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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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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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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

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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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











Omstart Lund 

 
(M), (C) och (KD) förslag till EVP 2017-2019 för Lunds 

kommun 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



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 



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 



 

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 

 



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



 
 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



(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.  



12 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

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  

 

 

 

 

http://www.liberalernalund.se/
mailto: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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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.  



 

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 



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. 



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. 

 

 



 

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 



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 



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 



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
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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



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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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



 

 

 

 

 

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 



 
 
 
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) 



 

 
 

Reservation, kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25 
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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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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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