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Fortsatt arbete - kvalitet,  effektivitet och prioriteringar 182 000 390 000

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200

IT-upphandling 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 0 3 600 186 200 394 200
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UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

Full pris- och lönekompensation -12 687 -25 765 -39 410

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Lokalsamordning Komvux 0 0 2 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -440 992 -467 652 -495 669 -522 395
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BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 600 1 200 1 200

Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning 0 5 000 5 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 5 128 8 213 4 315

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

Full pris- och lönekompensation -47 852 -96 615 -145 974

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -7 080 -7 080 -7 080

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 690 206 -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

Full pris- och lönekompensation -17 998 -36 099 -54 431

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -658 509 -681 971 -704 382 -729 917
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BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

Full pris- och lönekompensation -1 076 -2 152 -3 228

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -23 863 -24 939 -26 015

TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

Full pris- och lönekompensation -5 585 -11 176 -16 767

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar 8 000 10 000 10 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -173 409 -167 220 -172 151 -177 742

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318

Full pris- och lönekompensation -6 660 -13 332 -20 016

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

Vinterlund - det nya profilskapande samverkansprojektet -1 250 -1 250 -1 250

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -330 933 -337 593 -345 540 -353 499
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

Full pris- och lönekompensation -55 281 -111 515 -168 795

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

Omförhandlad hyra 2 100 2 100 2 100

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 672 555 -1 785 706 -1 874 393 -1 966 202

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

Full pris- och lönekompensation -14 623 -29 246 -43 869

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

Personalutveckling -1 000 -1 000 -1 000

Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan 113 687 113 687 113 687

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -427 977 -442 600 -457 223

SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0 0

Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016 -113 687 -113 687 -113 687 -113 687

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -113 687 -113 687 -113 687
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MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

Full pris- och lönekompensation -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -12 594 -13 642 -14 084 -14 526

434



S och MP Förändringar drift.xlsx 2016-05-31

\\intra.lund.se\GroupData\301578\3_Ek_Planering\EVP\EVP 2017-2019\Resultat- och finansieringsbudget\S och MP förslag 3 maj\S och MP 
Förändringar drift.xlsx 7

FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 -3 160

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -141 303 -187 061 -311 255 -443 559

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -5 936 498 -6 280 304 -6 474 405 -6 649 721

Summa förändringar -259 816 -362 436 -437 056
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 237 39 237 39 237

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

Samordnad lokalplanering 1 000 1 000 1 000

Gemensam fordonssystem 3 000 6 000 6 000

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 30 397 103 237 109 237 109 237

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500

Summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -195 816 -292 436 -367 056
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post  
Box 5 Kyrkogatan 11 046-35 50 27 046-35 50 13 www.lund.se lunds.kommun@lund.se 
221 00  LUND 

Henrik Weimarsson 

046 35 50 28 

henrik.weimarsson@lund.se 

 
Kommunstyrelsen 
 

 
 

Ekonomi- och verksamhetsplan 2017-2019 
med budget för 2017 
Dnr KS 2016/0074 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2016-05-09 att överlämna 
förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget 
för 2017.  

Beslutsunderlag 
Förslag till EVP 2017-2019 med budget för 2017. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2016-05-09 2016 § 92 
Protokoll från MBL-förhandling den 16 maj 2016. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2016, denna skrivelse. 

Barnkonsekvensanalys 
I EVP:n redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den 
kommande planperioden. Många av de resurstillskott som sker i 
budgeten kommer barn och unga till del. Respektive nämnd upprättar  
verksamhetsplan och internbudget utifrån de i EVP:n fastställda 
ekonomiska ramarna och målen. Konsekvensanalyser för hur barn och 
unga påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2016-05-09 att överlämna 
förslag till EVP 2017-2019 med budget för 2017.  
 
I EVP:n föreslås en oförändrad skattesats på 21,24 kronor.  
 
Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramarna respektive år 
enligt förslaget: 
 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Årets resultat, mnkr 80 122 132 
Årets resultat, % av 
skatteintäkter och 
statsbidrag 

1,3 % 2,0 % 2,0 % 

Investeringsramar, mnkr 1 385 1 458 1 105 
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I underlaget ingår förutom de ekonomiska förutsättningarna och ramarna 
även de fokusområden och kommunfullmäktigemål som 
kommunfullmäktige beslutade om under 2015. 
 
Under respektive nämnd och styrelse redogörs kortfattat för det 
verksamhetsuppdrag som nämnden eller styrelsen har samt den 
lagstiftning och de föreskrifter som i huvudsak styr verksamheten. 
Därefter redovisas den ekonomiska ram, driftsram och investeringsram, 
som föreslås för nämnden eller styrelsen. 
 
Förslaget till EVP 2017-2019 innehåller ett kommungemensamt 
effektiviseringsbehov om 180 mnkr 2018 och 390 mnkr 2019. Därför 
utvecklas och intensifieras arbetet med att effektivisera verksamheten, 
stärka kostnadskontrollen och tydliggöra prioriteringar. 
Kommunstyrelsen får genom kommunstyrelsens arbetsutskott, med stöd 
av kommundirektören och kommunens ledningsgrupp det 
kommunövergripande ansvaret att leda arbetet som omfattar hela 
kommunens ekonomi och alla verksamhetsområden. Genom 
effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar ska de 
ekonomiska förutsättningarna stärkas, samtidigt som kvalitet i 
verksamheten och tjänster kan utvecklas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 
att  för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram, 
 
att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för 

åren 2017-2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 
 
att fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget 

för åren 2017-2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 
 
att fastställa utdebiteringen för år 2017 till 21:24 kronor, 
 
att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 

kommun i enlighet med EVP-dokumentet, 
 

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för 
respektive förskola och grundskola i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och 
resursfördelningsmodell, 

 
att  ge kommunkontoret i uppdrag att göra de ekonomiska regleringar 

mellan barn- och skolnämndernas och utbildningsnämndens 
driftbudgetramar som är en effekt av kommunfullmäktiges 
fastställda resursfördelningsmodell, 
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att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2017-
2019 med budget för 2017, 

 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av 

budgetavvikelser mellan åren,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för 

”Reserverade medel”, 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna i enlighet med 

budgeten, 
 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under år 2017 
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Henrik Weimarsson 

046 35 50 28 

henrik.weimarsson@lund.se 

 
Kommunstyrelsen 
 

 
 

Ekonomi- och verksamhetsplan 2017-2019 
med budget för 2017 
Dnr KS 2016/0074 
 

Sammanfattning 
Härmed överlämnas (S) och (MP) förslag till Ekonomi- och 
verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget för 2017.  

Beslutsunderlag  
(S) och (MP) förslag till EVP 2017-2019 med budget för 2017. 
Protokoll från MBL-förhandling den 16 maj 2016. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2016, denna skrivelse. 

Barnkonsekvensanalys 
I EVP:n redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den 
kommande planperioden. Många av de resurstillskott som sker i 
budgeten kommer barn och unga till del. Respektive nämnd upprättar  
verksamhetsplan och internbudget utifrån de i EVP:n fastställda 
ekonomiska ramarna och målen. Konsekvensanalyser för hur barn och 
unga påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd. 

Ärendet 
Arbetsutskottet har berett förslag till EVP 2017-2019 med budget för 
2017. (S) och (MP) överlämnar EVP enligt bifogade förslag.  
 
I EVP:n föreslås en oförändrad skattesats på 21,24 kronor.  
 
Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramarna respektive år 
enligt förslaget: 
 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Årets resultat, mnkr 79 122 131 
Årets resultat, % av 
skatteintäkter och 
statsbidrag 

1,3 % 2,0 % 2,0 % 

Investeringsramar, mnkr 1 385 1 458 1 105 
 
  

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post  
Box 5 Kyrkogatan 11 046-35 50 27 046-35 50 13 www.lund.se lunds.kommun@lund.se 
221 00  LUND 
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I underlaget ingår förutom de ekonomiska förutsättningarna och ramarna 
även de fokusområden och kommunfullmäktigemål som 
kommunfullmäktige beslutade om under 2015. 
 
Under respektive nämnd och styrelse redogörs kortfattat för det 
verksamhetsuppdrag som nämnden eller styrelsen har samt den 
lagstiftning och de föreskrifter som i huvudsak styr verksamheten. 
Därefter redovisas den ekonomiska ram, driftsram och investeringsram, 
som föreslås för nämnden eller styrelsen. 
 
Förslaget till EVP 2017-2019 innehåller ett kommungemensamt 
effektiviseringsbehov om 182 miljoner kronor 2018 och 390 miljoner 
kronor 2019. Därför utvecklas och intensifieras arbetet med att 
effektivisera verksamheten, stärka kostnadskontrollen och tydliggöra 
prioriteringar. Kommunstyrelsen får genom kommunstyrelsens 
arbetsutskott, med stöd av kommundirektören och kommunens 
ledningsgrupp det kommunövergripande ansvaret att leda arbetet som 
omfattar hela kommunens ekonomi och alla verksamhetsområden. 
Genom effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar 
ska de ekonomiska förutsättningarna stärkas, samtidigt som kvalitet i 
verksamheten och tjänster kan utvecklas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 
att  för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram, 
 
att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för 

åren 2017-2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 
 
att fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget 

för åren 2017-2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 
 
att fastställa utdebiteringen för år 2017 till 21:24 kronor, 
 
att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 

kommun i enlighet med EVP-dokumentet, 
 

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för 
respektive förskola och grundskola i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och 
resursfördelningsmodell, 

 
att  ge kommunkontoret i uppdrag att göra de ekonomiska regleringar 

mellan barn- och skolnämndernas och utbildningsnämndens 
driftbudgetramar som är en effekt av kommunfullmäktiges 
fastställda resursfördelningsmodell, 
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att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2017-

2019 med budget för 2017, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av 

budgetavvikelser mellan åren,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för 

”Reserverade medel”, 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna i enlighet med 

budgeten, 
 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under år 2017, 

 
att  införa en samlad barn- och skolnämnd i Lunds kommun med en 

gemensam förvaltning från och med 1/1 2018, 
 
att  den nya organisationen planeras och förbereds under 2017 samt 
 
att  Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av den nya 

organisationen. 
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Partiernas förslag till EVP 2017-2019 med budget 2017 

 

                     Sidan 

Moderaternas (M), Centerns (C) och Kristdemokraternas  

(KD) förslag       3 

Liberalernas (L) förslag     19 

Vänsterpartiets (V) förslag    54 

Sverigedemokraternas (SD) förslag   65 

Feministiskt initiativ (Fi) förslag    91 
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(M), (C) och (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att för respektive nämnd fastställa driftram, investeringsram samt i förekommande 
fall särskilda uppdrag i enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2017-2019 
i enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget för åren 2017-
2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa utdebiteringen för år 2017 till 21:24 kronor, 

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

att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för respektive 
förskola och grundskola i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda 
driftbudgetramar och resursfördelningsmodell, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att göra de ekonomiska regleringar mellan barn- 
och skolnämndernas och utbildningsnämndens driftbudgetramar som är en 
effekt av kommunfullmäktiges fastställda resursfördelningsmodell, att i övrigt 
fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2017-2019 med budget för 
2017, 

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”, 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten, 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2017 
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Omstart Lund 

 
(M), (C) och (KD) förslag till EVP 2017-2019 för Lunds 

kommun 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

4

454



Inledning 

Lunds kommun är en fantastisk plats att bo, arbeta, studera och växa upp i. Den kommunala 

välfärden och servicen håller en mycket hög kvalitet. Vårt geografiska läge i den dynamiska 

Öresundsregionen med goda kommunikationer till Europa och världen, ett vitalt näringsliv 

och ett framstående universitet ger oss mycket goda förutsättningar att nå framgångar. Den 

kosmopolitiska och kreativa atmosfären gör Lunds kommun till ett tolerant och rikt samhälle. 

Hit kommer människor för att förverkliga idéer, skapa mervärden och bidra till en positiv 

utveckling. Detta ska och måste vi bygga vidare på för kommande generationer. 

 

Men efter snart ett och ett halvt år av rödgrönt styre blir det allt mer uppenbart att Lund 

behöver en omstart. Deras ovilja och oförmåga att ta tag i kommunens strukturella utmaningar 

utgör en påtaglig risk för kommunen och medborgarna. Om vi ingenting gör kommer Lunds 

kommun att behöva höja skatten med en bit över tre kronor per intjänad hundralapp, enligt en 

rapport från revisionsfirman PWC. Istället för att skyndsamt påbörja effektiviseringar och 

göra tydliga prioriteringar, skjuter det rödgröna styret med (S) och (MP) utmaningarna 

framför sig. Konkreta prioriteringar och krismedvetenhet lyser med sin frånvaro. Detta 

kommer så småningom tvinga fram en skadlig chockterapi i form av drakoniska åtgärder för 

att få ekonomin på rätt köl. 

 

Efter många år av organisk tillväxt är det nu dags att konsolidera vår gemensamma välfärd i 

syfte att stärka dess uthållighet och fortlevnad. Moderaternas, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas budgetförslag för år 2017 tar ett välbehövligt helhetsgrepp om ekonomin 

och riktar samtidigt resurser till viktiga områden. Vi lovar inte allt till alla, men ser å andra 

sidan till att säkra kommunens konkurrenskraft och skapar förutsättningar för att hantera de 

utmaningar Lund står inför. Genom ett ständigt förbättringsarbete, så räcker det med 1 % 

effektivisering av våra verksamheter per år. Både det privata näringslivet, staten och 

universiteten med flera har framgångsrikt under många år redan visat att detta fungerar. Vår 

utgångspunkt är att verksamheternas effektivitetsökningar ska lägga grunden till ännu mer 

resurser i välfärdens kärna och vara ett incitament för att ytterligare effektivisera exempelvis 

lokalanvändning och administration. 

 

Rambudgeten som vi lägger fram ska ses i ljuset av de förslag som förvaltningarna med sina 

nämnder presenterat vid KSAU:s sammanträden under våren. Vi pekar på de områden som vi 

ser som rimliga åtgärder, men i huvudsak är det nämnderna som under hösten 2016 ska 
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prioritera i sina respektive budgetar för 2017. I undantagsfall finns specificerade satsningar 

och effektiviseringar. Alla verksamheter får generella ramökningar och sammanlagt tillför 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ca 195 miljoner kronor till kommunens 

service och välfärd, varav 76 miljoner kronor är riktade förstärkningar. 

 

Lunds kommun behöver en omstart och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

visar i den här budgeten att vi kan och vill axla det ansvaret. 

 

 

Kommunstyrelsen och kommungemensamt 
 

Generell ramökning, ca 4,9 miljoner kronor 

Till kommunstyrelsens förfogande, 1,5 miljoner kronor 

Förstärkt resurs för Habo, 800 000 kronor 

Förstärkning överförmyndarnämnden, 1,5 miljoner kronor 

Utredningsresurs för arbete med effektivare kommun, 1,8 miljoner kronor 

Samordna lokaler 

Nytt HR-IT-system, 3 miljoner kronor 

Personalfrämjande åtgärder, 6 miljoner kronor 

Avveckla miljöanslaget, + 1,2 miljoner kronor 

Avveckla näringslivsrådet, + 200 000 kronor 

Förstärkning näringslivsenheten, 200 000 kronor 

E-handel och e-tjänster, 600 000 kronor 

IT-upphandling, 3 miljoner kronor 

 

Totala satsningar: ca 21,9 miljoner kronor 

 

Utbildningsnämnden 
 

Generell ramökning, ca 8,2 miljoner kronor 

Extra ramförstärkning, 4,4 miljoner kronor 

Slopat reseavdrag vid dubbel bosättning, + 1 miljon kronor 

Lokalsamordning Komvux 
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Totala satsningar: ca 11,6 miljoner kronor 

 

Barn- och skolnämnderna 
 

Generell ramökning, ca 41,9 miljoner kronor 

Utfasning av pedagogisk omsorg, + 600 000 kronor 

Successivt införande av lagstadgad barnomsorgsnivå 

 

Totala satsningar: ca 4,84 miljoner kronor 

 

Byggnadsnämnden 
 

Generell ramökning, 848 000 kronor 

Förstärkning på bygglovsavdelningen för ökat byggande, 500 000 kronor 

 

Totala satsningar: ca 1,35 miljoner kronor 

 

Tekniska nämnden 
 

Generell ramökning, ca 3,8 miljoner kronor 

Ökat intäktskrav pga komponentavskrivning, + 8 miljoner kronor 

Ökad satsning på park- och gatuunderhåll i hela kommunen och rengöring i centrum, 4 

miljoner kronor 

 

Totala satsningar: ca 0 kronor (egentligen 7,8 miljoner kronor) 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Generell ramökning, ca 3,35 miljoner kronor 

 

Totala satsningar: ca 3,35 miljoner kronor 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

Generell ramökning, ca 38 miljoner kronor 

Successivt införande av kollektivavtalbaserat och lagstadgat arbetstidsmått 

Översyn av riktlinjer för biståndstilldelning 

Omförhandla hyra, 2,1 miljoner kronor 

 

Totala satsningar, ca 35,9 miljoner kronor 

 

Socialnämnden 
 

Generell ramökning, ca 9,4 miljoner kronor 

Personalutveckling, en miljon kronor 

Avveckling av extra resurs för EU-migranterna, + 700 000 kronor 

 

Totala satsningar: 9,7 miljoner kronor 

 

Miljönämnden 
 

Generell ramökning, ca 440 000 kronor 

 

Totala satsningar, ca 440 000 kronor 

 

Servicenämnden 
 

Gemensamt fordonssystem, + 3 miljoner kronor 

 

Övrigt 

 

Ökad utdelning från Kraftringen AB, + 10 miljoner kronor 
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EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

Ramökningar -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

M, C och KD:s förslag till förändringar
Till KS förfogande -1 500 -1 500 -1 500
Förstärkt resurs för Habo -800 -800 -800
Förstärkning Överförmyndarnämnden -1 500 -1 500 -1 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -46 224 -51 061 -52 096 -53 131

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

Ramökningar -3 837 -7 659 -13 587

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

M, C och KD:s förslag till förändringar
Utredningsresurs för arbete med effektivare kommun. -1 800 -1 200 -1 200
Samordna Lokaler 0 1 500 1 500
Nytt HR-IT-System -3 000 -3 000 -3 000
Personalfrämjande åtgärder -6 000 -2 000 -2 000
Avveckla miljöanslaget 250 250 250
Avveckla Näringslivsrådet 200 200 200
Förstärkning Näringslivsenheten -200 -200 -200

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -178 888 -198 962 -196 084 -202 012

KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfulklmäktige beslutad nettokostnadsram 0 0 0

Fortsatt arbete- kvalitet, effektivitet, prioriteringar 23 000 172 000

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200
IT-upphandling 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 0 3 600 27 200 176 200
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UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

Ramökningar -8 239 -16 686 -25 475

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

M, C och KD:s förslag till förändringar
Förstärkning av ram -4 400 -5 000 -5 000
Slopa reseavdraget vid dubbel bosättning 1 000 1 000 1 000
Lokalsamordning Komvux 0 0 2 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -440 992 -466 604 -490 590 -512 460
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BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Reglering hyror  uppdateras senare

Avstämning till nämndens förfogande uppdateras senare

Utfasning av pedagogisk omsorg 600 1 200 1 200
Succesivt införande av lagstadgad barnomsorgsnivå

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 5 128 3 213 -685

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

Ramökningar -30 630 -61 899 -93 579

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass -7 080 -7 080 -7 080

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 690 206 -1 762 126 -1 820 788 -1 870 799

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

Ramökningar -11 356 -22 772 -34 347

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -658 509 -675 329 -691 055 -709 833
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BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

Ramökningar -848 -1 697 -2 546

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

M, C och KD:s förslag till förändringar
Förstärkning på bygglovsavdelningen för ökat byggande -500 -500 -500

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -24 135 -24 984 -25 833

TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

Ramökningar -3 833 -7 665 -11 496

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

M, C och KD:s förslag till förändringar
Ökat intäktskrav pga komponentavskrivning 8 000 10 000 10 000
Ökad satsning på park- och gatuunderhåll i hela kommunen och rengöring i centrum -4 000 -4 000 -4 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -173 409 -169 468 -172 640 -176 471

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

Ramökningar 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -42 753 -48 977 -58 966 -58 966
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318

Ramökningar -3 353 -6 704 -10 056

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -330 933 -333 036 -337 662 -342 289

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

Ramökningar -38 290 -67 226 -116 873

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

M, C och KD:s förslag till förändringar
Succesivt införande av kollektivavtalsbasetat o lagstadgat arbetstidsmått
Översyn av riktlinjer för biståndstilldelning för att harmonisera med riksgenomsnittet
Omförhandla hyra 2 100 2 100 2 100

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 672 555 -1 768 715 -1 830 104 -1 914 280

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

Ramökningar -9 370 -18 740 -33 363

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

M, C och KD:s förslag till förändringar
Personalutveckling -1 000 -1 000 -1 000
Avveckling av extra resurs för EU-migranterna 700 700 700
Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan 0 113 687 113 687 113 687

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -422 024 -431 394 -446 017

SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0 0

Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016 -113 687 -113 687 -113 687 -113 687

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -113 687 -113 687 -113 687
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MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

Ramökningar -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -12 594 -13 642 -14 084 -14 526

FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 0

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500

M, C och KD:s förslag till förändringar
Ökad utdelning från Kraftringen 10 000 35 000 42 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -141 303 -177 061 -276 255 -398 399

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -5 936 498 -6 216 099 -6 479 976 -6 663 188

Summa förändringar -195 611 -368 007 -450 523
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 237 39 237 39 237

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

M, C och KD:s förslag till förändringar
Gemensamt fordonssystem 3 000 6 000 6 000

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 30 397 102 237 105 237 105 237

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

M, C och KD:s förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500

Summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -132 611 -302 007 -384 523
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 X = Avser extern förhyrning.  
Summa 
investeringsutgifter 

2017 2018 2019  

Byggnadsnämnden 0 0 0 
Miljönämnden 0 0 0 
Socialnämnden 2 400 2 400 1 400 
Vård- och omsorgsnämnden 9 100 6 400 4 100 
Utbildningsnämnden 7 900 5 900 3 150 
BSN Lunds stad 2 800 2 800 4 550 
BSN Lund Öster 2 800 2 800 5 550 
Kultur- och fritidsnämnden 9 100 9 100 11 550 
Kommunstyrelsen 479 066 641 115 431 970 
Servicenämnden 159 600 154 000 158 000 
Renhållningsstyrelsen 30 000 45 000 30 000 
Tekniska nämnden 
Skattefinansierade 
verksamhetsinvesteringar 
 

        23 870                16 835                        14 175 

Tekniska nämnden 
Infrastrukturinvesteringar 
 

        42 980                 63 350                        810970 

Tekniska nämnden 
Spårvägsinvesteringar 
 

        158 000                 91 000                        106 500 

Summa investeringar före 
exploatering 
 

1 311 680 1 468 080 1 053 350  

Tekniska nämnden 
Exploatering 
 

         30 920                  10 220                       -23 400 

Tekniska nämnden 
Strategiska markförvärv 
 

         25 000                  25 000                        25 000 

Strategiska markförvärv           -15 000                 -100 000                       -30 000 
Fastighetstransaktioner  
 
 

 
958 000 

 
1 003 000 

 
748 000 
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Bokslut Budget Budget Plan Plan

RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 1 622 604 1 748 516 1 792 581
Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 -7 251 090 -7 650 354 -7 902 632
Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000
Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0
Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 -5 928 486 -6 221 838 -6 450 051

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 5 591 000 5 832 000 6 083 000
Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000
Finansiella intäkter 118 000 121 375 142 820 181 180 199 100
Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -60 000 -75 000 -91 500
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0
Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 146 334 123 342 128 549

Årets resultat 145 000 -818 146 334 123 342 128 549

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 146 334 123 342 128 549

* Varav fortsatt arbete med kvalitet och effektiviet 0 23 000 172 000

Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,0% 2,4% 2,0% 2,0%

Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 89 880
Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 2018 124 780 129 420
Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål -56 454 1 438 871

Bokslut Budget Budget Plan Plan

FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 145 000 -818 146 334 123 342 128 549
Justeringar för avskrivningar m m 284 000 280 000 300 000 320 000 340 000
Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300
Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH. 501 000 317 482 484 734 510 242 546 649

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 -957 000 -1 003 000 -745 000
Värdepapper, pensionsförvaltning 0 0 0 0
Ej verkställda investeringar 0 0 0 0
Avgår exploateringsverksamhet 0 0 0 0

MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 -957 000 -1 003 000 -745 000

FINANSIERING
Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 469 866 492 758 198 351
Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHE 514 000 746 700 469 866 492 758 198 351

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 400 0 0

17

467



(M), (C) och (KD) särskilda uppdrag EVP 2017-2019
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT

Uppdrag: Succesivt införande av lagstadgad barnomsorgsnivå

Att uppdra åt barn- och skolnämnderna att erbjuda tid i förskolan enligt lagstadgad 
nivå

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Uppdrag: Successivt införande av kollektivavtalsbaserat och lagstadgat 
arbetstidsmått

Att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att införa kollektivavtalbaserat och 
lagstadgat heltidsmått för personal

Uppdrag: Uppmana till översyn av riktlinjer för biståndstilldelning för att 
harmonisera med riksgenomsnittet

Att uppmana vård- och omsorgsnämnden att se över riktlinjerna för beslut om 
insatser enligt SoL

BYGGNADSNÄMNDEN

Uppdrag: Följa upp och redovisa effekt av ökad resurs till BN
Att uppdra åt byggnadsnämnden att följa upp och för kommunstyrelsen redovisa 
effekten av ökad resurs i EVP 2017-2019
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Ett Lund där människor får växa  
 

Liberalismen handlar om att människor ska ha möjlighet att växa. I vårt samhälle är 
den sociala rörligheten hög. En människas bakgrund ska betyda mindre. Hennes 
förmåga och livsdrömmar ska betyda mer. 
 
Människan är beroende av kontakter med andra. För att skapa ett stabilt samhälle 
där människor tillåts växa, känna trygghet och utveckla sig själv och sin omgivning 
behöver vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet och sammanhang där vi 
känner oss bekräftade. Det skapar en grund för ökat ansvarstagande, samarbete och 
tilltro mellan människor.  
 
En liberal utgångspunkt är att människor i första hand är individer och inte tillhör ett 
kollektiv med förutbestämda egenskaper. Därför har liberaler tagit feministiska 
initiativ i mer än hundra år och vi tänker fortsätta göra det. Lund är ännu inte 
jämställt, det finns fortfarande starka traditioner och strukturer som begränsar 
människors liv. Vi liberala feminister ser hur dessa strukturer drabbar människor och 
vi arbetar för en förändring. Lund behöver feminism utan socialism. 
 
Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva 
våra liv. Som människor har vi både rättigheter och skyldigheter. Det personliga 
ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut. 
 
Lund är en fantastisk stad med ett unikt kulturarv som vi är satta att förvalta. 
Bildningsstaden Lund är en plats för kunskap, kreativitet och ett rikt kulturliv. Här 
finns en skola med höga förväntningar på eleverna och med lärare som får vara 
lärare och har hög status. 
 
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna över jordklotet till framtida 
generationer utan att det är i sämre skick än idag. Därför är miljöfrågan en av vår tids 
viktigaste frågor som vi liberaler tar på allvar. 
 
Politikerna har ett stort ansvar för att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. 
Detta tar Liberalernas förtroendevalda på största allvar. 
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Ett parti som gör skillnad 

 
Liberalerna i Lund fick i valet i september 2014 ca 10,7% av rösterna och 7 av 65 
mandat i kommunfullmäktige. Kommunalrådet Philip Sandberg (L) blev dessutom 
den mest kryssade politikern av alla Lundapolitiker. 
 
Vi har som näst största oppositionsparti kunnat ha stor påverkan på Lundapolitiken, 
inte minst genom att Lunds kommun under hela 2016 styrs med en i huvudsak liberal 
budget. Flera av våra skrivelser och motioner har dessutom vunnit bifall.  
 
Det här har vi fått igenom (antingen redan igång eller som nu ska genomföras): 

- Ökat föreningsbidrag 
- Fler foodtrucks för att öka matutbudet och antalet företag 
- Aktiviteter för barnen på sommarloven på Linero, Norra Fäladen och 

Klostergården 
- Satsning på sociala företag 
- Utökat brottsförebyggande arbete 
- Gymnasiala lärlingsanställningar för undersköterskor och barnskötare 
- Studentmedarbetare 
- Byggande av Mårtenskolan på Mårtens Fälad och Idalaskolan i Veberöd 
- Stryka hushållsinkomsten som parameter i resursfördelningssystemet 
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- Sammanslagning av barn- och skolnämnderna inklusive förvaltningar 
- Fartdämpande åtgärder på Norra Järnvägsgatan i Veberöd 
- Cykelväg Stångby-Håstad 
- Faddersystem för nyanlända 
- Bildandet av Föreningarnas Hus 
- Ökat underhåll av lekplatser 
- Ökat underhåll av vägar och cykelvägar 
- Ökat underhåll av parker 
- Fristad för förföljda författare och journalister 
- Stoppa boplatser för EU-migranter vid rekreationsområdet Sankt Hans Backar 
- Ökat stöd i föräldraskapet 
- Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 
- Handlingsplan och ekonomiska resurser mot våldsbejakande extremism  
- Stödgrupper för barn som bevittnat våld/ har föräldrar med missbruk 
- Kommungemensam mottagning i skolan för nyanlända elever 
- Insatser för unga och studerande med psykisk ohälsa 

 

Här är några förslag vi har lagt i form av t.ex. motioner, skrivelser eller liknande och 
som kommer att behandlas framöver.  

- Öka bostadsbyggandet och även byggandet av fler äganderätter 
- Kulturhus ovanpå Stadsbiblioteket 
- PRAO även i de östra kommundelarna 
- Ha kvar Svaneskolan som grundskola 
- Busslinje från Stångby till Norra Fäladen 
- Kartläggning av hedersrelaterat förtryck bland kommunens ungdomar 
- Trådlöst internet på särskilda boenden och träffpunkter 
- Bättre samverkan med civilsamhället 
- Behålla biblioteken på Järnåkra, Nöbbelöv och Stångby 
- Införa vårdnära servicetjänster för att låta vårdpersonal fokusera på 

kärnuppgifterna 
- Gratis parkering för ledare i ideella föreningar 
- Förenklingar med att starta eget företag vid ekonomiskt bistånd 
- Ny vänort, eller annat formaliserat samarbete, med en kommun i Rumänien för 

att på plats bistå socialtjänst och skola med hjälp av EU-finansiering.  
- Tidigare samhällsorientering för nyanlända 
- Avlasta lärarna på administrativa uppgifter 
- Öka turismen till Lunds kommun 
- Minska slarvet med onödiga kostnader för att fakturor betalas för sent 
- Pilotprojekt med biopåsar av majsstärkelse för matavfall 
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Inledning med ekonomisk lägesanalys 

 
Lunds kommuns ekonomi präglas av växtvärk. Stora investeringar behövs de 
kommande åren i skolor, förskolor, bostäder och infrastruktur för att möta de behov 
som finns. Kommunen har unika förutsättningar genom det geografiska läget, 
bildningstraditionen, stora europeiska forskningsanläggningar som väntar runt 
hörnet, ett dynamiskt näringsliv, rikt föreningsliv och kvalificerade medarbetare. Men 
prognoserna de närmaste åren pekar på en rad utmaningar som vi måste förhålla 
oss till. Färre ska försörja allt fler. Antalet barn i förskoleåldern ökar, stora 
volymökningar inom hemvården väntas, kostnader för ekonomiskt bistånd och 
institutionsplaceringar ökar, lokalkostnaderna är högre än i jämförbara kommuner, 
sjukfrånvaron ökar bland anställda och generationsväxlingen leder till ett stort behov 
av framtida kompetensförsörjning. Långtidsprognosen som gjordes av PWC i mars 
2015 konstaterar att gapet mellan kostnader och intäkter kommer att fortsätta att 
stiga varje år. För att få intäkter och utgifter i balans och uppnå ett resultat enligt 
målen behöver kommunen således höja skatten med 3,43 kronor fram till år 2028 
eller effektivisera verksamheten med 0,91% årligen enligt PWC.  
 
Vi liberaler tror på en politik för Lunds kommun som innehåller ett högre mått av 
effektivt resursutnyttjade av Lundabornas skattemedel. Vår utgångspunkt är därför en 
oförändrad skattesats och omprioriteringar som går från administration, lokaler och 
byråkrati till verksamhet och investeringar. Lunds kommuns utmaningar är till stor del 
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av strukturell karaktär, därför skulle en skattehöjning bara leda till ytterligare 
höjningar på årsbasis om man inte vidtar åtgärder som ger bestående förändringar i 
organisationen.  
 
Vi vill mer. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv kommun för internationell kompetens, 
investeringar, kunskap och världsledande forskning. Vi ska sträva efter att vara en 
regional motor i en växande Öresundsregion och främja tillväxten utifrån de tre 
hållbarhetsperspektiven- det ekonomiska, ekologiska och sociala. Fler jobb och fler 
företag ger mer resurser till vår gemensamma välfärd och mer resurser till satsningar 
för att möta klimathotet. Men då krävs en ansvarsfull ekonomisk politik och socialt 
ansvar utan socialism.  
 
 
 
Budget 2017 
 
Liberalerna presenterar en budget för Lund som tar ansvar för våra gemensamma 
resurser med fokus på att omfördela inom befintliga ramar från administration och 
lokaler till ökad kvalitet i våra verksamheter. Vi tror på att Lund ska få fortsätta att 
växa samtidigt som vi har höga miljömässiga och sociala ambitioner. Fler jobb och 
fler företag ger även mer resurser till vår gemensamma välfärd och ökad trygghet.  
 
För att möta de framtida utmaningarna inleder vi ett åtgärdsprogram som ska få 
kommunens ekonomi på rätt bana. Det handlar om samordningsvinster, 
effektiviseringar och intäktsökningar på ca 70 miljoner kronor för 2017 och 81,9 
miljoner kronor för 2018. På så sätt kan vi göra satsningar samtidigt som vi behåller 
dagens skattesats, men även nå vårt finansiella mål för 2017 med råge med ett 
överskott på ca 140 miljoner kronor. Dessutom räknar vi med att några av de 
åtgärder vi initierar ger större effekter på sikt.  
 
Samtidigt skjuter vi till ca 92 miljoner kronor mer till förskola, grundskola och 
gymnasieskola och gör en stor satsning på 15 miljoner kronor på ökat 
fastighetsunderhåll, bland annat för bättre skolmiljöer. Äldreomsorgen får 71,6 
miljoner kronor mer och flera jämställdhetssatsningar görs, t.ex. på utökade 
insatser mot våld i nära relationer och åtgärder mot hedersrelaterat förtryck. 
För att satsa ytterligare på miljöfrågorna och hållbart byggande ger vi full 
uppräkning till såväl miljönämnden som byggnadsnämnden.   
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Bättre hushållning med Lundabornas pengar 
 
Liberalerna föreslår ett helt paket av åtgärder för att få Lunds ekonomi på fötter och 
för att hushålla med Lundabornas pengar mer ansvarsfullt: 

 
Bilden ovan: Barn- och skolförvaltning Lund Östers lokaler i Södra Sandby visar på 

ett stort underhållsbehov. Lunds kommun är nästan unikt med sin kostnadsdrivande 

uppdelning i två separata barn- och skolförvaltningar. Det går ut över likvärdigheten, 

främst för skolelever i de östra kommundelarna. Vi tror inte kommuninnevånarna i de 

östra kommundelarna vill ha fler politiker och mer byråkrati, utan ökad kvalitet i 

verksamheterna och likvärdighet.  

 

 
1. En effektivare kommunorganisation.  

Redan 2012 uppmärksammade Lärarnas Riksförbund och fackförbundet 
Kommunal att Lunds kommun har mycket att vinna på en sammanslagning av 
de båda barn- och skolförvaltningarna. Arbete görs dubbelt i dagsläget vilket 
leder till fler tjänstemän, mer administration och fler politiker. Ny lagstiftning 
lägger dessutom fler beslut på rektorerna vilket minskar behov och skäl till att 
ha två stora skolförvaltningar. Många arbetsuppgifter såsom planer, 
utredningar, policys och remissyttranden ger dessutom dubbelarbete. I 
dagsläget kan vi se att det inte sker en likvärdig bedömning, t.ex. i fallet med 
PRAO. De som bor i Lunds tätort får PRAO i skolan, men inte de som bor i de 
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östra kommundelarna. Vi ska ha likvärdiga livschanser för våra barn och 
ungdomar oavsett var i kommunen vi bor. Vår bedömning är att föräldrarna 
hellre vill att vi lägger pengar på fler lärare och ökad kvalitet i verksamheten än 
att ha fler politiker och större byråkrati. Därför har vi ingått en 
överenskommelse med det rödgröna minoritetsstyret om att slå samman de 
båda barn- och skolförvaltningarna inklusive nämnderna från 1 januari 2018 
vilket beräknas spara 5 miljoner kronor årligen. Arbetet med att förbereda 
sammanslagningen kommer att pågå under 2017.  
 
Vi lägger också ett uppdrag på kommunkontoret att göra en översyn av såväl 
nämnds- som förvaltningsorganisationen inför kommande mandatperiod med 
syfte att få en mer effektiv organisation.  
 
Vi vill även att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden 
arbetar för fler samordningsvinster, t.ex. vad gäller stabsfunktioner och 
administration. Detta beräknas ge 1 miljon kronor 2017 och 2,5 miljoner kronor 
årligen från 2018.  
 
Effektivisering: 1 miljon kronor 2017 och 7,5 miljoner kronor årligen från 
2018 

 

 
2. Slopa deltagandet i fastighetsmässan Mipim i Cannes.  

Vi är inte principiellt emot deltagande i mässor utomlands. Men vi har svårt att 
se vad deltagandet i Mipim har gett kommunen och det finns säkert mässor av 
liknande slag i vår närregion som kan vara intressanta för Lunds kommun. 
Dessutom finns det utrymme för de enskilda nämnderna att själva ta initiativ till 
att delta i kurser, mässor eller konferenser inom respektive ram utan att anslå 
en summa centralt i kommunen. 

 
Besparing: 330 000 kronor årligen 
 
 

3. Slopat miljöanslag.  
Miljöanslaget fördelas ut som projektbidrag till olika mindre verksamheter, t.ex. 
kompetensutveckling. Vi ser det därför inte som en miljöinsats utan något som 
respektive nämnd kan ta inom sin ram eller att externa organisationer som 
söker medel av miljöanslaget tilldelas dessa via kommunstyrelsens 
reserverade medel.  

 
Besparing: 1 200 000 kronor årligen 
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4. Effektivisera råden 
De olika råden under kommunstyrelsen sväller och tar allt mer tjänstemannatid 
i anspråk. Vi vill minska tiden som tjänstemännen lägger på råden och ha färre 
tjänstemän närvarande vid sammanträden. Förslaget kommer ursprungligen 
från kommunkontoret. 

 
Effektivisering: 1 000 000 kronor årligen 
 
 

5. Slopa styrgruppen för de östra kommundelarna 
Vi liberaler anser att det är viktigt att vara restriktiva med att tillsätta nya 
grupper som kostar tid och pengar. Vi är övertygade om att vi kan ha en god 
dialog med medborgarna i de östra kommundelarna via andra forum. De 
rödgröna partierna har även försökt stänga ute vissa partier ur gruppen vilket 
gör att gruppens syfte att verka för medborgardialog och ökad demokrati 
urvattnats. Vi vill därför slopa denna styrgrupp.  

 
Effektivisering: 400 000 kronor årligen 
 
 

6. Avgift på Konsthallen.  
Ca 55 000 personer besökte Lunds Konsthall förra året. Verksamheten kostar 
över 7 miljoner kronor årligen i drift. Från Liberalernas sida tycker vi det är 
rimligt med en liten symbolisk avgift på i genomsnitt 50 kronor. För vissa 
utställningar kan avgiften bli högre och för vissa ska det vara gratis (normalt 
för barn och skolklasser). Detaljerna kring ett sådant system får förvaltningen 
utarbeta. Det skulle ge kommunkassan ca 1,9 miljoner kronor i intäkter även 
om man räknar med att 70% av dagens besökare skulle betala inträdet.  

 
Extra intäkt: 1,9 miljoner kronor.  
 
 

7. Samordnade lokaler 
Kommunkontoret har idag lokaler utspridda i flera delar av Lunds centrum. 
Tjänstemännen har sett möjlighet att sänka kostnaderna genom att bättre 
samordna lokaler. Detta anser vi liberaler vara en god idé.  

 
Effektivisering: 1 500 000 kronor årligen från 2018.  
 
 

8. Ökad utdelning från Kraftringen 
Lunds kommun äger 82,4% av aktierna i Kraftringen. Bolaget har en god 
likviditet och gjorde 2015 en vinst efter schablonskatt på 229 miljoner kronor, 
av vilka 92 miljoner kronor delades ut till aktieägarna; Lunds kommun erhöll 
75,8 miljoner kronor. 
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Liberalerna anser att en ökad aktieutdelning från bolaget är motiverad såvida 
det finns en relativt stor samsyn med övriga ägarkommuner. Genom att höja 
aktieutdelningen 2017 med 36,4 miljoner kronor totalt erhåller Lunds kommun 
30 miljoner kronor. 
 
Extra intäkt för 2017: 30 miljoner kronor årligen.   
 
 

9. Överflyttning av parkeringsverksamheten från tekniska nämnden till LKP 
För en effektivare och tydligare organisation kring parkering föreslår 
Liberalerna, i enlighet med kommunkontorets utredning om 
parkeringsverksamheten, att det kommunala parkeringsbolaget LKP ansvarar 
för all parkering och att tekniska förvaltningen köper tjänster av bolaget. Det 
ger en effektiviseringsvinst om 1,5 miljoner kronor årligen från år 2017. 
 
Effektivisering: 1 500 000 kronor årligen.  
 
 

10. Arbetsenheten  
Kommunens arbetsmarknadsinsatser kostar idag ca 21,5 miljoner kronor 
årligen och har 15 arbetsmarknadskonsulenter anställda. Det är viktigt att 
ständigt hitta nya sätt att få fler att gå från bidragsberoende till egen 
försörjning. En del arbetsuppgifter görs dock parallellt med den statliga 
myndighet som har huvudansvaret för arbetsmarknadsinsatser, nämligen 
Arbetsförmedlingen. Vi vill inte bygga upp en omfattande parallell kommunal 
arbetsförmedling. Därför vill vi sänka kostnaderna för arbetsenheten med 2 
miljoner kronor årligen.  
 
Effektivisering: 2 000 000 kronor årligen.  
 
 

11. Samla alla servicetjänster under serviceförvaltningen 
Lunds kommun bedriver idag flera olika typer av verksamheter som 
Lundaborna möter dagligen, varav vissa är reglerade i lag och andra är 
beslutade av kommunen. Det avser områdena skola, vård och omsorg, 
socialtjänst, tekniska tjänster och byggnadsfrågor, men också områden som 
transporter, mathållning, IT-tjänster, tryckeri, posthantering, städning m.fl.  
Idag är en stor del av dessa servicetjänster organiserade under 
Serviceförvaltningen, men inte alla. Ett antal servicetjänster ligger under andra 
förvaltningar. Vårt förslag innebär att alla servicetjänster, så långt det är 
möjligt, samlas under Serviceförvaltningen och vi ser två fördelar med 
förslaget. För det första, det skapar mer intressanta tjänster som ökar 
medarbetarnas motivation och, för det andra, det ger högre kvalitet i 
utförandet av tjänsterna och effektivare användning av de ekonomiska 
resurserna.  
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Effektivisering: 2 miljoner kronor 2017 och 4 miljoner kronor årligen från 
2018.  
 

 
12. Gemensamt fordonssystem 

Genom att samla kommunens fordonflotta och transporter under 
serviceförvaltningen kan detta samordnas och effektiviseras till ett bättre 
utnyttjande av resurserna och en högre kvalitet på tjänsterna. 
 
Effektivisering: 4 miljoner kronor 2017 och 7,8 miljoner kronor årligen 
från 2018.  
 
 

13. Effektivare internfakturering och effektivare administration 
Serviceförvaltningen har tre affärsområden som idag skickar fakturor mellan 
sig. Genom att direkt bokföra på rätt kostnadsställe blir hanteringen betydligt 
effektivare, tidsbesparande och därmed till en väsentligt lägre kostnad. 
 
Effektivisering: 3 miljoner kronor årligen  
 

 
14. Effektiviseringar på kultur och fritid (3,3 miljoner kronor) respektive vård 

och omsorg (17 miljoner kronor)  
Effektivisering på 1% görs på kultur- och fritidsnämnden respektive vård- och 
omsorgsnämnden. Inom vård- och omsorgsnämnden kan det exempelvis 
handla om att omförhandla hyresavtal med LKF, göra en översyn av 
förbehållsbelopp eller se över rutiner och arbetsorganisation inom hemvården. 
Liberalerna driver även att specialutbildad personal, som undersköterskor, i 
större utsträckning ska arbeta med vårduppgifter, medan annan lämplig 
personal kan arbeta med lokalvård, inköp med mera. Inom kultur och fritid 
handlar det till största delen även om att se över rutiner och förvaltning. Ett 
exempel på ineffektivitet vi påpekat genom en skrivelse till integrationsrådet är 
att kommunen söker pengar av sig själv genom att kultur och fritid skickar in 
ansökningar till kommunkontoret (integrationsrådet). En process med ansökan 
och därefter slutrapport och uppföljning är både tids- och kostnadskrävande 
när det handlar om slussa runt pengar i den egna organisationen.  
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Prioriterade områden 
 
 
Skola 

 

 

Bilden ovan: Svaneskolan är en väl fungerande grundskola med goda resultat där 

både elever och personal trivs. Nu hotas den av rivning efter att det rödgröna 

minoritetsstyret vill bygga en femte gymnasieskola på den platsen, något liberalerna 

protesterat kraftfullt mot. Svaneskolan behövs för att klara framtida kapaciteten.  

 

Skolan är samhällets främsta verktyg för att ge alla rättvisa och likvärdiga 
livschanser. Både elever som behöver stöd och extra tid och elever som utvecklas 
fort kan med en ambitiös skola lyckas och utvecklas. Liberalerna är glada att nu 
kunna föreslå en budget för skolan som innebär full kostnadsuppräkning för förskola, 
grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI. Just för att skolan är så viktig tog 
Liberalerna under våren initiativ till budgetdiskussioner över blockgränserna. Det är 
viktigt med långsiktiga regler, förutsägbarhet och arbetsro för skolan. Resultatet blev 
en budgetteknisk uppgörelse med S och MP på utbildningsområdet.  
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Några viktiga inslag i överenskommelsen är: 
 

 Barn- och skolnämnderna inklusive förvaltningarna slås samman 
 Mårtenskolan byggs upp på nytt 
 Full kostnadsuppräkning för volymer, priser och löner för skolan, totalt ca 92 

miljoner kronor 
 I den kommunala skolpengen utgår förslaget att låta hushållsinkomsten ingå 

som ny faktor, vilket hade minskat resurserna för 2/3 av eleverna.   
 
Genom att inte göra nedskärningar i grundskolan kan Lund tillgodogöra sig den 
villkorade statliga lågstadiesatsningen för ökad lärartäthet i de lägre årskurserna och 
minskade barngrupper. Trots den kraftiga ökningen av SFI, kan Lund fortsätta 
erbjuda en övrig bred vuxenutbildning för olika behov.  Inom den ekonomiska ramen 
fortsätter vi liberaler att driva viktiga frågor för skolan i Lund – mer satsning på 
karriärtjänster och arbetsmiljö för lärarna, fler valmöjligheter för eleverna, utbyggnad 
av gymnasieskolan för att möta ökat antal sökande. 
  
Trots överenskommelsen om skolbudgeten för 2017 kvarstår många politiska 
konflikter. Liberalerna har fått igenom att Mårtenskolan ska byggas men vi kräver 
också att Idalaskolan byggs, så att lågstadiebarnen i Veberöd kan få en 
näraliggande, lagom stor skola. Liberalerna säger också nej till att riva Svaneskolan, 
för att ge plats för den nya gymnasieskolan. Vi välkomnar en ny gymnasieskola, men 
föreslår ett bättre läge vid Öresundsvägen eller Kung Oskars väg.    

 

Trygghet 
 

- Äldreomsorgen 
 
I Liberalernas Lund vågar man bli gammal och åldras tryggt. Vi skjuter till 71,6 
miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden. Rätten att bo hemma och få bra 
service ska inte innebära ett tvång. Därför vill Liberalerna, vid sidan om satsningar på 
vård och omsorg i hemmet, fortsätta utbyggnaden av särskilda boenden och 
uppmuntra trygghetsboenden. Samtidigt får vi genom resursökningen möjlighet att 
möta de ökande behoven hos funktionshindrade barn- och vuxna, som ska ha stöd 
enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 
 
Med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Skånes 33 kommuner och regionen, 
som kommer att ersätta Ädelöverenskommelsen från 1992, blir undersköterskornas 
insatser och kompetens ännu viktigare. Liberalerna menar att vi i Lund nu måste 
bevaka att det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunen och Region Skåne 
verkligen medför en ökad trygghet för äldre och sjuka.  
 
Liberalerna har motionerat om att vårdnära servicetjänster utvecklas. Vårt förslag 
kommer att stärka professionen i och med att undersköterskorna får ägna sig åt de 
kvalificerade vårduppgifter de är utbildade för. Det är slöseri med kompetens att de 
ska utföra andra arbetsuppgifter. Annan lämplig personal kan arbeta med städning, 

32

482



15 
 

inköp med mera. För att få mer tid till omvårdnad kan alltså undersköterskorna med 
Liberalernas förslag avlastas enklare arbetsuppgifter genom att nya befattningar med 
lägre utbildningskrav inrättas. 
 
Vi ser med oro på att det rödgröna minoritetsstyret tillsammans med Vänsterpartiet 
och Feministiskt Initiativ tar över privata välfungerande äldreboenden i kommunal 
regi. Monopol är sällan bra, inte heller kommunala. Det behövs viss konkurrens för 
att utveckla och förbättra verksamheter. De privata aktörerna har genom åren gått i 
spetsen för en rad förbättringar och fått kommunen att följa efter. t ex var de först 
med att tillhandahålla arbetskläder åt personalen, slutbereda maten på 
avdelningarna, så att det luktar köttbullar, finns nykokt potatis och fräsch sallad, 
utbilda personal till Silviasystrar och anställa äldrepedagoger för olika sociala 
aktiviteter. I brukarundersökningar ligger de ofta i topp.  

 
 

- Utökade brottsförebyggande insatser mot t.ex. åldringsrånen 

Bedrägerier mot äldre och funktionsnedsatta, främst över 85 år, har ökat kraftigt i 
Skåne de senaste åren. Antalet anmälningar har ökat med över 100% sedan 2010 
enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Under främst sommarmånaderna har det 
även drabbat flera äldre i Lunds kommun. Bedragare som presenterar sig som el- 
och vattenkontrollanter, reparatörer eller toalettexperter ringer på hos äldre och väl 
inne tömmer de bostaden på t.ex. guld och smycken. 
 
Både den psykiska och fysiska sårbarheten ökar med stigande ålder. Vi vet att 
många äldres rädsla för brott påverkar livsstilen och gör dem till fångar i sina egna 
hem. Trygghetskänslan i livet kan försvinna för alltid efter ett inbrott liksom tilliten till 
andra människor vid bedrägerier.  
 
Antalet brott mot äldre ökar vanligtvis sommartid. Samvetslösa brottslingar ser äldre 
personer som försvarslösa och svaga och lätta att lura. Det är dessutom lätt att 
komma undan. Mörkertalet när det gäller antalet brott är troligen stort och måste 
uppmärksammas. 

 
Vi vill att det vidtas ytterligare förebyggande åtgärder mot bedrägerier mot 
äldre och avsätter 100 000 kronor till utökade insatser.  
 
 
 

- Utökade insatser mot våld i nära relationer 
 

Varje år dödas omkring 17 kvinnor i Sverige av våld i nära relationer. I Sverige utsätts 
kvinnor i alla åldrar och samhällsgrupper för könsrelaterat våld och alltför ofta 
kommer barnen i kläm. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är en fråga om 
demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Som liberaler är 
det en kärnuppgift att bekämpa detta.  
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Även i Lund är våld mot kvinnor ett stort samhällsproblem. De senaste fyra åren har 
polisanmälningarna om kvinnor som misshandlas av män ökat med 41 procent och 
uppgick 2014 till ca 150 stycken.   

Tack vare att Liberalernas budget gick igenom för 2016 har vi nu ett skyddat boende 
mot våldsutsatta kvinnor och utvecklade gruppverksamheter för barn och tonåringar 
som upplevt våld, hot eller bråk i familjen. Men vi vill mer.  

Liberalerna vill satsa 500 000 kronor årligen på utökade insatser mot våld i nära 
relationer.   
 
 

- Kartläggning och utökade insatser mot hedersrelaterat förtryck 
 
Unga män och kvinnor i Lund ska ha samma rättigheter och livschanser oavsett 
ursprung eller bakgrund. Idag vet vi inte ens hur många Lundabor som drabbas av 
det hedersrelaterade förtrycket. I rapporten ”Gift mot sin vilja” från Ungdomsstyrelsen 
(nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar kartläggningen 
från 2009 att 70 000 unga lever hedersrelaterade liv. De tillfrågade upplever att de 
inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Siffrorna är 7 år gamla och är 
förmodligen bara toppen av ett isberg eftersom mörkertalen är stora. 

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar även vuxna. Pressen är särskild hård att 
man ska gifta sig med någon från sin egen etniska eller religiösa grupp. HBTQ-
personer är extra utsatta då det ofta innebär fara för sitt liv att vara öppen. Hur 
många män och kvinnor som lever under hedersrelaterat förtryck i Lund är oklart.  

 
Liberalerna vill satsa 500 000 kronor årligen på att kartlägga omfattningen av 
det hedersrelaterade förtrycket bland unga på Lunds skolor. Satsningen ska 
även gå till ökade insatser mot våld och förtryck i hederns namn.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34

484



17 
 

En attraktiv stadsmiljö 
 
 

- Ökat fastighetsunderhåll 

 
Fastighetsunderhållet i kommunen är eftersatt sedan många år. Vi behöver arbeta 
aktivt för att ta igen det eftersatta underhållet och med anledning av detta 
skjuter Liberalerna till 15 miljoner kronor extra till fastighetsunderhållet för 
2017. Det är otillräckligt, men det är ett steg i rätt riktning och behövs för att 
exempelvis förbättra skolmiljöerna.  Finansieringen görs genom att ta i anspråk 
hälften av en del av ett ökat vinstuttag av Kraftringen på 30 miljoner kronor. 
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- Hållbart byggande 

 
I Lund ska vi ha en god balans i att bygga hållbart, resurs- och energieffektivt och 
miljövänligt samtidigt som vi säkerställer ett ökat bostadsbyggande. I Liberalernas 
Lund bygger vi fler bostäder, inte fler bostadsköer. Byggnader görs anpassningsbara 
för nya användare genom återanvändning av inredning och funktionsduglig 
utrustning och farliga ämnen fasas ut. Nyproduktion och förändringar sker i 
samverkan med de boende för att möta människors sociala behov. Hänsyn ska 
också tas kvaliteter och kulturhistoriska värden i befintliga byggnader och 
omgivningar. Det är av yttersta vikt att det förs en tydlig och konstruktiv dialog med 
de som ska bygga. Lund upplevs av Lundabor och besökare som en vacker och 
trivsam stad, stadskärnan får ofta epitetet "mysig". Vi vill på olika sätt värna och 
fortsätta att utveckla hela kommunen med bibehållen attraktionskraft. Detta innebär 
att man vid byggande och förändringar ska planera med goda estetiska och hållbara 
värden.  
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Det är angeläget att dialog förs mellan våra tjänstemän och de som bygger kring ett 
långsiktigt hållbart byggande med variation i upplåtelseformer för människor i olika 
livssituationer och följaktligen med olika behov. Parker och grönområden ska inbjuda 
till aktiviteter och rekreation. Gator, torg, cykelvägar och gångbanor ska hållas 
framkomliga och upplevas trygga året runt. Liberalerna har därför i budgeten för 2017 
valt att ge full pris- och lönekompensation till byggnadsnämnden, tekniska nämnden 
och miljönämnden. Detta innebär ett tillskott till byggnadsnämnden på drygt 1miljon 
kr, till tekniska nämnden drygt 5,5 miljoner och till miljönämnden 0,4 miljoner kronor. 
Ett totalt tillskott till drift för denna sektor om drygt 7 miljoner kr. 
 

 
- Miljönämnden 

 

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och 
hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal 
miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer. För oss liberaler är dessa mycket 
angelägna frågor och vi väljer därför att ge en full uppräkning till miljönämnden.  
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- Biblioteket i Stångby 

 
Klassresan börjar i klassrummet och går via biblioteket. Biblioteken är 
bildningssamhällets ryggrad. I vår liberala vision för kunskapsstaden utvecklas 
ständigt nya samarbeten mellan skolan, förskolan, biblioteken och Lunds kulturliv. 
Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras till vidare 
läsning och studier. Stångby är en av de delar av kommunen som kommer att växa 
snabbast framöver. Vi vill därför satsa 277 000 kronor för att Stångby bibliotek 
ska kunna utvecklas och att diskussioner om en eventuell avveckling av 
biblioteket ska upphöra.  
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- Sökbara medel för jämställd idrott 

 
Under 2015 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att avsätta sökbara medel till 
jämställd idrott. Liberalerna har tidigare förslagit att fortsätta med denna satsning. 
Deltagartillfällena skiljer sig tydligt mellan flickor och pojkar i kommunen, flickor deltar 
25 procent mindre än pojkar i idrotten. Därför vill vi satsa 500 000 kronor årligen 
på sökbara medel för jämställd idrott. 
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- Pilotprojekt gratis parkering för ledare i föreningar 
 
Många Lundabor engagerar sig ideellt i olika idrottsföreningar som ledare. Dessa 
insatser möjliggör för barn och unga att berika sin fritid och hälsa genom att utöva 
olika idrotter. Vi liberaler anser inte att det ska stå dig dyrt att engagera dig ideellt och 
ge en stor del av din tid för viktiga samhällsinsatser i föreningslivet. Parkeringarna på 
manga av kommunens idrottsanläggningar är avgiftsbelagda och många behöver 
bilen för att utöva sitt ledarskap. Även om kostnaden per träningstillfälle inte blir 
speciellt stor, blir summorna över längre tid det. Den som engagerar sig som 
idrottsledare bör därför befrias från p-avgift vid de anläggningar där de tränar. Det 
finns olika lösningar för detta, exempelvis parkeringskort eller via en app. Vi vill 
därför satsa 200 000 kronor under 2017 som ett pilotprojekt på utvalda 
parkeringsplatser för att kunna utvärdera möjligheterna till gratis parkering för 
ledare.  
 

 
Uppräkningar 
 
Utrymmet till uppräkningar för priser och löner är begränsat med de ekonomiska 
ramar vi har att förhålla oss till. Från Liberalerna har vi valt att prioritera främst 
skolan, men även miljö och jämställdhet.    
 
Nämnd Full 

uppräkning 
Vår 
effektivisering  

Vår 
uppräkning % 

Vår  
uppräkning tkr 

POLITISK LEDNING 2,24% 1% 1,24% 573 
KOMMUNKONTOR 3,12% 0%* 3,12% 5 649 
BYGGNADSNÄMND 4,72% 0% 4,72% 1 076 
TEKNISK NÄMND 3,19% 0%* 3,19% 5 585 
MILJÖNÄMND 3,35% 0% 3,35% 442 
UTBILDNINGSNÄMND 2,85% 0% 2,85% 12 687 
KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMND 

2,01% 1%* 1,01% 3 352 

SOCIALNÄMND 2,78% 0%* 2,78% 14 623 
VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMND 

3,25% 1% 2,25% 38 289 

BARN- OCH 
SKOLNÄMND STAD 

2,78% 0%* 2,78% 47 852 

BARN- OCH 
SKOLNÄMND ÖSTER 

2,71% 0%* 2,71% 17 998 
 

 
* = annan typ av effektivisering tillkommer 
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Investeringar 
 
Lund växer så det knakar. Det behövs bostäder, skolor, förskolor, särskilda boenden 
etc. Vi har en investeringsbudget på över en miljard kronor årligen. Det finns en lista 
på planerade och beställda objekt som ska ses som en ram och ett 
planeringsunderlag. De objekt vi vill säkerställa är att Mårtenskolan och Idalaskolan 
byggs upp på nytt medan Svaneskolan är kvar som grundskola. Genom ett ordentligt 
tilltaget överskott på 140 miljoner kronor för 2017 finansierar vi även en större del av 
våra investeringar än det rödgröna minoritetsstyret. Mindre upplåning vältrar över 
mindre skulder på framtida generationer.  
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Uppdrag 
 
Kommunkontoret 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att införa en samlad barn- och skolnämnd i Lunds 
kommun med gemensam förvaltning från och med 1 januari 2018. 
 
Att den nya organisationen planeras och förbereds under 2017. 
 
Att kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av den nya organisationen 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunkontoret ges i uppdrag att göra en 
översyn av såväl nämnds- som förvaltningsorganisationen inför kommande 
mandatperiod med syfte att få en mer effektiv organisation. 

 
 
Kultur och Fritidsnämnden 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 
ett möjligt läge för en cricketplan.  
 
 
Socialnämnden 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att kartlägga 
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Lunds kommun.  
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Skattesats 
 
Liberalerna föreslår en bibehållen skattesats för Lunds kommun under 2017, 
d.v.s. 21,24%.  
 
Nedan är en tabell över skånska kommuner med högst skattesats i Skåne under 
2016.  
 

1. Osby 22,26 
2. Bromölla 21,76 
3. Kristianstad 21,46 
4. Lund 21,24 
5. Malmö 21,24 

  
De med lägst skattesatser är nedanstående: 
 

1. Vellinge 18,50 
2. Kävlinge 18,51 
3. Örkelljunga 19,06 
4. Staffanstorp 19,14 
5. Lomma 19,64 

 
Jämfört med kommuner i Lunds storlek i andra delar av landet ser det ut så här.  
 

1. Umeå 22,85 
2. Karlstad 21,75 
3. Norrköping 
4. Örebro 

21,75 
21,35 

5. Jönköping 
6. Borås 

21,34 
21,31 

7. Lund 
8. Uppsala 

21,24 
21,14 

9. Göteborg 21,12 
10. Halmstad 20,43 
11. Västerås 20,36 
12. Linköping 20,20 
13. Växjö 20,19 
14. Södertälje 20,15 
15. Stockholm 17,90 

 
 
Redan idag har Lunds kommun en relativt hög skattesats. En jämförelse med 
grannkommunen Kävlinge visar på följande. 
 
Ett hushåll med två vuxna och två barn med inkomster på 25 000 kr/mån per vuxen: 
Att bosätta sig i Kävlinge kommun istället för Lunds kommun ger en besparing för 
hushållet på ca 14 500 kronor per år. Det är en kännbar utgift för privatekonomin. I 
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mångt och mycket är det för att vi har valt att satsa mer på vår gemensamma välfärd 
och hålla en hög kvalitet. Men en del är även kostnader som ligger betydligt högre än 
i motsvarande kommuner. Vi ser därför att det fortfarande finns möjlighet att hushålla 
med Lundabornas pengar bättre innan skattehöjningar blir aktuella.  
 
 
Sammanfattning 
 
Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2017 som kombinerar hjärta och hjärna i 
Lundapolitiken. Vi presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i 
kommunen för sådant som rör administration, lokaler och till viss del utförande. På så 
sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan användas till 
verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande 
skattesats. Det innebär bland annat att barn- och skolförvaltningarna slås samman, 
slopar deltagandet i fastighetsmässan Mipim, ökar utdelningen från energibolaget 
Kraftringen, inför en avgift på Lunds Konsthall m.m.  
 
Vi presenterar även viktiga satsningar inom tre områden: skola, trygghet och en 
attraktiv kommun.  
 
Resultatet för 2017 hamnar på + 140 miljoner kronor, vilket gör att vi når vårt 
finansiella mål med råge. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar 
samtidigt som den påbörjar ett viktigt arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta 
för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar både hjärta och hjärna i 
politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Besök oss på www.liberalernalund.se eller kontakta oss på lund@liberalerna.se  
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  Bokslut Budget Budget  Plan Plan 
RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019 
  

 
    

 
  

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 
1 611 

604 
1 754 

316 
1 798 

381 

Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 
-7 262 

780 
-7 748 

500 
-8 191 

374 
Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000 
Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 
-5 951 

176 
-6 314 

184 
-6 732 

993 
  

 
    

 
  

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 
5 591 

000 
5 832 

000 
6 083 

000 
Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000 
Finansiella intäkter 118 000 121 375 162 820 176 180 187 100 
Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -63 300 -85 400 -109 500 
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 
  

 
    

 
  

Årets resultat 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 
  

 
        

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0 
  

 
        

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 140 344 15 596 -184 393 
  

  
  

 
  

* Varav fortsatt arbete med kvalitet och 
effektiviet 

  
  

 
  

            

      Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utj. 0,0% 2,3% 0,2% -2,8% 

      Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 89 880     

Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 
2018    124 780 129 420 

Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål 
  

-50 464 109 184 313 813 
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  Bokslut Budget Budget  Plan Plan 
FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019 
  

 
    

 
  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

    
 

  
Årets resultat 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 
Justeringar för avskrivningar m m  284 000 280 000 300 000 320 000 340 000 
Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300 
Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800 
  

 
    

 
  

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMH. 501 000 317 482 478 744 402 496 233 707 
  

 
    

 
  

INVESTERINGAR 
 

    
 

  

Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 
-1 384 

600 
-1 458 

300 
-1 104 

950 
Värdepapper, pensionsförvaltning 

 
0 0 0 0 

Ej verkställda investeringar 
 

0 0 0 0 
Avgår exploateringsverksamhet 

 
0 0 0 0 

  
 

    
 

  
MEDEL FÖR 
INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 

-1 384 
600 

-1 458 
300 

-1 104 
950 

  
 

    
 

  
FINANSIERING 

 
    

 
  

Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 903 456 
1 055 

804 871 243 
Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0 
Försäljning anläggningstillgångar 

 
0 0 0 0 

  
 

    
 

  
MEDEL FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 514 000 746 700 903 456 

1 055 

804 871 243 

  
 

    
 

  
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 400 0 0 
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EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

Full pris- och lönekompensation -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettkostnadsramen 462 462 462

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -46 224 -46 799 -47 834 -48 869

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

Full pris- och lönekompensation -5 649 -11 277 -16 905

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Nytt HR IT-system -3 000 -3 000 -3 000

Liberalernas förslag till förändringar

Styrgruppen för de östra kommundelarna/ Tätortsbidraget 400 400 400

Slopa deltagandet på fastighetsmässan Mipim i Cannes 330 330 330

Slopat miljöanslag 1 200 1 200 1 200

Effektivisera råden 1 000 1 000 1 000

Samordnade lokaler 0 1 500 1 500

Utökat EU-stöd till kommunens verksamheter -500 -500 -500

Utökat brottsförebyggande arbete mot främst åldringsrånen -100 -100 -100

Vinterlund -1 000 -1 000 -1 000

Uppdrag: Översyn av såväl nämnds- som förvaltningsorganisationen inför 
kommande mandatperiod med syfte att få en mer effektiv organisation.

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -178 888 -191 894 -195 422 -201 050
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KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0 0

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200

IT-upphandlning 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 0 3 600 4 200 4 200

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

Full pris- och lönekompensation -12 687 -25 765 -39 410

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Liberalernas förslag till förändringar

Flytt av Komvux till Vipan 0 0 2 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -440 992 -467 652 -495 669 -522 395

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Reglering hyror  uppdateras senare

Avstämning till nämndens förfogande uppdateras senare

Utfastning av pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 600 1 200 1 200

Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning 0 5 000 5 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 5 128 8 213 4 315
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BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

Full pris- och lönekompensation -47 852 -96 615 -145 974

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass -7 080 -7 080 -7 080

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 690 206 -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

Full pris- och lönekompensation -17 998 -36 099 -54 431

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -658 509 -681 971 -704 382 -729 917

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

Full pris- och lönekompensation -1 076 -2 152 -3 228

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -23 863 -24 939 -26 015
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TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

Full pris- och lönekompensation -5 585 -11 176 -16 767

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar 8 000 10 000 10 000

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden 1 000 2 500 2 500

Överflyttning av parkeringsverksamheten till LKP 1 500 1 500 1 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -173 409 -164 720 -168 151 -173 742

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318

Full pris- och lönekompensation -6 660 -13 332 -20 016

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettkostnadsramen 3 308 3 320 3 333

Resultatkrav Konsthallen 1 900 1 900 1 900

Pilotprojekt gratis parkering för ledare i föreningar -200 0 0

Stångby bibliotek -277 -277 -277

Sökbara medel jämställd idrott -500 -500 -500

Uppdrag: Undersöka möjligt läge för cricketplan 

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -330 933 -332 112 -339 847 -347 793

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019
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Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

Full pris- och lönekompensation -55 281 -111 515 -168 795

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettokostnadsramen 16 992 17 298 17 633

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 672 555 -1 770 814 -1 859 195 -1 950 669

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

Full pris- och lönekompensation -14 623 -29 246 -43 869

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering av arbetsmarknadsenheten 2 000 2 000 2 000

Utökade insatser mot våld i nära relationer -500 -500 -500

Satsning och kartläggning mot hedersrelaterat förtryck -500 -500 -500

Uppdrag: Kartlägga förekomsten av hedersrelaterat förtryck bland unga i kommunen

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -539 664 -554 287 -568 910

MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

Full pris- och lönekompensation -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -12 594 -13 642 -14 084 -14 526
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FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 0

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500

Liberalernas förslag till förändringar

Ökad utdelning från Kraftringen 30 000 30 000 30 000

Samla alla servicetjänster under serviceförvaltningen 2 000 4 000 4 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -141 303 -155 061 -277 255 -406 399

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -5 936 498 -6 207 789 -6 583 122 -6 963 930

Summa förändringar -187 301 -471 153 -751 265
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 237 39 237 39 237

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

Samordnad lokalplanering 1 000 1 000 1 000

Liberalernas förslag till förändringar

Ökat fastighetsunderhåll -15 000 0 0

Gemensam fordonssystem 4 000 7 800 7 800

Effektivare internfakturering och effektivare administration 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 30 397 92 237 111 037 111 037

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500
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Ark1

Sida 1

EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning

Habo Gård, personalförstärkning för fritid, hälsa och samvaro -800 -800 -800

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

-320 -320 -320

-175 -175 -175

-569 -569 -569

-46 224 -46 224 -46 224 -46 224

-1 035 -2 070 -3 105

-1 500 -1 500 -1 500

-46 224 -49 561 -50 596 -51 631

-178 888 -181 238 -180 638 -180 638

-5 649 -11 277 -16 905

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394
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Ark1

Sida 2

-200 -200 -200

800 800 800

Samordnade lokaler 0

Nytt HR-IT-system

Stödfunktion för extern finansiering -600 -600 -600

Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet 0

Jämställda löner (ökning från -3 750, -5 000, -5 000)

Ingen resa till Almedalen 700 700 700

300 300 300

Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Resultatförbättring

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125

1 500 1 500

-3 000 -3 000 -3 000

-5 000 -2 500 -2 500

-3 000 -1 000

-7 500 -10 000 -10 000

Ingen resa till fastighetsmässan Mipim

2 000 2 000 2 000

-178 888 -206 324 -207 852 -212 480

180 000 390 000
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Ark1

Sida 3

e-handel och e-tjänster 600

IT-upphandling

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram 0

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Vänstermiljarderna: Satsning på gymnasiet och vuxenutbildningen 

Full pris- och lönekompensation

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Lokalsamordning Komvux 0 0

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Vänstermiljarderna: Satsning på förskola, grundskola och fritidshem  

Riktad satsning: Minska barngruppernas storlek

Ingen sammanslagning av barn- och skolnämnderna och förvaltningarna 0 0 0

1 200 1 200

3 000 3 000 3 000

3 600 184 200 394 200

-440 992 -444 867 -459 213 -475 569

-7 000 -7 000 -7 000

-12 687 -25 765 -39 410

-6 138 -6 731 -5 956

-4 151 -4 151 -4 151

2 500

-440 992 -474 652 -502 669 -529 395

-20 000 -20 000 -20 000

-7 000 -14 000 -21 000
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Ark1

Sida 4

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Medel för skolors särskilda behov från finansförvaltningen in i skolpengen

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 600

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos)

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

-3 358 -6 012

-2 382 -1 920 -1 351

10 213 9 791 7 978

-2 500 -2 500 -2 500

1 200 1 200

-21 872 -30 787 -41 685

-1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

-47 852 -96 615 -145 974

-2 441 -2 441 -2 441

-7 080 -7 080 -7 080

-1 690 206 -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194

-658 509 -664 223 -668 533 -675 736

-17 998 -36 099 -54 431
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Ark1

Sida 5

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Personalförstärkning för detaljplaner och bygglov 

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram

TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Trädplantering och utveckling av parker  -500 -500 -500

Färdtjänstcentral i egen regi

Upprustning lekplatser

Förstärkt park- och gatuunderhåll

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

-658 509 -681 971 -704 382 -729 917

-22 788 -22 788 -22 788 -22 788

-1 076 -2 152 -3 228

-1 000 -1 000 -1 000

-22 788 -24 863 -25 939 -27 015

-173 409 -175 227 -175 955 -175 955

-5 585 -11 176 -16 767

-5 000 -5 000 -5 000

-2 000 -2 000 -2 000

-2 000 -2 000 -2 000

5 267 5 267 5 267

58

508



Ark1

Sida 6

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75%

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Fri simundervisning skolan

Kulturskolan: Prova på och avgiftssänkning

Bibliotek: Öppettider och program

8 000 10 000 10 000

-173 409 -176 720 -181 651 -187 242

-42 753 -53 980 -63 969 -63 969

2 658 2 658 2 658

2 345 2 345 2 345

-42 753 -48 977 -58 966 -58 966

-330 933 -330 768 -332 043 -333 318

-6 660 -13 332 -20 016

-1 500 -1 500 -1 500

-2 000 -2 000 -2 000

Idrottssatning: Fri Prova på och ökat föreningsstöd -3 000 -3 000 -3 000

-1 000 -1 000 -1 000
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Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

Vänstermiljarderna: Ökad kvalitet i vård och omsorg

Avskaffa delade turer

Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017

Utbyggnad särskilda boenden år 2017

Omförhandlad hyra

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation

1 085 1 085 1 085

-330 933 -343 843 -351 790 -359 749

-1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

-55 281 -111 515 -168 795

-15 000 -15 000 -15 000

-15 000 -15 000 -15 000

-12 000 -12 000 -12 000

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

-29 599 -29 599 -29 599

-2 495 -2 495 -2 495

2 100 2 100 2 100

-1 672 555 -1 827 706 -1 916 393 -2 008 202

-525 344 -525 283 -525 283 -525 283

-14 623 -29 246 -43 869

60

510



Ark1

Sida 8

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

-800 -800 -800

Personalutveckling (ökning från -1 000)

Utökning av kommunala sommarjobb: 100 extra sommarjobbsplatser -800 -800 -800

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2016 2017 2018 2019

Försörjningsstöd inkluderas i socialnämndens ram 

MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Full pris- och lönekompensation -442 -884

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

SERVICENÄMND

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125

-3 000 -3 000 -3 000

-525 344 -544 464 -559 087 -573 710

-12 594 -13 194 -13 194 -13 194

-1 326

-12 594 -13 642 -14 084 -14 526
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Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna.
För förändringar i resultatkravet, se nederst i kalkylen.

RENHÅLLNINGSSTYRELSE

Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna.

FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen)

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0

Pensioner

Teknisk justering: sänkt internränta 

Statsbidrag förskola 

Slopad dubbelbeskattning av LKF:s hyresgäster

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 0

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS

-141 303 -141 336 -144 806 -168 806

-90 000 -190 000 -190 000

2 000

2 700 3 700 -38 200

-12 800 -12 800 -12 800

-2 700 -2 700 -2 700

-10 000 -10 000 -10 000

25 000 -25 000

26 610 33 516 9 642
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Nya särskilda boenden äldreomsorgen

Stöd- och serviceplan socialnämnden

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26

Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram

Summa förändringar

SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder

Samordnad lokalplanering

Gemensam fordonssystem

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

4 865 2 495 -17 035

-1 900 -3 160 -3 160

2 500 2 500 2 500

-141 303 -197 061 -321 255 -453 559

-6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

-5 936 498 -6 387 404 -6 596 755 -6 777 071

-366 916 -484 786 -564 406

30 397 39 237 39 237 39 237

60 000 60 000 60 000

1 000 1 000 1 000

3 000 6 000 6 000

3 000 3 000

30 397 103 237 109 237 109 237

63

513



Ark1

Sida 11

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500

Differens Vänsterpartiet - S&MP
Resultat S&MP

Skattehöjning                                                                                                                     öre 35
Resultat Vänsterpartiet

Summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -302 916 -414 786 -494 406

S&MP förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -194 566 -293 186 -365 806
-108 350 -121 600 -128 600

79 779 121 663 132 166

91 000 94 500 98 000
62 429 94 563 101 566
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          Budget för Lunds kommun 2017 

förslag från Sverigedemokraterna 
 

 
Innehållsförteckning: 

 
 
Allmänna texter: 
 

 Inledning  med ekonomisk lägesanalys 
 Invandring och mångkultur 
 Behovet av en förvaltningsreform 
 Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

 
 
Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter:  
  

 Politisk ledning och kommunstyrelse 
 Kommunkontor 
 Kommungemensamt 
 Utbildningsnämnd 
 Barn och skolnämnder gemensamt 
 Byggnadsnämnd   
 Teknisk nämnd 
 Kultur och fritidsnämnd 
 Vård- och omsorgsnämnd    
 Socialnämnd 
 Miljönämnd     
 Finansförvaltning  
 Skattesats    

 
 
 
 
1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 
Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2017 är ett dokument för att 
gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte 
ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och 
driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av 
opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga 
skillnader.  
 
Vi föreslår i vår budget en del större förändringar, och vill med det visa att en 
annan politik faktiskt är möjlig. Vår politik står i kontrast till S och Mp:s 
budgetförslag och även till de sju andra partiernas politik. Alla siffror är i 
jämförelse med S och MP:s förslag, för att möjliggöra tydliga jämförelser.  66
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Kommunens låneskuld hotar att skena iväg: den riskerar att ligga på cirka 5 
miljarder kr år 2019. Kommunen måste på något sätt minska utgifterna. Det 
bästa sättet att göra det är att stoppa den fortgående resan in i det 
”mångkulturella samhället”, en genomgående samhällsförändring vars kostnader 
inte på något sätt tydliggörs i den kommunala redovisningen.  
Vi vill också att spårvägsprojektet ska stoppas. De planerade investeringarna är 
225 miljoner för 2017 och 130,5 miljoner för 2018. Upplåningen kan minskas i 
motsvarande grad om denna utgift stoppas.  
 
Slutsiffran i budgeten ska vara stark, det kan nog de flesta enas om. Kommunen 
ska gå plus för att ha långsiktigt bra finanser. Hur ska då detta nås? I 
budgetförslaget från S och MP är det för åren 2018 och 2019 inskrivet en 
budgetpost med namnet ”Fortsatt arbete, kvalitet, effektivitet och prioriteringar”. 
Det rör sig om 180 miljoner för 2018 och 390 miljoner för 2019. Det förklaras 
inte på något sätt hur dessa effektiviseringar ska genomföras. Vi ger i vår budget 
konkreta förslag till effektivisering, till exempel genom vårt förslag till 
förvaltningsreform, och genom minskade invandringskostnader, och en rad 
andra prioriteringar. Vi har även i vår budget en motsvarande post som S och 
MP, den omfattar 159 465 000 för EVP-året 2019, vilket är 230 535 000 mindre 
än S och Mp för det året. För 2018 har vi helt lyckats släcka ut det 
ospecificerade effektiviseringsbehov som S och MP sätter till 180 miljoner. Hur 
mycket av dessa 159 465 000 som kan klaras med den omläggning av 
prioriteringar vi föreslår återstår att se, annars måste ytterligare 
besparingsåtgärder till när 2019 närmar sig.  
Vår budgets slutresultat är bättre än S och MP: resultat för 2017, men sämre för 
2018 och 2019. Vårt sammanlagda överskott för hela treårsperioden är dock 
större än för S och MP.  
 
I vår investeringsbudget väljer vi att ta bort satsningen på spårväg, och också de 
investeringsmedel som S och MP vill lägga på det nya Kulturhusprojektet. 
Dessa två inbesparingar sänker i vår Resultat och finansieringsbudget 
lånebehovet, och därmed också de finansiella kostnaderna.  
 

2. Invandring och mångkultur 
Som alla har sett det senaste året har den hittillsvarande invandringspolitiken 
havererat och regeringen försöker nu desperat hantera läget och genomföra 
ändringar som vi i SD länge förespråkat. Lund bör säga upp alla avtal om 
flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade 
ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis återbördas till sin familj, allt 
annat är ju absurt. 
 
Lund har det senaste året kraftigt ökat arbetet med mottagande av både 
asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd. Kommunen har under 
2015 även agerat som om den vore ankomstkommun, baserat på lagvidriga 
beslut som Förvaltningsrätten senare upphävde. De avtal som har ingåtts innebär 
enorma ökningar, men dessa avtal säger litet om hur många som kommer att tas 
emot de kommande åren. Kommunens egna prognoser pekar på 600-700 
personer. Regeringen sänder ut motstridiga signaler, man vill både genom en 67
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mångkulturalistisk ideologi och generösa bidragssystem fortsätta locka 
människor att komma, men försöker också bromsa antalet genom till exempel 
införandet av gränskontroller.  
 
Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en 
Sverigedemokratisk politik, det vill säga stopp för denna verksamhet? Det finns 
stora mängder offentlig information som visar att det statliga stödet inte räcker. 
Vi ska här endast hänvisa tre sådana källor, och vi utvecklar gärna detta vidare i 
debatt. 
 
Den första källan är att SKL flera gånger har varit tydligt med att pengarna inte 
räcker.  I ett skriftligt Sveriges Radio-reportage från Almedalen den 2 juni 2013 
citerades SKL:s ordförande Anders Knape: 
– Vad vi kan se för stora grupper så räcker den här schablonsumman, som ska 
räcka i tre och ett halvt år inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi 
sedan vet att staten själva gör en bedömning att det kan ta upp till sju år i 
genomsnitt innan man gör ett inträde på arbetsmarknaden, så innebär det att 
systemet är underfinansierat. 
Den andra källan är Riksrevisionen, som ingående har undersökt hur 
mottagandet av ”ensamkommande barn” påverkar kommunernas ekonomi.  
De utkom 2012-02-13 med en rapport, Diarienummer 32-2011-0646, som 
handlar om kommunernas omhändertagande av ”ensamkommande barn”. På 
sidan åtta i den rapporten kan man läsa:”Normalt uppgår de faktiska 
kostnaderna till 3000-6000 kronor per dygn och barn”. Detta är långt över de 
statliga anslagen för denna verksamhet.  
Den tredje källan är kommunens egna siffror. Av de dokument som producerats 
i början av 2016, till exempel underlaget inför beslutet om mottagande av 
ensamkommande barn, och rapporten ”Utredning av mottagande av flyktingar i 
Lund”, framgår det att kommunen är mycket osäker på hur långt de statliga 
bidragen för denna verksamhet täcker kostnaderna, och det tas även upp 
konkreta kostnader som inte täckts. 
Den sammanlagda omsättningen på en invandringsverksamhet på 650 personer 
(genomsnitt av 600 och 700) om året, bör, med alla direkta kostnader, alla 
driftskonsekvenser av ökade investeringar, all byråkrati, och all annan 
belastning på kommunen, uppgå till motsvarande minst 700 000 kronor per 
person och år, förmodligen mer. Även om de statliga ersättningarna skulle täcka 
så mycket som 85 procent, vilket förmodligen är långt i överkant, återstår en 
kommunal kostnad på nästan 70 miljoner. Vi har satt 60 miljoner som vår 
generella besparingssiffra för invandringen, för att vara absolut säkra på att inte 
ta i i överkant. Vi har skrivit in detta belopp under ”kommungemensamt”. 
Utöver detta har vi förutsett en liten minskning av försörjningsstödet för 2018 
och 2019, men denna kan förmodligen bli större med ett totalstopp för 
asylinvandringen. 
 
 
3. Behovet av en förvaltningsreform 
Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har 
parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en 
tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. 
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Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i 
chefsfunktioner. Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 30 miljoner kronor 
redan 2017 på effektivisering av tjänstemannaorganisationen, utan att 
verksamheterna blir lidande. Vi har lagt denna besparing under 
kommungemensamt, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så 
länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna.  
 
 
4. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 
Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men 
framförallt mycket arbetstid, på så kallat ”mångfaldsarbete”. När man studerar 
dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att 
mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har 
mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HR-
konsulter, man har arbetsgrupper, temadagar, konferenser. Personal får gå på 
kurser, som heter sådant som ”Värdegrund och likabehandling i teori och 
praktik”. Vad kostnaden för allt detta uppgår till är oklart. Det är ännu mera 
oklart vad resultatet av dessa verksamheter är. Detta gäller även för HBTQ- och 
genusarbete. Dessa ämnen verkar ibland vara integrerade i det man kallar 
mångfaldsarbete, och förekommer ibland som särskilda projekt. Även här är 
syftet och resultaten oklara. Vilken nytta gör mångfalds- HBTQ, och 
genusarbetet? 
 
Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? 
Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor 
runt sådant som könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, med mera? För oss 
Sverigedemokrater är det självklart att vi alla är unika individer, och ska 
likabehandlas. Tillsättning till tjänster ska ske enbart baserat på kompetens. Blir 
någon person ändå diskriminerad, så har kommunen gjort fel, och personen har 
rätt till upprättelse. Att som man nu gör, förutsätta att människor generellt måste 
omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än 
politisk propagandaverksamhet.  
 
Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för 
dessa områden, men med något undantag svarar förvaltningarna att arbetet inom 
dessa områden är ”helt integrerat i verksamheten”, istället för att presentera 
kostnaderna. Det råder dock ingen tvekan om att det inom hela kommunens 
organisation sammanlagt rör sig om många miljoner kronor. Vi har i vår budget 
för 2017 valt att spara in 15,5 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, 
vilket är en mycket modest uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska 
om dessa projekt och verksamheter avskaffades.  
 

5. Kommunstyrelse och politisk ledning 
Vi Sverigedemokrater anser inte att deltagande i Almedalen, och i 
fastighetsmässan MIPIM är värt vad det kostar. För övrigt måste även 
kommunstyrelsen vara försiktig med spenderandet, och beakta det stora behov 
av effektivisering och prioritering som finns hos alla nämnder. 
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6. Kommunkontor 
När det gäller kommunkontorets verksamhet så ser vi inte att de ändringar som 
vänstersidan föreslagit är rätt sätt att prioritera medel. Medel är föreslagna till 
sådant som ”jämställda löner” (trots att ingen lönediskriminering har kunnat 
påvisas) och ännu mera medel till klimatarbetet. I den ekonomiska situation 
kommunen befinner sig i är det knappast möjligt att ge ökat stöd till en låg rad 
verksamheter som de uppräknade. En sådan utgiftspost som ”ökad hälsa och 
minskad sjukfrånvaro” kommer knappast att resultera i det, utan bara i ännu mer 
byråkrati.  
 
7. Kommungemensamt 
Här har vi lagt in de försiktigt uppskattade generella besparingar som vi vill 
genomföra genom vår förvaltningsreform, och genom generella besparingar på 
invandring.  
 
8. Utbildningsnämnd 
De resonemang om vår skolpolitik som står i nästa stycke, under rubriken ”Barn 
och skolnämnder gemensamt” gäller generellt även för gymnasieskolorna.  
Vi anser att det går att göra en allmän besparing på modersmålsverksamheten på 
5 miljoner kronor. Det förekommer också mycket ”mångfalds och HBTQ-
arbete” inom nämndens verksamheter, och lågt räknat bör det gå att spara in 3 
miljoner kronor genom att dessa projekt avslutas. 
 
 
9. Barn- och skolnämnder gemensamt 
Här följer först lite om vår generella syn på hur skolverksamhet ska bedrivas, 
efter det står hur vi ställer oss konkret rent budgetmässigt. 
Privatisering av skolor skall tillåtas om det sker i enlighet med friskolereformens 
intentioner - att ”föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler eller 
nedläggningshotade glesbygdsskolor” skulle få en chans under ett nytt 
huvudmannaskap. Man hade en vision om att det skulle växa fram fler skolor 
med särskild pedagogisk eller konfessionell inriktning. Det har dessvärre inte 
utvecklat sig i den riktningen, utan huvudsyftet är i många fall endast 
vinstintresset. Genom att återgå till ursprungstanken med friskolor värnar 
Sverigedemokraterna om byskolorna och verkar för att fler mindre skolor i 
landsbygden får möjlighet att finnas. 
 
Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten 
som serveras inte skall vara vakuumförpackad eller vara återuppvärmd - vår 
vision är att nytillagad mat på färska råvaror. Ritualslaktat kött ska ej serveras 
inom skolan. 
 
"Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande 
resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en 
ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Inte heller tillåts lärare 
upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts 
trots stökiga elever och ordningsstörningar. 
Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot "flumskolan" och ge 
behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet 70
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om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett 
större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för 
lärare att utbildas till ordningsvakter och därigenom få begränsade polisiära 
befogenheter.  
 
Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den 
elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången 
förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de 
framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver 
extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts 
avancera i en snabbare takt. 
 
Det har den senaste tiden utretts ett nytt system för beräknande av skolpengen, 
men i skrivande stund är inget sådant system beslutat, varför vårt resonemang 
bygger på innevarande system. Vi gör en rad omprioriteringar när det gäller 
resurserna till skolan, enligt följande: Vi avskaffar tilläggsresurserna som är 
baserad på utländsk bakgrund, den senast tillgängliga siffran är 54 miljoner. Vi 
ökar istället anslagen så att 25 miljoner går till ökade anslag för barn med behov 
av extra stöd; 12 miljoner går till 20 nya ”tillsynslärare” med 
ordningsvaktsbefogenhet, och 20 miljoner går till att storleken på klasser ska 
kunna minskas där det behövs mest. 4 miljoner satsar vi på att stärka barns 
kunskap om det svenska kulturarvet.  
Slutligen minskar vi anslaget till modersmålsverksamheten med 11,5 miljoner, 
en reform som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla 
modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste 
vägas mot barnets behov av att använda sin tid åt andra ämnen.  
När mångfalds- och HBTQ-arbetet avskaffas inom skolverksamheterna och på 
förvaltningarna, kommer stora medel att kunna sparas in. Vi bedömer att det går 
att minska anslagen med minst 6,5 miljoner kronor när dessa verksamheter 
avskaffas. 
 
 
10. Byggnadsnämnd 
Nyproduktionen i Lunds centrala delar tar idag liten hänsyn till estetiska värden, 
och förfular stadsbilden med modernistiska plåt- och glasfasader utan 
anknytning till Lunds historiska arv. Detta måste ändras. Vi vill ha mer 
arkitektur med klassiska ideal i formerna, varmare och vänligare material, en 
mänskligare estetik som anknyter till historien istället för att bara förneka den. 
När det gäller nettobudgetens storlek, så föreslår vi samma summa som S och 
MP har gjort. Byggnadsnämnden har visserligen varit överbelastad senaste åren, 
men om kommunen från och med nu följer lagen, och inte fattar olagliga beslut 
som ger byggnadsnämnden extra arbete, bör belastningen lättas något.  
 
 
11. Teknisk nämnd 
Vi vill avbryta satsningen på spårväg. Vi har tagit bort medlen för detta i 
investeringsbudgeten.  
All geografisk data som rör Lunds kommun ska göras till öppen data och 
offentligt tillgängligt i enlighet med vår under 2014 lagda motion. Vi anslår en 
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miljon kronor till detta projekt. Vi föreslår också ett anslag om 2,5 miljoner 
kronor för att förbättra snöröjningen och vinterväglaghållningen. Visserligen har 
de senaste vintrarna varit milda, men en kallare vinter kan komma. Dessa ökade 
medel bör finnas reserverade, sedan får man se hur vintrarna blir och om de 
behövs.  
På många ställen på landsbygden är belysningen dålig. Detta är ett långsiktigt 
projekt, och vi har därför anslagit 2, 5 miljoner per år under hela EVP-perioden.  
Med bättre belysning ökar intresset för att bosätta sig även utanför tätorterna, 
och på så vis bidra till en mer levande landsbygd inom kommunen. 
 
 
12. Kultur- och fritidsnämnd 
Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser 
används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade 
verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar 
allmänintresse, och på mångkulturella projekt. Totalt kan vi lösgöra 6 miljoner 
kronor som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans. Om även 
mångfaldsrundan, förvaltningens mångfaldsarbete och HBTQ-arbete slopas, bör 
det vara möjligt att spara in ytterligare 1 miljon kronor. Fristadsprojektet har 
ingen trovärdighet, vi tar gärna en debatt om varför om någon vill det. Annat 
som det kan sparas in på är det nya Kulturhusprojektet, det vettiga at göra med 
Folkparksbyggnaden är att riva den och ge plats för nya bostadshus. 
Vi anser också att kommunens stöd till företaget Anagram AB (hittills1250 000 
kronor per år) kan slopas, eftersom kulturstöd inte bör gå till företag.  
 
 
13. Vård- och omsorgsnämnden 
Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället 
är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering 
för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av 
problemen i äldrevården. Rätten till bra mat är också grundläggande för fortsatt 
bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte 
tvingas äta återuppvärmd mat. 
Vi gör följande satsningar: Vi tillför 15 miljoner för att öka personaltätheten, 
och förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi inför 
utskrivningssköterskor för att brygga glappen mellan olika sorters vård. Vi vill 
introducera detta system och anslår därför 1,5 miljoner motsvarande två tjänster. 
Vi satsar en miljon kronor på att trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria.  
Vi vill avskaffa allt mångfalds- och HBTQ-arbete, och eftersom speciellt det så 
kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt 
arbete, går det säkert att spara 2 miljoner på att avveckla detta.  
 
 
14. Socialnämnd 
I de så kallade dialogdokumenten som utgjort del av underlaget för årets 
budgetarbete, kan man läsa om de mycket stora kostnader som finns för 
introduktionen av nya socialsekreterare. Det hänvisas till en så hög siffra som 
340 000 kronor per nyanställd, utspritt under 1,5 år. Beräkningen avser alltså 
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kostnad för den arbetstid som går åt för att komma in i arbetsrutinerna. Vi ser 
detta som helt orimligt, och hävdar att tidsåtgången för detta i alla fall måste 
halveras. På detta sätt minskar vi socialnämndens behov av medel med 7 
miljoner kronor.  
Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd till så kallade EU-migranter, och 
med tanke på de belopp som redan betalats ut och allt arbete som tjänstemän har 
gjort, är det att förvänta att det går att spara i 1,5 miljoner på detta under 
kommande år. Vi vill istället satsa 1,5 miljoner kronor på att kommunen hyr in 
bevakningspersonal, som avhyser tiggare i offentliga miljöer, i enlighet med 
kommunens ordningsstadga.  
När det gäller försörjningsstödet, så bör detta med en sverigedemokratisk 
invandringspolitik minska under de senare EVP-åren, och vi har skrivit in en 
försiktigt bedömd siffra för detta. 
 
15. Miljönämnd 
De anslag vi föreslår skiljer sig inte från de som S och Mp föreslår. 
 
16. Finansförvaltning 
Vår nettobudget här skiljer sin inte från den som föreslagits av S och Mp.  
 
17. Skattesats 
Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21, 24 per skattekrona 
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(SD) EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning -1 500 -1 500 -1 500

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -46 224 -48 761 -49 796 -50 831

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN POLITISK 2016 2017 2018 2019
POLITISK LEDNING

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -48 761 -49 796 -50 831

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning 0 0 0

Deltagande i Almedalsveckan slopas 700 700 700

Deltagande i MIPIM (fastighetsmässan I Cannes) slopas 330 330 330

(SD) förslag till slutlig nettobudget -46 224 -47 731 -48 766 -49 801
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KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -5 649 -11 277 -16 905

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Samordnade lokaler 0 1 500 1 500

Nytt HR-IT-system -3 000 -3 000 -3 000

Stödfunktion för extern finansiering -600 -600 -600

Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro -5 000 -2 500 -2 500

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet -3 000 -1 000 0

Jämställda löner -3 750 -5 000 -5 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -178 888 -205 574 -205 852 -210 480
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SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
KOMMUNKONTOR

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -205 574 -205 852 -210 480

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 0 0 0

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 0 0 0

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 569 569 569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 0 0 0

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 200 200 200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 0 0 0

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 0 0 0

Samordnade lokaler 0 0 0

Nytt HR-IT-system 0 0 0

Stödfunktion för extern finansiering 600 600 600

Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 5 000 2 500 2 500

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet 3 000 1 000 0

Jämställda löner 3 750 5 000 5 000

Future by Lund / The Creative Plot 3 000 3 000 3 000

Mottagarorganisation 1 200 1 200 1 200

Lund Convention Bureau 250 600 600

Klimatsamordnare 600 600 600

Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700

Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 600 600 600

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 500 500 500

(SD) förslag till slutlig nettobudget -178 888 -185 605 -188 783 -194 411

76

526



KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Fortsatt arbete - kvalitet,  effektivitet och prioriteringar 180 000 390 000

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200

IT-upphandling 3 000 3 000 3 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 0 3 600 184 200 394 200

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
KOMMUNGEMENSAMT

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 3 600 184 200 394 200

Fortsatt arbete - kvalitet,  effektivitet och prioriteringar 0 -180 000 -230 535

e-handel och e-tjänster 0 0 0

IT-upphandling 0 0 0

Förvaltningsreform för samtliga förvaltningar 30 000 30 000 30 000

Generella besparingar på invandring, samtliga förvaltningar 60 000 60 000 60 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget 0 93 600 94 200 253 665

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -12 687 -25 765 -39 410

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Lokalsamordning Komvux 0 0 2 500

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -440 992 -467 652 -495 669 -522 395
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SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
UTBILDNINGSNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -467 652 -495 669 -522 395

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Lokalsamordning Komvux 0 0 0

Besparingar på modersmålsverksamheten 5 000 5 000 5 000

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 3 000 3 000 3 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -440 992 -459 652 -487 669 -514 395

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 600 1 200 1 200

Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning 0 5 000 5 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 5 128 8 213 4 315
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SVERIGEDMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 5 128 8 213 4 315

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen 0 0 0

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 0 0 0

Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning 0 0 0

Minskad tilläggsresurs (baserad på utländsk bakgrund), förskolan 7 000 7 000 7 000

Minskad tilläggsresurs (baserad på utländsk bakgrund), grundskolan 47 000 47 000 47 000

Minskning av anslag för modersmålsverksamheten 11 500 11 500 11 500

Ökade anslag för barn med behov av extra stöd -25 000 -25 000 -25 000

Stärka barns kunskaper om det svenska kulturarvet (lokalt/regionalt och nationellt) -4 000 -4 000 -4 000

Utbilda lärare i att motverka svenskfientlighet -1 000 -1 000 -1 000

Utbildning av 20 "tillsynslärare" med ordningsvaktsbefogenhet -12 000 -12 000 -12 000

Resurs för att minsta storleken på skolklasser -20 000 -20 000 -20 000

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 6 500 6 500 6 500

(SD) förslag till slutlig nettobudget 15 128 18 213 14 315

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -47 852 -96 615 -145 974

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -7 080 -7 080 -7 080

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -1 690 206 -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194
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SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 0 0 0

Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever 2 000 2 000 2 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -1 690 206 -1 777 348 -1 853 504 -1 921 194

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -17 998 -36 099 -54 431

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -658 509 -681 971 -704 382 -729 917

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -681 971 -704 382 -729 917

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

(SD) förslag till slutlig nettobudget -658 509 -681 971 -704 382 -729 917

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -1 076 -2 152 -3 228

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -23 863 -24 939 -26 015

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
BYGGNADSNÄMND
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(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -23 863 -24 939 -26 015

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Utred nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras i Lunds tätort för att -500 0 0
bibehålla den arkitektoniska utformning som finns

(SD) förslag till slutlig nettobudget -22 788 -24 363 -24 939 -26 015

TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -5 585 -11 176 -16 767

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar 8 000 10 000 10 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -173 409 -167 220 -172 151 -177 742
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SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
TEKNISK NÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -167 220 -172 151 -177 742

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 0 0 0

Volymförändring: Tillkommande arealer 0 0 0

Införande av komponentavskrivningar 0 0 0

Offentliggöra geografiska data -1 000 0 0

Ökad beredskap för vinterväglagshantering (snö, halka etc.) -2 500 -2 500 -2 500

Ökad belysning i flerbostadsområden på landsbygden -2 500 -2 500 -2 500

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 500 500 500

(SD) förslag till slutlig nettobudget -173 409 -172 720 -176 651 -182 242

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
TEKNISK NÄMND – INFRASTRUKTUR

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -48 977 -58 966 -58 966

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 0 0 0

(SD) förslag till slutlig nettobudget -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318
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(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -6 660 -13 332 -20 016

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -330 933 -336 343 -344 290 -352 249

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -336 343 -344 290 -352 249

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Slopat stöd till mångkulturell- och kulturradikal verksamhet 6 000 6 000 6 000

Sänkt föreningsstöd 2 000 2 000 2 000

Stopp för det nya kulturhusprojektet 1 638 2 275 2 275

Fristadsprojektet 500 500 500

Stöd till Anagram AB slopas 1 250 1 250 1 250

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 1 000 1 000 1 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -330 933 -323 955 -331 265 -339 224

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -55 281 -111 515 -168 795

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

Omförhandlad hyra 2 100 2 100 2 100

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -1 672 555 -1 785 706 -1 874 393 -1 966 202

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -1 785 706 -1 874 393 -1 966 202

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0
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Volymförändring SoL 0 0 0

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 0 0 0

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 0 0 0

Omförhandlad hyra 0 0 0

Ökad personaltäthet, bemötande- och vårdkvalitet -15 000 -15 000 -15 000

Anställning av två utskrivningssjuksköterskor -1 500 -1 500 -1 500

Gratis trygghetslarm och nödsändare (portabelt trygghetslarm) -1 000 -1 000 -1 000

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 2 000 2 000 2 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -1 672 555 -1 801 206 -1 889 893 -1 981 702

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -14 623 -29 246 -43 869

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

Personalutveckling -1 000 -1 000 -1 000

Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan 113 687 113 687 113 687

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -525 344 -427 977 -442 600 -457 223
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SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
SOCIALNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -427 977 -442 600 -457 223

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Personalutveckling 1 000 1 000 1 000

Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan 0 0 0

Drastiskt sänkta introduktionskostnader för personal 7 000 7 000 7 000

Inhyrning av bevakningspersonal för avhysning av tiggare på offentliga platser -1 500 -1 500 -1 500

Utgifter för EU-migranter/tiggare 1 500 1 500 1 500

Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 2 000 2 000 2 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -525 344 -417 177 -431 800 -446 423

SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0 0

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016 -113 687 -113 687 -113 687 -113 687

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -113 687 -113 687 -113 687

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
SOCIALNÄMND – FÖRSÖRJNINGSSTÖD

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -113 687 -113 687 -113 687

Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016 0 0 0

Besparing på försörjningsstöd, pga stoppad asylinvandring 0 5 000 10 000

(SD) förslag till slutlig nettobudget -113 687 -113 687 -108 687 -103 687
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MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Full pris- och lönekompensation -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -12 594 -13 642 -14 084 -14 526

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
MILJÖNÄMND

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -13 642 -14 084 -14 526

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 0 0 0

(SD) förslag till slutlig nettobudget -12 594 -13 642 -14 084 -14 526

FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:
Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 -3 160

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500
(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -141 303 -187 061 -311 255 -443 559

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
FINANSFÖRVALTNING

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -187 061 -311 255 -443 559
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Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) 0 0 0

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 0

Pensioner 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0

Statsbidrag förskola 0 0 0

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 0 0 0

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 0 0 0

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 0 0 0

Stöd- och serviceplan socialnämnden 0 0 0

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 0 0 0

(SD) förslag till slutlig nettobudget -141 303 -187 061 -311 255 -443 559

KOMMUNTOTAL 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget -5 936 498 -6 279 054 -6 475 155 -6 648 471

(S) och (MP) förslag till förändringar -258 566 -363 186 -435 806

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN
KOMMUNTOTAL

(SD) förslag till slutlig nettobudget -6 146 367 -6 518 231 -6 738 082

(SD) förslag till förändringar -125 879 -406 262 -525 417

Skillnad (SD) förslag jämfört med (S) och (MP) 132 687 -43 076 -89 611
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 237 39 237 39 237

(S) och (MP) förslag till förändringar:

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

Samordnad lokalplanering 1 000 1 000 1 000

Gemensam fordonssystem 3 000 6 000 6 000

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0 3 000 3 000

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 30 397 103 237 109 237 109 237

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
SERVICENÄMND

(S) och (MP) förslag till resultatkrav 103 237 109 237 109 237

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 0 0 0

Samordnad lokalplanering 0 0 0

Gemensam fordonssystem 0 0 0

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0 0 0

(SD) förslag till resultatkrav 30 397 103 237 109 237 109 237

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

(S) och (MP) förslag till förändringar:

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget 504 472 500 500

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN 2016 2017 2018 2019
RENHÅLLNINGSSTYRELSEN

(S) och (MP) förslag till resultatkrav 472 500 500

(SD) förslag till resultatkrav 504 472 500 500

(S) och (MP) summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -194 566 -293 186 -365 806

(SD) summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -61 879 -336 262 -455 417
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Investeringsramar SD EVP 2017-2019
Förslaget till investeringsram bygger på investeringsplan fastställd av Investeringsgruppen 2016-04-21.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram per nämnd, och det är sedan möjligt för nämnden att göra prioriteringar inom denna ram.

Ramen för ny- och ombyggnation i lokaler (investerings > 5 mkr) finns hos kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar därmed inte om objekt eller projekt, dessa beslut tas i samband med beställningar inom ramen för lokalinvesteringsprocessen.

(belopp i tkr)

2017 2018 2019 2020 2021 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

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

Vård- och omsorgsnämnden 13 000 9 150 5 900 10 700 0 0

Utbildningsnämnden 11 300 8 500 4 500 4 500 19 500 0

BSN Lunds stad 4 000 4 000 6 500 8 500 8 500 0

BSN Lund Öster 4 000 4 000 6 500 8 500 8 500 0

Kultur- och fritidsnämnden 13 000 13 000 16 500 15 000 10 000 18 000

Kommunstyrelsen 686 380 940 880 657 100 407 820 187 200 442 670

Servicenämnden 228 000 220 000 227 000 177 000 177 000 0

Renhållningsstyrelsen 30 000 45 000 30 000 30 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 34 100 24 050 20 250 21 250 21 240 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 61 400 90 500 117 100 140 100 118 450 497 100

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 0 0 0 0 0 0

1 088 680 1 362 580 1 093 350 825 370 577 390 957 770

Tekniska nämnden Exploatering 30 920 10 220 -13 400 -60 000 -60 000 0

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 0 -70 000 0 0 0 0

1 144 600 1 327 800 1 104 950 790 370 517 390 957 770

Summa investeringar före exploatering

Investeringsramar per nämnd

SUMMA INVESTERINGSRAMAR
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Bokslut Budget Budget Plan Plan

RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 1 622 604 1 752 516 1 796 581
Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 -7 171 358 -7 653 609 -7 935 526
Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000
Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0
Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 -5 848 754 -6 221 093 -6 478 945

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 5 591 000 5 832 000 6 083 000
Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000
Finansiella intäkter 118 000 121 375 132 820 146 180 157 100
Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -60 900 -79 300 -100 300
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0
Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 215 166 84 787 48 855

Årets resultat 145 000 -818 215 166 84 787 48 855

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 215 166 84 787 48 855

* Varav fortsatt arbete med kvalitet och effektiviet 0 0 0

Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,0% 3,6% 1,4% 0,8%

Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 89 880
Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 2018 124 780 129 420
Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål -125 286 39 993 80 565

Bokslut Budget Budget Plan Plan

FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 145 000 -818 215 166 84 787 48 855
Justeringar för avskrivningar m m 284 000 280 000 300 000 320 000 340 000
Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300
Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH. 501 000 317 482 553 566 471 687 466 955

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 -1 144 600 -1 327 800 -1 104 950
Värdepapper, pensionsförvaltning 0 0 0 0
Ej verkställda investeringar 0 0 0 0
Avgår exploateringsverksamhet 0 0 0 0

MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 -1 144 600 -1 327 800 -1 104 950

FINANSIERING
Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 588 600 856 100 638 000
Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHE 514 000 746 700 588 600 856 100 638 000

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 434 -13 5
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Lunds första helrosa budget 
Feministiskt initiativ har efter valet 2014 för första gången tagit plats i 
kommunfullmäktige i Lund och vi lägger nu för första gången vår egen budget i 
Lunds kommun. 

Feministiskt initiativ är ett antirasistiskt feministiskt parti med intersektionalitet 
och mänskliga rättigheter som grund. Det betyder att vi står upp för de mest 
utsatta i vårt samhälle och väljer att aktivt bekämpa de orättvisor som de utsätts 
för. Samhället är bara så bra som den mest utsatta människan har det. 

För att samhället ska fungera och för att alla ska få leva ett bra liv behöver vi 
dela på våra gemensamma medel. Det gör vi genom att betala skatt, 
demonstrera, diskutera och hjälpa varandra. Det gör vi genom att se till att vår 
gemensamma välfärd fungerar. Det gör vi genom att prioritera satsningar som 
gör det bättre för utsatta grupper i samhället. 

I en budget ska behoven styra ekonomin, inte tvärtom. Majoriteten av dagens 
partier låter ekonomin styra behoven. De motiverar nedskärningar med att det är 
bra för framtiden och att vi behöver göra dem. Det stämmer inte.  

När vi i F! istället låter behoven styra ekonomin lägger vi pengar på olika 
verksamheter som arbetar med och för människor och täpper igen de hål som 
finns i kommunen. Med Feministiskt initiativs budget skapar vi gemensamt en 
bättre kommun för alla invånare. 

Feministiskt initiativ är inte som alla andra partier. Vi är inte fast i gamla 
hjulspår, vi tänker nytt och inkluderande. Vi är ett parti med feminister, 
antirasister, aktivister och mänskliga rättighetskämpar. Utifrån det har vi gjort 
vår budget.  
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Hur funkar budgeten? 

Lunds kommuns högst beslutande organ, det vill säga där man tar de största 
besluten, är kommunfullmäktige. Där sitter Feministiskt initiativ och nio andra 
partier och röstar för och emot olika saker som har med kommunen att göra. 

Varje år har kommunfullmäktige något som kallas budgetfullmäktige. Då lägger 
de olika partierna, vissa tillsammans och vissa ensamma, fram förslag på hur 
budgeten för Lunds kommun ska se ut. I budgetarna finns förslag på saker man 
ska ge pengar till och saker man ska ta pengar från i kommunen. Budgeten 
innehåller förslag som sträcker sig över tre år, på detta budgetfullmäktige är det 
2017, 2018 och 2019 vi lägger förslag om. Efter att budgetarna lagts fram röstar 
de partier som sitter i kommunfullmäktige och det budgetförslag som får flest 
röster blir den budget som kommunen sen får utgå från. 

I Lund finns flera nämnder. En nämnd är ett beslutande organ, det vill säga att 
det tas beslut för kommunen där. En nämnd är inriktad på ett visst område. Vi 
har till exempel en Kultur-och fritidsnämnd som har hand om frågor som rör 
kultur och idrott bland annat. På budgetfullmäktige röstar vi om hur nämndernas 
budget ska se ut i stort. Vi har delat in vår text efter varje nämnd och beskriver 
varje satsning eller minskning i nämndens budget enskilt.  

 

+ står för pengar och saker vi tar bort från nämnden, som åker in i vad man kan 
kalla ”kommunens kassa” 

– står för när nämnden får mer pengar för något 
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Full pris- och lönekompensation 
Löner och priser ökar årligen. Genom att kompensera dem i budgeten döljer vi 
inte några nedskärningar som drabbar personalen och verksamheten. Alla 
nämnder får i vår budget full pris- och lönekompensation, det vill säga ingen 
allmän nedskärning.  
 

Statsbidrag för stärkt välfärd 
Regeringen kommer i höstens budget i riksdagen föreslå investeringar om 10 
miljarder kronor per år för en stärkt välfärd. Förslaget är en överenskommelse 
mellan regeringen och Vänsterpartiet. Lunds kommun ska få 42 miljoner av 
dessa pengar.  
 
Vi tycker att pengarna ska gå till det de är avsedda för, det vill säga en stärkt 
välfärd. Andra partier vill använda statsbidragen till kommunens egen kassa 
istället. Det är fel, pengarna som vi får ska användas till det de är ämnade för. 
Människor som jobbar inom vården, skolan, sociala myndigheter och annan 
välfärd, ska få det bättre och verksamheterna ska stärkas med statsbidragen. 
Därför har vi fördelat ut statsbidragspengarna på olika nämnder där de behövs.  
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Politisk ledning 
Resursförstärkning Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämnden har uppsikt över förmyndares, gode mäns och förvaltares 
verksamhet. Det är viktigt att nämnden gör sin uppgift på ett säkert och välfungerande sätt. 
Överförmyndarnämnden behöver mer pengar till bland annat ny lokal, som följer behoven för 
deras verksamhet, därför föreslår vi en resursförstärkning. 
 
2017: -1.3 miljoner kronor 
2018: -1.3 miljoner kronor 
2019: -1.3 miljoner kronor 
 

Kommunkontoret 
Ingen resa till Mipim  
Ingen resa till Almedalen 
Mipim är en fastighetsmässa som några från kommunen får åka på. 
Almedalen är ett evenemang som hålls varje år. Några av Lunds politiker får betalt av 
kommunen för att åka på detta.  
Båda dessa evenemang består mest av mingel med näringslivet och andra ”företagspampar”. 
Detta är en onödig kostnad att lägga kommunens pengar på, särskilt med tanke på att de som 
får åka har råd att betala resan själva. Därför har vi valt att ta bort potten med pengar avsedda 
för detta på Kommunkontoret. 
 
2017: + 1 miljon kronor 
2018: + 1 miljon kronor 
2019: + 1 miljon kronor 
 
Jämställda löner 
Att avskaffa de diskriminerande löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en central fråga 
för en feministisk politik. Lönen är ett tydligt uttryck för hur mäns och kvinnors arbete 
värderas – och i förlängningen för hur män och kvinnor i sig värderas. Lunds kommun har 
inte jämställda löner. Vi vill lägga dessa pengar i en pott som sedan går till olika yrken för att 
jämställa löner. Detta är bara en start, arbetet måste fortsätta och intensifieras till dess att vi 
har jämställda löner. 
 
2017: -7.5 miljoner kronor 
2018: -10 miljoner kronor 
2019: -10 miljoner kronor 
 
Jämställdhetsstrateg 
I samtal med SKL upptäckte vi att Lund, till skillnad från många kommuner, inte har en 
jämställdhetsstrateg. Det vill vi ändra på. Jämställdhetsstrategen har en central roll i 
utvecklingen av stadens arbete för jämställdhet. Det innebär bland annat att i samarbete med 

97

547



8 
 

andra stödja arbetet med jämställd budget, planera kompetensutveckling och andra 
utvecklingsinsatser. 
 
2017: -600 tusen kronor 
2018: -600 tusen kronor 
2019: -600 tusen kronor 
 
 

Kommungemensamt 
Renoveringskomission 
Det är viktigt att bostäder är tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariation. Vi vill upprätta 
en komission där Vård-och omsorgsförvaltningen samarbetar tillsammans med 
Serviceförvaltningen i renoveringsprojekt för att se till att renoveringarna möter kraven för 
tillgänglighet i bostäder.  
 
2017: -300 tusen kronor 
2018: -300 tusen kronor 
2019: -300 tusen kronor 
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Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar bland annat över kommunens gymnasier, modersmålslärare, 
komvux och SFI. Feministiskt initiativ, som i synnerhet ser sitt politiska uppdrag i att värna 
om utsatta grupper, vet hur stark pressen är mot de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom 
skola, den utsatthet många elever dagligen tvingas leva med, och hur viktigt SFI och komvux 
är för vuxnas tillgång till samhället. 
 
Där kvinnodominerande yrkesgrupper jobbar har politiker generellt en uppfattning om att det 
alltid går att spara och skära ner ytterligare. Feministiskt initiativ vet att just denna politik är 
förklaringen till varför sjukskrivningarna bland lärare toppar statistiken. Full pris och- 
lönekompensation och statsbidrag för stärkt välfärd i nämndens verksamheter är vårt svar på 
detta.     
När även elever visar hög statistik på psykisk ohälsa förstår F! att skolorna behöver ytterligare 
medel för att lösa problematiken. Därför vill vi göra en särskild satsning på elevhälsa. 
Samtidigt diskrimineras olika utsatta grupper på gymnasie- och vuxenskolorna, där 
exempelvis daglig rasism, transfobi, sexism, funkofobi och homofobi gör att både elever och 
personal inte känner sig trygga. Bara för att det finns papper på likabehandlingsplan betyder 
inte det att det följs i praktiken. Det krävs därför särskilda kunskaper för att verkligen förstå 
och ta itu med diskriminerade personers vardag. Därför vill vi ge lärare normkritisk 
vidareutbildning i Lunds kommun. 
 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -7 miljoner kronor 
2018: -7 miljoner kronor 
2019: -7 miljoner kronor 
 
Normkritisk utbildning 
2017: -500 tusen kronor 
2018: -500 tusen kronor 
2019: 0 kronor 
 
Stärkt elevhälsa 
2017: -1 miljon kronor 
2018: -1 miljon kronor 
2019: -1 miljon kronor 
 

 
Barn-och skolnämnderna  
Barn- och skolnämnderna har haft det tufft ett längre tag med ökad psykisk och fysisk ohälsa 
bland eleverna, för stora barngrupper samt för få lärare och andra vuxna i skolan i relation till 
det önskvärda. Under budgetrubriken ”Barn- och skolnämnderna gemensamt” återfinns 
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satsningar som påverkar båda Lunds barn- och skolnämnder. Det som placeras under denna 
rubrik kommer att fördelas till de båda nämnderna. 
 
Som i alla nämnder får givetvis Barn- och skolnämnderna full pris- och lönekompensation. 
Eftersom utbildningssektorn är en klar del av välfärden föreslår F! att barn- och 
skolnämnderna tilldelas 8 miljoner kronor som ska användas för att just stärka välfärden. Vi 
satsar dessutom 1.2 miljoner kronor årligen på genuspedagoger. Dessa medel kommer kunna 
användas till att exempelvis ge möjlighet för lärare med genuspedagogisk/normkritisk- 
utbildning att avsätta en del av sin tjänst till att utveckla skolans verksamhet ur ett 
normkritiskt perspektiv. De timmar som läraren lägger på ett sådant arbete istället för lärande 
får skolorna, genom vår satsning, ersättning för. Denna post går även att använda till att 
anställa genuspedagoger men vi tror att det förstnämnda uppskattas mer av skolorna då 
utvecklingsarbetet utformas och sker verksamhetsnära. Utöver detta har vi också valt att satsa 
på stärkt elevhälsa. Som nämnt mår allt fler unga psykiskt och fysiskt dåligt och vi måste 
vända den utvecklingen. Från F! får skolorna ökade anslag för att arbeta med just det.  
 
F! föreslår samma satsningar inom Barn- och skolnämnd Lund Stad och Barn- och skolnämnd 
Lund Öster, men vi har valt att lägga in satsningarna på vardera nämnd. Detta gör vi för att 
det inte ska gå för en nämnd att använda mer av pengarna på bekostnad av den andra 
nämnden. För oss är det viktigt att skillnader inte ska finnas mellan att som elev gå på en 
skola i byarna eller en skola närmare centrum. Vi har valt att föreslå att båda nämnderna får 
vardera 600 tusen kronor årligen för att HBTQ-certifiera skolor. En HBTQ- certifiering gör 
att alla elever, personal och föräldrar kan känna sig trygga i att på den certifierade skolan sker 
ett systematiskt normkritisk arbete med fokus på att höja kompetensen inom HBTQ- frågor, 
likabehandling och mänskliga rättigheter. Ungdomar mår allt sämre psykiskt och bland de 
som mår dåligt är många HBTQ- personer. Enligt Folkhälsoinstitutet har var tredje 
transperson försökt eller allvarligt övervägt att ta sitt liv och bisexuella kvinnor mår allra 
sämst av resterande grupper i undersökningar. Sverige förlorar individer som ser självmord 
som den enda vägen från det cis- och heteronormativa samhälle vi lever i. Det kan vi aldrig 
acceptera och därför är satsningar på ökad kunskap för bättre bemötande och likabehandling 
viktig inom alla sektorer och åldrar. Det är dock i de unga åldrarna människan börjar finna sin 
identitet och vi behöver börja välkomna varje individ som hen är redan i början av dennes liv. 
Certifieringen genomförs av RFSL; Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter. 
 
Barn-och skolnämnderna gemensamt 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -8 miljoner kronor 
2018: -8 miljoner kronor 
2019: -8miljoner kronor 
 
Genuspedagoger 
2017: -1.2 miljoner kronor 
2018: -1.2 miljoner kronor 
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2019: -1.2 miljoner kronor 
 
Stärkt elevhälsa 
2017: -1.2 miljoner kronor 
2018: -1.2 miljoner kronor 
2019: -1.2 miljoner kronor 
 
Barn-och skolnämnd Lund Stad 
HBTQ-certifiering 
2017: -600 tusen kronor 
2018: -600 tusen kronor 
2019: -600 tusen kronor 
 
Barn-och skolnämnd Lund Öster 
HBTQ-certifiering 
2017: -600 tusen kronor 
2018: -600 tusen kronor 
2019: -600 tusen kronor 
 
 

Byggnadsnämnden 
Lunds befolkning ökar vilket skapar mångfald och nya möten, men det skapar även nya 
behov såsom bostäder, skolor och idrottsanläggningar. Det är därför viktigt att det finns 
tillräckligt med personal för att kunna se till att alla projekt som berör nya byggnader blir 
förverkligade. Feministiskt initiativ har därför budgeterat 1 miljon kronor per år för 
personalförstärkning inom byggnadsnämnden. 
 
Feministiskt initiativ strävar efter ett hållbart samhälle med en effektiv och klimatsmart 
infrastruktur. I dagens Lund, liksom i majoriteten av Sveriges kommuner, sker största delen 
av alla resor med bil. Detta sker till stor del på grund av att städer är anpassade utefter en 
norm där bilen står i centrum, och andra mer hållbara färdmedel såsom kollektivtrafik och 
cykel ses som alternativa transportmedel. Vi i Feministiskt initiativ vill förändra detta, 
genom att genomföra en utredning över hur Lunds parkeringsnorm kan begränsas. Vi vill 
i utredningen också inkludera hur en andel av Lunds parkeringsytor kan göras om till 
ändamål som gynnar en större massa, såsom parker eller nya byggnader. En minskad 
parkeringskvot kan reducera antalet resor gjorda med bil och samtidigt öppna upp för såväl 
mer hållbara former av bilanvändande såsom bilpooler, samt bidra till ett ökat resande med 
kollektivtrafik eller cykel. 
 
Personalförstärkning 
2017: -1 miljon kronor 
2018: -1 miljon kronor 
2019: -1 miljon kronor 
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UPPDRAG: Utredning parkeringsytor 
 

 
Tekniska nämnden 
Det offentliga rummet är den plats som alla som vistas i Lund ska kunna tillgå oavsett vilka 
förutsättningar personen har. Därför är det viktigt att våra gemensamma utrymmen håller god 
standard, är stimulerande, säkra, trygga och tillgängliga. Idag har Lunds kommun en ständigt 
växande så kallad underhållsskuld. Detta betyder att vi varje år halkar efter i underhållet av 
parker, gångstråk, cykelvägar och gator. Lunds föryngringstakt ligger långt under den som 
rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting. F! Lund ser mycket allvarligt på detta, 
och satsar därför en rejäl summa pengar för att förhindra att skulden växer ytterligare. Detta 
framför allt för att det offentliga rummet ska vara tryggt och tillgängligt för alla som vistas i 
kommunen, men också för att säkerställa ett fortsatt arbete med övergången till ett hållbart 
transportsystem. Detta kräver att cykel- och gångstråk håller god kvalitet. Detta gynnar inte 
minst kvinnor eftersom att gruppen utgör en majoritet av cyklister och fotgängare. F! Lund 
satsar därför tio miljoner kronor per år på en god offentlig miljö för alla. 
 
F! Lunds andra satsning i tekniska nämnden är fem miljoner kronor per år på färdtjänst i 
kommunal regi. Färdtjänsten i Lund har under en längre period fingerat dåligt, vilket drabbat 
såväl brukare som personal. I dagsläget ägs stora delar av taxibranschen av ett enda stort 
företag vilket gör att upphandlingen fungerar dåligt och kvalitetskrav är svåra att ställa. Att 
personer med behov av färdtjänst erbjuds en välfungerande sådan är otroligt viktigt för att 
tillgodose säkerställa ett fungerande vardagsliv och en aktiv fritid, och ingenting som vi som 
kommun på några villkor ska prioritera bort. Vi vill ha en väl fungerande färdtjänst, därför 
satsar vi på en färdtjänst i egen regi. 
 
Underhåll 
2017: -10 miljoner kronor 
2018: -10 miljoner kronor 
2019: -10 miljoner kronor 
 
Färdtjänst i kommunal regi 
2017: -5 miljoner kronor 
2018: -5 miljoner kronor 
2019: -5 miljoner kronor 
 

 
Kultur-och fritidsnämnden 
Kultur – och Fritidsnämnden har få lagreglerade verksamheter. Detta har Lunds kommuns 
senaste decenniums nedskärningspolitik utnyttjat hårt genom att konstant krympa nämndens 
budget. Kultur, idrott, bibliotek och fritidsverksamheter har alla centrala roller i skapandet av 
ett inkluderande samhälle med livskvalitet och lycka för alla invånare. Uteblivna ekonomiska 
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satsningar i Kultur-och fritidsnämnden har föga förvånande gått hand i hand med den 
generella samhällstrenden i Sverige där vi ser ökad segregering, ökad rasism och ett allt mer 
individualistiskt samhälle. Av denna anledning vill Feministiskt Initiativ ge Kultur – och 
Fritidsnämnden full pris - & lönekompensation samt 2 miljoner kronor per år för en ökad 
välfärd. Vi vill dessutom ge ungdomar mellan 12-19 år gratis sommarbusskort för att kunna se 
sig om i Skåne, vilket kostar 5 miljoner kronor per år. 
 
Den sektor som drabbats hårdast i nämnden av tidigare nedskärningar är, liksom ofta, den 
kvinnodominerade sektorn – kultursektorn. Konsekvensen har blivit ett kulturliv i Lund där 
medel – och överklassen är de som har råd att ta del av kulturutbudet. För att vända denna 
trend vill Feministiskt Initiativ satsa 2 miljoner kronor på sänkta kulturskoleavgifter, vilket 
innebär en sänkning med 1000 kronor för varje barn per år.  Efter första året vill vi fortsätta 
med att satsa 3 miljoner kronor år 2018 och 2019 för att få bukt på avgiftsproblemet. Vi vill 
dessutom att nämnden ska få som specifikt uppdrag att bevara kulturhusen i byarna. I allt för 
många år har lokala kulturhus i byarna fått kämpa för att få finnas kvar. Som så ofta har det 
upplevts att staden prioriteras framför landsbygden. Kultur ska vara nära alla medmänniskor i 
Lund. Vi vill genom detta uppdrag visa vikten av att behålla lokala kulturhus och prioritera 
kultur i byarna. 
 
Slutligen vill Feministiskt Initiativ satsa ynka 75 000 kronor per år på att göra 
Stadsbibliotekets toaletter avgiftsfria. Att dagens biblioteksverksamhet av ekonomiska 
anledningar måste avgiftsbelägga toaletter visar nämndens stora ekonomiska behov. Många 
människor har idag ett stort behov av att ha snabb tillgång till toalett på grund av olika 
funktionsvariationer. Stadsbiblioteket ska inte vara en plats som vissa grupper av människor 
undviker på grund av individuella livsförutsättningar och tillgången till extra mynt i fickan. 
 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -2 miljoner kronor 
2018: -2 miljoner kronor 
2019: -2 miljoner kronor 
 
Gratis sommarbusskort ungdomar 12-19 år 
2017: -5 miljoner kronor 
2018: -5 miljoner kronor 
2019: -5 miljoner kronor 
 
Sänkta avgifter Kulturskolan 
2017: -2 miljoner kronor 
2018: -3 miljoner kronor 
2019: -3 miljoner kronor 
 
Slopad toalettavgift på Stadsbiblioteket 
2017: -75 tusen kronor 
2018: -75 tusen kronor 
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2019: -75 tusen kronor 
 
UPPDRAG: Bevara kulturhusen i byarna 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
För Feministiskt initiativ är väl fungerande vård och social omsorg en grundbult i ett 
välmående samhälle. Det är även ett mått på hur det står till med rättvisa, jämlikhet och 
jämställdhet. Hur vi möter behov hos de som tillfälligt eller kontinuerligt behöver stöd visar 
hur vi ser på individers värde, både som enskilda personer och som en värdefull del av 
kommunens invånare. Regeringens statsbidrag för stärkt välfärd ska naturligtvis användas för 
att stärka just välfärden, och inget annat! Feministiskt initiativ ser hur en kvinnodominerad 
vård och omsorgssektor alltför länge fått stå tillbaka och vi budgeterar därför för full pris -och 
lönekompensation. 
 
För oss feminister vore det orimligt att spara in på insatser för äldre och människor med 
funktionsvariationer. Vi är dessutom övertygade om att det är kontraproduktivt både ur ett 
mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Anställda med dåliga arbetsvillkor är kostsamt då 
det leder till höga sjuktal och hög personalomsättning. Feministiskt initiativ vill återinföra 
friskvårdstimmen! Precis som de fackliga organisationerna tror vi att investeringar i 
personalen lönar sig i längden. Därför avsätter vi även 15 miljoner för att intensifiera arbetet 
med att avskaffa delade turer. De anställda, främst undersköterskor, som idag arbetar sådana 
pass har samma rätt till en meningsfull och sammanhängande fritid som andra som 
yrkesarbetar, och de äldre förtjänar personal som mår bra och har tid att utföra ett gott arbete. 
Såväl personal som brukare, boende och vårdtagare måste ges möjlighet att påverka den vård 
och omsorg som ges, men sådant engagemang kräver att det i stället för besparingar finns 
utrymme för förbättringar. I en feministisk kontext handlar det om rättvis fördelning av makt. 
En typ av förbättring vi vill prova är att införa 6-timmars arbetsdag. Initialt vill vi genomföra 
detta på två verksamheter. Det har redan gjorts i andra kommuner och landsting, och ur flera 
olika perspektiv fallit väl ut. 
 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -15 miljoner kronor 
2018: -15 miljoner kronor 
2019: -15 miljoner kronor 
 
Återinför friskvårdstimmen 
2017: -10 miljoner kronor 
2018: -10 miljoner kronor 
2019: -10 miljoner kronor 
 
Intensifiera avskaffandet av delade turer 
2017: -15 miljoner kronor 
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2018: -15 miljoner kronor 
2019: -15 miljoner kronor 
 
6 timmars arbetsdag på 2 äldreomsorgsverksamheter 
2017: -12 miljoner kronor 
2018: -12 miljoner kronor 
2019: -12 miljoner kronor 
 
 

Socialnämnden 
Socialnämnden har varit hårt ansatt under längre tid och som följd har sjuktalen ökat. F! 
föreslår att 10 miljoner kronor från statsbidraget ska ges till Socialnämnden som inte minst 
behöver dem till att anställa fler medarbetare i sina verksamheter.  
Vi har valt att föreslå att medlen till härbärge för EU-medborgare i utsatthet ska öka med 1.3 
miljoner kronor från de 700 000 kronor som redan finns. Utökningen med 1.3 miljoner gäller i 
två år för att sedan det tredje året öka till 2 miljoner kronor eftersom den tidigare satsningen 
för 700 000 kronor då är avslutad. Denna utökning föreslår vi för att få ytterligare ett härbärge 
riktat till målgruppen EU-medborgare som befinner sig i utsatthet i Lund. Just nu och sedan 
1,5 år tillbaka finns ett härbärge i Lunds kommun. Det härbärget har dock alltid full 
beläggning plus en kö på minst lika många som härbärget kan rymma. Detta gör behovet av 
fler härbärgesplatser otroligt tydligt.  
 
För att allas mänskliga rättigheter, såsom accepterade sanitära förhållanden, ska respekteras 
samt tillfredsställas behövs minst ett härbärge till i Lund. Vi menar att det är fullt rimligt att 
ingen medmänniska i vår kommun ska riskera att frysa ihjäl, riskera att utsättas för hatbrott 
eller behöva äta från sopor. Ingen ska heller behöva sova otryggt i en buske för att nästa natt 
tvingas iväg till en annan buske. Mänskliga rättigheter ska gälla för alla under hela året. En 
sådan här satsning kommer, mot bakgrund till erfarenheterna från ideell sektor som har det nu 
existerande härbärget i sin regi, att resultera i färre avhysningar. En arbetsför medmänniska 
har svårt att få ett jobb, en adress, tillfälligt personnummer, lära sig språket och komma in i 
samhället om denne sover utomhus och inte ens kan äta sig mätt, sova tryggt eller sköta sin 
hygien. Fler människor blir en del av samhället genom fler härbärgen. 
Med ovanstående förklaring samt med internationell solidaritet och mänskliga rättigheter som 
utgångspunkt föreslår vi i vår budget att socialnämnden får ett uppdrag om tak över huvudet -
garanti för de medmänniskor som vistas i Lund. Ingen ska behöva sova ute i vår kommun. 
 
Statsbidrag stärkt välfärd 
2017: -10 miljoner kronor 
2018: -10 miljoner kronor 
2019: -10 miljoner kronor 
 
Härbärge EU-medborgare i utsatthet 
2017: -1.3 miljoner kronor 
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2018: -1.3 miljoner kronor 
2019: -2 miljoner kronor 
 
UPPDRAG: Tak över huvud - garanti 
 
 

Servicenämnden  
Servicenämnden bedriver verksamhet inom områdena Lundafastigheter, Markentreprenad och 
Måltidsservice. Här finns det bra satsningar att göra för miljön. 
Vi vill utöka antalet solceller i Lunds kommun för att göra nytta för miljön. Det finns en 
solcellskarta som visar vart det för privatpersoner går att sätta solceller på bostäder. Vi vill 
aktivt sätta upp solceller på fler platser i Lunds kommun, till exempel parkeringsplatser i 
kommunen. 
I servicenämnden har vi också lagt ett uppdrag om att införa en vegetabilisk norm i skolor och 
förskolor för att det är bra för miljön, bättre för djuren och bra för hälsan. Vegetabilisk mat 
minskar även behovet av specielkost, då den är ägg och mjölkfri. Av samma anledningar har 
vi även lagt ett uppdrag om att minska animalierna i kommunala verksamheter. Det blir ingen 
extra kostnad att använda mer vegetabilisk mat, snarare tvärtom.  
 
Solceller 
2017: -500 tusen kronor 
2018: -500 tusen kronor 
2019: -500 tusen kronor 
 
UPPDRAG: Vegetabilisk norm i skolor och förskolor 
 
UPPDRAG: Minskning av animalier i kommunala verksamheter 
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Skattehöjning 
 
För att få igenom den stärkta välfärden och de satsningar som är nödvändiga för ett 
tillgängligt Lund för alla, behöver vi höja skatten med 41 öre. 41 öre skattehöjning innebär 
drygt 100 kronor högre skatt per månad för den som har en månadslön på 25 000 kronor. Det 
är ungefär samma kostnad som att äta en extra falafel i veckan.  
Vi i Feministiskt initiativ är övertygade om att medmänniskorna i vår kommun kan tänka sig 
betala en hundralapp extra i månaden för en starkare, mer inkluderande välfärd, fungerande 
vägar och bättre miljö för alla.  
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EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr
Skatteintäkter och statsbidrag baseras på SKL:s prognos 28 april (cirkulär 16:17)

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

Full pris- och lönekompensation -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Överförmyndarnämnden, resursförstärkning -1 500 -1 500 -1 500

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -46 224 -48 761 -49 796 -50 831

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

Full pris- och lönekompensation -5 649 -11 277 -16 905

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Samordnade lokaler 0 1 500 1 500

Nytt HR- IT system -3 000 -3 000 -3 000

Stödfunktion för extern finansiering -600 -600 -600

Projekt ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro -5 000 -2 500 -2 500

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet -3 000 -3 000 -3 000

Slopad resa till Mipim 300 300 300

Slopad resa till Almedalen 700 700 700

Jämställda löner -7 500 -10 000 -10 000

Jämställdhetsstrateg -600 -600 -600

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -178 888 -208 924 -212 452 -218 080
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KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Resultatförbättring 0 180 000 390 000

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200

IT-upphandling 3 000 3 000 3 000

Renoveringskommission -300 -300 -300

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram 3 300 183 900 393 900

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

Full pris- och lönekompensation -12 687 -25 765 -39 410

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Lokalsamordning Komvux 0 0 2 500

Statsbidrag stärkt välfärd -7 000 -7 000 -7 000

Normkritisk utbildning -500 -500 0

Stärkt elevhälsa -1 000 -1 000 -1 000

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -440 992 -476 152 -504 169 -530 395

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Statsbidrag stärkt välfärd -8 000 -8 000 -8 000

Genuspedagoger -1 200 -1 200 -1 200

Stärkt elevhälsa -1 200 -1 200 -1 200

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -5 872 -8 387 -12 285
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BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

Full pris- och lönekompensation -47 852 -96 615 -145 974

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass -7 080 -7 080 -7 080

HBTQ-certifiering -600 -600 -600

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -1 690 206 -1 779 948 -1 856 104 -1 923 794

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

Full pris- och lönekompensation -17 998 -36 099 -54 431

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

HBT-certifiering -600 -600 -600

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -658 509 -682 571 -704 982 -730 517

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

Full pris- och lönekompensation -1 076 -2 152 -3 228

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Personalförstärkning -1 000 -1 000 -1 000

UPPDRAG: Utredning parkeringsytor

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -24 863 -25 939 -27 015
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TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

Full pris- och lönekompensation -5 585 -11 176 -16 767

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar 8 000 10 000 10 000

Underhåll -10 000 -10 000 -10 000

Färdtjänst i kommunal regi -5 000 -5 000 -5 000

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -173 409 -182 220 -187 151 -192 742

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318

Full pris- och lönekompensation -6 660 -13 332 -20 016

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

Statsbidrag stärkt välfärd -2 000 -2 000 -2 000

Slopad toalettavgift på Stadsbliblioteket -75 -75 -75

Sänkta avgifter Kulturskolan -2 000 -3 000 -3 000

Gratis sommarbusskort ungdomar 12-19 år -5 000 -5 000 -5 000

UPPDRAG: Bevara kulturhusen i byarna

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -330 933 -345 418 -354 365 -362 324
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

Full pris- och lönekompensation -55 281 -111 515 -168 795

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

Omförhandlad hyra 2 100 2 100 2 100

Statsbidrag stärkt välfärd -15 000 -15 000 -15 000

Intensifiera avskaffandet av delade turer -15 000 -15 000 -15 000

Återinför friskvårdstimmen -10 000 -10 000 -10 000

6 timmars arbetsdag på 2 äldreomsorgsverksamheter -12 000 -12 000 -12 000

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -1 672 555 -1 837 706 -1 926 393 -2 018 202

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

Full pris- och lönekompensation -14 623 -29 246 -43 869

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

Statsbidrag stärkt välfärd -10 000 -10 000 -10 000

Härbärge EU-medborgare i utsatthet -1 300 -1 300 -2 000

UPPDRAG: Tak över huvud-garanti

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -525 344 -551 964 -566 587 -581 910

MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

Full pris- och lönekompensation -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -12 594 -13 642 -14 084 -14 526
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FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 -3 160

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -141 303 -187 061 -311 255 -443 559

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

Feministiskt initiativs förslag, nettokostnadsram -5 936 498 -6 390 779 -6 596 730 -6 771 246

Summa förändringar -370 291 -484 761 -558 581
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 738 39 738 39 738

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

Gemensamt fordonssystem 3 000 6 000 6 000

Effektivare hyressystem och minskad internfakturering 0 3 000 3 000

Samordnad lokalplanering 1 000 1 000 1 000

Solceller -500 -500 -500

UPPDRAG: Vegetabilisk norm i skolor och förskolor

UPPDRAG: Minskning av animalier i kommunala verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 30 397 103 238 109 238 109 238

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500

Summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen -306 791 -415 261 -489 081

Skattehöjning 41 öre 110 700 112 000 117 000

Årets resultat enligt Feministiskt initiativs förslag 78 154 111 488 125 891
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Bokslut Budget Budget Plan Plan

RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 1 622 104 1 752 016 1 796 081
Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 -7 415 770 -7 732 108 -7 968 690
Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000
Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0
Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 -6 093 666 -6 300 092 -6 512 609

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 5 701 700 5 944 000 6 200 000
Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000
Finansiella intäkter 118 000 121 375 132 820 146 180 157 100
Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -63 700 -85 600 -106 600
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0
Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 78 154 111 488 125 891

Årets resultat 145 000 -818 78 154 111 488 125 891

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 78 154 111 488 125 891

* Varav Resultatförbättring 0 180 000 390 000

Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,0% 1,3% 1,8% 1,9%

Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 91 541
Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 2018 127 020 131 760
Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål 13 387 15 532 5 869

Bokslut Budget Budget Plan Plan

FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 145 000 -818 78 154 111 488 125 891
Justeringar för avskrivningar m m 284 000 280 000 300 000 320 000 340 000
Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300
Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH. 501 000 317 482 416 554 498 388 543 991

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 -1 384 600 -1 458 300 -1 104 950
Värdepapper, pensionsförvaltning 0 0 0 0
Ej verkställda investeringar 0 0 0 0
Avgår exploateringsverksamhet 0 0 0 0

MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 -1 384 600 -1 458 300 -1 104 950

FINANSIERING
Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 965 646 959 912 560 959
Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHE 514 000 746 700 965 646 959 912 560 959

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 400 0 0
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