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Justerare Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

Justerare Björn Abelson (S) med Hanna Gunnarsson (V) som ersättare

Paragrafer § 142-157

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

Underskrifter
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Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-05-22

Paragrafer § 142-157

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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§ 142 Information om ekonomi och budget 
2018

Dnr KS 2018/0002

Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den 
30 april 2018.
 
Rapporten redovisas.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 5 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 143 Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2018/0026

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-04-16
2018-04-23 
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
2018-05-02

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 144 Beställning av ridanläggning på 
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera 
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess 
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det 
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola. 
Anläggningen ska innehålla två ridhus, administrationsdel, 
omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor 
utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000 
kronor. Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och 
driva anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas 
plats vid behov i den nya anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med 
omkringliggande markägare angående ridvägar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Karta över ridvägar i Lunds stad
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018 § 72

Yrkanden
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna 
Gunnarsson (V) och Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny 
ridanläggning för 72,3 miljoner kronor samt
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan 
den gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021, samt
att   enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av 
kommunen redovisade systemet av ridvägar.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) m.fl 
förslag.
 
Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
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att återremittera ärendet till kommunkontoret för att ta fram ett giltigt 
avtal om ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.
att i det fall det inte skulle vara möjligt att finna en lösning med 
markägarna komplettera ärendet med en juridisk bedömning.
 
Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed 
(FNL) instämmer i första hand i Christer Wallins (M) m.fl 
återremissyrkande och yrkar i andra hand avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl 
återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
återremissyrkandet.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark 
(MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof 
Andersson (SD) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) 
röstar Nej.
 
Omröstningen  utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå återremissyrkandet.
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Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl avslagsyrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark 
(MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar Nej.
 
Philip Sandberg (L) avstår från att rösta.
 
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster och 1 som avstår.
 
Med ordförandens utslagsröst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
 
 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 

72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den 

gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021, samt
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att   enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av 
kommunen redovisade systemet av ridvägar.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och FörNyaLund reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 144/01-03.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 22 maj 2018, 

ärende 3. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i 

Lund, (KF) Dnr KS 2018/0113 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi anser att Ladugårdsmarken är 

fel placering av ny ridanläggning. Vi har tidigare yrkat återremiss för att få 

igång en ny planprocess, men när det nu har nått vägs ändå så vill vi vara 

tydliga och yrka avslag på att bygga på Ladugårdsmarken. Det hela blir 

inte bättre av att grannar har gjort tydligt att de inte kommer att tolerera 

ridning på sina enskilda vägar. 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-22 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

Reservation ärende # 3 Kommunstyrelsen 2018-05-22 

FörNyaLund anser att det är angeläget att det uppförs en ny ridanläggning men anser inte att 
ridanläggningen ska byggas på den aktuella platsen.  

Jag anser att beredningen av ärendet varit undermålig. I handlingarna inför KS 2018-04-04 framgick 
att ridanläggningen skulle vara svår att använda eftersom det saknades avtal med markägare. Nu 
framgår det av handlingarna att ridvägarna till den nuvarnde ridanläggningen går att använda även 
om det till vissa delar fortfarande är oklart. 

Mot denna bakgrund valde jag att bifalla återremissyrkandet och när detta föll valde jag att rösta för 
avslag.  

Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet och avslagsyrkandet. 

 

För FörNyaLund 

Börje Hed 

 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-22 
 
Ang Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund 
(Dnr: KS 2018/0113) 
 
Vi är angelägna om att en ridanläggning i Lund får så bra funktionalitet som möjligt. I det 
ingår inte bara att det ska finnas möjliga ridvägar som leder till och från ridanläggningen, utan 
även att vägarna går att använda utan problem. Vi efterlyser av detta skäl överenskommelser 
mellan Lunds kommun och berörda markägare avseende väganvändning. Vi finner det 
märkligt att en majoritet i kommunstyrelsen, inklusive det rödgröna styret, är ointresserade av 
att låta arbeta fram konstruktiva lösningar för ridsportens bästa. Istället ska beslutet om 
beställning forceras fram. 
 
Vi reserveras oss till förmån för våra yrkanden i kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Inga-Kerstin Eriksson (C) 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD)  Börje Hed (FörnyaLund) 
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§ 145 Beställning av lokaler för Komvux
Dnr KS 2018/0369

Sammanfattning
Komvux verksamhet SFI (Svenska för invandrare) växer i volym och det 
växande elevantalet ryms inte i nuvarande lokaler på Gastelyckan. Fram 
tills att de nya lokalerna på Vipans gymnasieskola står färdiga behövs det 
ytterligare lokaler. Förslaget är att hyra lokaler på CC-house med en 
årshyra på 1,9 miljoner kronor. I dessa lokaler ska delar av den 
gymnasiala vuxenutbildningen bedrivas så att SFI verksamheten hålls 
samlad på Gastelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2018
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 9 april 2018, dnr 2018/0265
Beställningsmall, Beställning Lokaltillskott Komvux
Internhyresberäkning daterad 30 april 2018
Skisser
Utbildningsnämndens beslut den 18 april 2018, § 49 dnr 2018/0265.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på kommunkontorets förslag.
 
Anders Almgren (S), Hanna Gunnarsson (V), Yanira Difonis (MP), 
Philip Sandberg (L) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal för 
vuxenutbildning med en årshyra på 1 820 000 kronor per år.
att finansiering sker inom utbildningsnämndens befintliga ram.
 
Christer Wallin (M) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i enlighet med 
kommunkontorets kommentarer utreda och analysera dels de ekonomiska 
aspekterna och dels möjligheter till alternativa lokaler.
 

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl 
återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
återremissyrkandet.
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Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal för 

vuxenutbildning med en årshyra på 1 820 000 kronor per år.
att finansiering sker inom utbildningsnämndens befintliga ram.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 145/01-02.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten
 
 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 22 maj 2018, 

ärende 4. Beställning av lokaler för Komvux Dnr KS 2018/0369 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

SFI måste bli effektivare, och få snabbare genomströmning. Det finns inga 

medel till denna utbyggnad i förslagen till budget. Att utföra arbetet inom 

budget, och inte bygga ut med nya lokaler är i detta fall ett lämpligt 

förändringstryck.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-22 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-22 
 
Ang Beställning av lokaler för Komvux (Dnr: KS 2018/0369) 
 
Moderaterna och Centerpartiet anser att beslutsunderlaget är bristfälligt och att ärendet därför 
kräver ytterligare beredning innan kommunstyrelsen kan fatta ett informerat och välgrundat 
beslut. Att hänvisa till att ärendet är brådskande och att kommunstyrelsen av den anledningen 
ska bortse från behovet av ett ordentligt underlag är oacceptabelt. Kommunkontoret 
uppmärksammar i tjänsteskrivelsen ett antal brister i underlaget. Det går inte att utläsa hur 
många elever och personal lokalerna ska användas för och följer inte heller befintlig mall för 
lokalinvesteringsprocessen. I kommunkontorets kommentar står bland annat att 
”kommunkontoret inte har kunnat bereda ärendet med den kvalitet som är önskvärd”. Det 
visar med all önskvärd tydlighet att ärendet måste återremitteras. 
 
Vi reserveras oss till förmån för våra yrkanden i kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Inga-Kerstin Eriksson (C) 
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§ 146 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 
2019 - 2021, med budget för 2019

Dnr KS 2017/0747

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

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

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

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

Beslut

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

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

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

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

att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt 
kommunfullmäktiges mål,

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

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

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

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

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

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

 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att behandla 

budgetförslagen som kompletta förslag som ska ställas oförändrade 
mot varandra.

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

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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nytt ledarskap för Lunds 
kommun 

 
Tillsammans för ett bättre Lund 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alliansen i Lunds kommuns budgetförslag för 2019-2021 
 

 

 

 

 

 



 

 



1 
 

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

Kommun 

Summa, 
inkl. 
kyrkoavgift 

Summa, 
exkl. 
kyrkoavgift 

Kommunal-
skatt 

Landstings-
skatt 

Begravnings-
avgift Kyrkoavgift 

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

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

Förändringar 342 3 733 7

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

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

Nettokostnadsram -58 546 -54 813 -54 806

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

Förändringar -10 318 -1 818 583

Nettokostnadsram -206 228 -208 045 -207 462

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

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

Nettokostnadsram -217 778 -220 595 -221 012

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4 900 0 0

Förändringar -4 900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

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

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

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

Förändringar -5 209 -250 -251

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

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

Nettokostnadsram -29 525 -29 774 -30 025

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

Förändringar 1 788 -806 -806

Nettokostnadsram -188 049 -188 855 -189 661

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

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

Nettokostnadsram -191 309 -194 615 -197 421

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

Förändringar 13 150 -19 600 -2 028

Nettokostnadsram -48 022 -67 622 -69 650

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

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

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

Förändringar -3 734 -3 132 -3 171

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

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

Nettokostnadsram -350 764 -353 896 -357 066

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

Förändringar 3 423 -6 720 -6 817

Nettokostnadsram -451 548 -458 268 -465 086

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

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

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

Nettokostnadsram -465 998 -455 718 -462 536

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

Förändringar -1 591 -1 613 -1 635

Nettokostnadsram -116 869 -118 482 -120 117

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

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

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

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

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

Nettokostnadsram -14 363 -14 433 -14 504

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

Förändringar -105 752 -62 844 -72 088

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

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

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 000 0 0

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

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

Förändringar -36 592 -21 757 -15 856

Nettokostnadsram -568 024 -589 781 -605 636

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

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

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

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

Förändringar -122 899 -47 556 -46 764

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

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

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

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

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

Förändringar -27 979 -69 895 -131 730

Nettokostnadsram -179 896 -249 791 -381 521

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

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

Nettokostnadsram -116 546 -174 899 -271 602

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

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

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

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

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

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

Resultatpåverkande 284 765 290 765 293 765

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

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

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

Resultatpåverkande 6 663 833 6 886 190 7 136 003



Alliansens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

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

Resultatmål om 2 % 131 635 136 668 141 882

Differens mot resultatmålet -9 038 0 0



 
Vänsterpartiets budget för 
Lunds kommun 2019-2021 
 

 
Såhär läser du budgeten (exceldokumentet med siffror):  

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

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

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



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



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



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



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



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

Politisk ledning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar 342 7

Nettokostnadsram

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

Kommunkontor 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar 583

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

-58 888 -58 546 -54 813

3 733

-58 546 -54 813 -54 806

-1 178 -2 349 -3 445

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

-59 874 -57 862 -58 951

-195 910 -206 228 -208 045

-10 318 -1 818

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

Nettokostnadsram

-2 500 -2 500 -2 500

-2 000 -2 000 -2 000

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

-7 500 -15 000 -15 000

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

-25 839 -36 282 -39 403

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

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 0 0

Förändringar 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

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

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Byggnadsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -250 -251

4 900

-4 900

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -3 000 -3 000

-24 315 -29 525 -29 774

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

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Ta bort nedskärning 2 procent -486

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-29 525 -29 774 -30 025

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

-1 076 -1 671

-2 336 -2 926 -3 521

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

Teknisk nämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -806 -806

Nettokostnadsram

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

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

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

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

-189 837 -188 049 -188 855

1 788

-188 049 -188 855 -189 661

-1 000 -2 000

-7 150 -7 150 -7 150

-1 000 -1 000 -1 000

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

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan 
(kapitalkostnader)

-3 797 -7 558 -11 335

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

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

Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram

-207 917 -215 144 -221 747

-61 172 -48 022 -67 622

13 150 -19 600 -2 028

-48 022 -67 622 -69 650

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

Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

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

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

Nettokostnadsram

-347 031 -350 764 -353 896

-3 734 -3 132 -3 171

-350 764 -353 896 -357 066

-1 500 -1 500 -1 500

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

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

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

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

Förändringar

Nettokostnadsram

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

Nettokostnadsram

Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

-454 971 -451 548 -458 268

3 423 -6 720 -6 817

-451 548 -458 268 -465 086

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

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

-24 350 -16 865 -18 448

-475 898 -475 133 -483 534

-115 279 -116 869 -118 482

-1 591 -1 613 -1 635

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

Miljönämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -584 -71 -71

Nettokostnadsram

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

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

-116 869 -118 482 -120 117

-13 778 -14 363 -14 433

-14 363 -14 433 -14 504

-1 000 -1 000 -1 000

-1 276 -1 563 -1 852

-15 639 -15 996 -16 356

-1 876 721 -1 982 472 -2 045 317

-105 752 -62 844 -72 088

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

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

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

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

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

-2 000 -2 000 -2 000

-62 483 -92 725 -123 405

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

Utbildningsnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

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

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

-531 432 -568 024 -589 781

-36 592 -21 757 -15 856

-568 024 -589 781 -605 636

-2 000 -2 000 -2 000

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

-14 462 -20 160 -26 056

-582 486 -609 941 -631 692

-2 504 387 -2 627 286 -2 674 842

-122 899 -47 556 -46 764

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

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

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

Nettokostnadsram

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

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

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

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

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

Finansförvaltning 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

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

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 -170 -510

Nettokostnadsram

Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021
Intäkter
Kostnader
Resultatpåverkande

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

-151 917 -179 896 -249 791

-27 979 -69 895 -131 730

-179 896 -249 791 -381 521

-179 896 -249 961 -382 031

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

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

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

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

Servicenämnd 2019 2020 2021
Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster
Resultatpåverkande

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

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

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

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

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

-6 700 -6 700 -6 700

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

-12 950 -12 950 -12 950

270 015 272 015 274 015

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

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

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

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

69 500 71 750 74 250
-1 900

105 000 210 000 315 000

174 300 280 950 387 350

6 799 933 7 150 840 7 499 753



Totalt budgetresultat inklusive simuleringar

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

Årets resultat

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

Resultatmål (budget i balans tre år)

Differens mot resultatmålet (balans senaste tre åren)

Årets resultat innan simulering
Årets resultat efter simulering

Simuleringsförändringar

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

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

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

-263 025 -134 181 -26 907

267 000 167 975 37 768

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

-85 532 -69 642 -56 461



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

Differens

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

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

Korrelation alla 0,55
Korrelation sena 0,95

Budgeterat 
resultat

Resultat enligt 
bokslut
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SVERIGEDEMOKRATERNAS 
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          Budget för Lunds kommun 2019 

Förslag från Sverigedemokraterna 
 

Innehållsförteckning: 
 

Allmänna texter: 

 

 Inledning  med ekonomisk lägesanalys 

 Invandring och mångkultur 

 Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

 

 

Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter:  

  

 Politisk ledning och kommunstyrelse 

 Kommunkontor 

 Kommungemensamt 

 Byggnadsnämnd 

 Teknisk nämnd 

 Kultur och fritidsnämnd    

 Socialnämnd 

 Miljönämnd 

 Vård- och omsorgsnämnd 

 Utbildningsnämnd 

 Barn- och skolnämnd 

 Finansförvaltning 

 Renhållningsstyrelsen 

 Servicenämnden  

 Skattesats    
 

 

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 

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

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

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

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

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

möjliggöra tydliga jämförelser.  



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

förskönande omskrivning kallar utmaningar. Den mångkulturella 

samhällsomvandingen med enorm mottagning av asylinvandrare har havererat, 

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

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

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

andel äldre.  

 

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

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

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

minskade invandringskostnader genom att mottagningen av asylinvandrare 

stoppas, och en rad andra prioriteringar.  

 

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

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

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

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

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

föreslår i vår budget.  

 

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

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

 

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

bort medlen för ridanläggningen på Ladugårdsmarken, och ridvägarna 

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

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

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

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

och inköp av bostadsrätter.  

 

2. Invandring och mångkultur 

Som alla har sett de senaste åren har den hittillsvarande invandringspolitiken 

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

mottagande av så kallade ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis 

återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt. 

 

Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en 

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

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



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

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

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

som de senaste åren har redovisats inom flyktingverksamheten.  

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

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

avvecklas.  

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

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

miljoner för 2021.  

 

 

3. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men 

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

dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att 

mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har 

mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HR-

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

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

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

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

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

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

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

genusarbetet? 

 

Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? 

Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor 

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

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

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

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

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

omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än 

politisk propagandaverksamhet.  

 

Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för 

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

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

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

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

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



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

dessa projekt och verksamheter avskaffades.  

 

4. Kommunstyrelse och politisk ledning 

Men omläggning till en Sverigedemokratisk invandringspolitik kan kostnaderna 

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

inget generellt effektiviseringskrav, utan förutsätter att alla politiker förstår 

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

 

 

5. Kommunkontor 

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

visselblåsarfunktionen, tar vi bort medlen till. Kommunens deltagande i 

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

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

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

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

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

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

gång.  

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

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

ordningsvaktstjänst som Jernhusen har bett kommunen om för att tillsammans 

med Jernhusens vakt öka tryggheten vid centralstationen.  

 

 

6. Kommungemensamt. 

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

parallella funktioner. Även antalet administratörer växer snabbare än övriga 

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

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

under arbetsnamnet ”Förvaltningsreform”.  

Vi har lagt denna besparing under kommungemensamt, eftersom den berör 

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

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

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

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

styret av kommunen är tydligt, och präglas av nyttotänkande.  

 

 

 

 



7. Byggnadsnämnd 

Nybyggnationen tar idag liten hänsyn till estetiska värden, och förfular 

stadsbilden med plåt- och glasfasader utan anknytning till något kulturarv 

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

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

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

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

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

värderingar, mänsklig identitet och tillhörighet, och längtan och drömmar 

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

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

på detta område ändras.  

 

 

8. Teknisk nämnd 

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

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

inbakade i deras ”förändringar” kommer att kunna genomföras. 

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

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

för att förbättra snöröjningen och vinterväglaghållningen. Dessa ökade medel 

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

bedömer också att om det märkliga projektet med livsmedelshandel i Folkparken 

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

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

lämplig för det.  

 

 

9. Kultur- och fritidsnämnd 

Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla 

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

används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade 

verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kvarstå i kommunal ägo.  



 

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

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

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

effektivare.  

 

 

10. Socialnämnd 

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

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

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

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

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

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

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

medel med 7 miljoner kronor.  

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

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

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

kommande år.  

Genom ett omedelbart avbrytande av mottagningen av asylinvandrare anser vi 

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

2020, och 130 miljoner för 2021.  

När det gäller försörjningsstödet, så bör detta med en Sverigedemokratisk 

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

försiktigt bedömd siffra, 10 miljoner, för detta. 

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

försörjningsstöd som betalas ut för flyktingar som väntar på att få 

etableringsersättning görs återbetalningspliktigt. Detta har genomförts i en del 

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

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

och då hade Lund bara börjat den kraftiga utbyggnaden av 

flyktingmottagningen. 

 

11. Miljönämnd 

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

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

verksamhet på detta sätt.  

 

 



12. Vård- och omsorgsnämnden 

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

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

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

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

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

om att förbehållsbeloppet ska höjas, och även bostadstillägget.  

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

kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt 

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

 

 

13. Utbildningsnämnd 

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

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

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

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

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

genom att dessa projekt avslutas.  

 

 

14. Barn- och skolnämnd 

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

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

ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Finns det elever som stör 

undervisningen och skapar otrygghet, ska dessa undervisas i en speciell 

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

kallad pliktskola.  

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

följande: Vi tar bort det enorma effektiviseringskravet. Vi minskar 

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

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

barns kunskap om det svenska kulturarvet.  

 

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

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

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

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

mycket otäcka uttryck inom skolans värld.  

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

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

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

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



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

förvaltningen borde arbeta med andra diskrimineringsåtgärder än HBTQ. 

”främst etnisk diskriminering tas upp som exempel”.  

 

Vi minskar anslaget till modersmålsverksamheten med 10 miljoner, en reform 

som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla 

modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste 

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

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

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

att minska anslagen med minst 15 miljoner kronor när dessa verksamheter 

avskaffas. 

 

 

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

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

bygga seniorlägenheter på motsvarande markyta. Det kommer att ge en 

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

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

står på tomten nu.  

 

 

16. Renhållningsstyrelsen 

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

 

 

17. Servicenämnden 

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

det innebär att andra nämnder bara faktureras motsvarande belopp.  

 

 

18. Skatter och finansiellt netto 

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

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

Förändringar 342 3,733 7

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

Förändringar -10,318 -1,818 583

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

Uppföljning av bemötande & tillgänglighet
i kommunen

Fler arrangemang – genomförande av
Evenemangsstrategi

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

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

Kommungemensamt 2019 2020 2021
Ingående nettokostnadsram 4,900 0 0

Förändringar -4,900 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

Nettokostnadsram 10,000 50,000 90,000

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

Förändringar -5,209 -250 -251

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(S) och (MP) förslag till förändringar:

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

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

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

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

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

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

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

Förändringar 1,788 -806 -806

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

-60 -350 -650

-175 -350 -525

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

100 100 100

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

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

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

Förändringar 13,150 -19,600 -2,028

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

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

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

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

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

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

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

Förändringar -3,734 -3,132 -3,171

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

-160 -325 -485

(SD) förslag till förändringar:

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

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

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

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

Förändringar 3,423 -6,720 -6,817

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

Utveckling och upprustning av
Friluftsbaden (kapitalkostnader)

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

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

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

Förändringar -1,591 -1,613 -1,635

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

(SD) förslag till förändringar:

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

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

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

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

Förändringar -584 -71 -71

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

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

Besparing på försörjningsstöd pga
Stoppad asylinvandring



05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

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

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

Förändringar -105,752 -62,844 -72,088

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

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

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

Förändringar -36,592 -21,757 -15,856

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

Nettokostnadsram -571,586 -599,041 -620,793



05/14/2018

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

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

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

Förändringar -122,899 -47,556 -46,764

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

(SD) förslag till förändringar:

6,800 6,800 6,800

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

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

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

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

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

Förändringar -27,979 -69,895 -131,730

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

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

Stärk Lunds skolors resurscentrum – utökat
Uppdrag barn med särskilda behov

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

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

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

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

Resultatpåverkande 1,900 1,900 1,900

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

Resultatpåverkande 269,265 272,265 272,265

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

Tillkommande förändringar 2019-2021 2019 2020 2021

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

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

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

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

Årets resultat 107,529 94,685 62,220

1.6% 1.4% 0.9%

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

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

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

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning



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

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

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

X = Avser extern förhyrning.

Investeringsramar Tidigare 2018 2019 2020 2021 2022 2023 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner

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

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

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

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



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

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

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

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

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 22 maj 2018, 

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

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

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

yrkandet på vårt eget budgetförslag.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-22 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



RESERVATION   
KS 2018-05-22 
 
 
 
 
 
Reservation ärende § 5 

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

Det förslag på EVP 2019-2021, med budget för 2019, som vi socialdemokrater och 
miljöpartister föreslog kommunstyrelsen att överlämna till kommunfullmäktige var en stark 
budget med avgörande framtidssatsningar. Stora satsningar på barn och unga, på miljö och 
klimat, samt satsningar för att hela Lunds kommun ska kunna fortsätta utvecklas. 

Kommunstyrelsen valde istället att bifalla den budget som Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet och Krisdemokraterna presenterade. Det är en budget som utöver att avgörande 
satsningar för Lunds kommuns utveckling saknas dessutom helt bygger på en allt igenom 
orealistisk finansiering. Den borgerliga budgeten finansieras i mycket hög utsträckning med 
en så kallad ”resultatförbättringspost” på 40 miljoner kronor. Det vill säga att man helt enkelt 
gissar eller önskar att man har 40 000 000 kronor mer i intäkter varje år än vad man kan 
redogöra för. Det är inget annat än ett billigt och oseriöst trick för att få ihop en budget när 
den politiska förmågan och den ekonomiska kompetensen tryter. 

Den borgerliga budgeten finansieras också med att investeringarna ska minskas på ett sådant 
sätt att det redan 2019 ska sparas 24 miljoner på driftkostnaderna. Detta helt utan att 
specificera vilka investeringar som ska stå tillbaka, trots att den innebär att investeringar på 
300 miljoner kronor måste stoppas redan i år. Det motsvarar att avbryta all planering av två 
nya grundskolor inom några få månader. Som komplement till denna ihåliga finansiering 
föreslås mycket stora ökade vinstuttag göras från Kraftringen, LKF och LKP. Deras förslag 
till mångdubblat vinstuttag från LKF innebär en stor risk för höjda hyror och minskat 
bostadsbyggande. 

Det är vår uppfattning av Lunds kommun behöver göra viktiga framtidsinvesteringar, inte 
minst investeringar i barn och unga samt i klimat och miljö. Investeringar som saknas i det 
förslag som kommunstyrelsen ställde sig bakom. 

För att möjliggöra de investeringar som krävs för att Lunds kommun ska fortsätta vara en 
ledande klimatkommun, fortsatt ska vara den bästa platsen att bo i för unga och för att 
utveckla hela kommunen reserverar vi oss till förmån för våra egna yrkanden. 

 

Anders Almgren (S) Ulf Nymark (MP) 
Kommunstyrelsens ordförande Ledamot kommunstyrelsen 



Kommunstyrelsen Protokoll 15 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 147 Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun
Dnr KS 2018/0163

Sammanfattning
Lunds kommuns nya vision har medfört ett behov av att uppdatera och 
ersätta kommunens medarbetarpolicy från 2010. Den nya policyn bär 
namnet arbetsgivarpolicy. Syftet med ändringen är att tydliggöra att 
avsändaren är arbetsgivaren Lunds kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 maj 2018

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut den 2 maj 2018, § 20 dnr 
KS 2018/0163
Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun
Planerad hierarki och struktur för styrdokument inom HR 3 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut 25 mars 2010§ 52
Medarbetarpolicy, KS 2007/0123

Yrkanden
Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), 
Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin (M) och Anders Almgren (S) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Lunds kommuns arbetsgivarpolicy
att arbetsgivarpolicyn ersätter medarbetarpolicyn.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att policyn byter namn till “Personalpolicy” med konsekvensändringar i 
texten på sidan 1.
att på sidan 1, tredje stycket, andra meningen avslutas med “…till nytta 
för medborgarna”.
att på sidan 2, första meningen avslutas “…som ska känneteckna oss som 
organisation”.
att på sidan 2, under Attraktiva anställningsvillkor, de sista två 
meningarna byts ut mot “Lönen ska vara rättvis och konkurrenskraftig. 
Likvärdigt arbete ska ge likvärdig lön, speciellt med hänsyn till yrken 
som domineras av kvinnor respektive män.”



Kommunstyrelsen Protokoll 16 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

att på sidan 3, under Lyssna som förhållningssätt, medarbetare, första 
punkten formuleras om: “Att du är lyhörd för medborgarnas behov”
att på sidan 4, medarbetare, ny andra punkt: “Att du påtalar eventuella 
missförhållanden på din arbetsplats”
att på sidan 4, chef, ny andra punkt: “Att du uppmuntrar ett kritiskt 
förhållningssätt till den egna organisationen och aldrig sopar problem 
under mattan”
 
 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Yanira Difonis (MP) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta Lunds kommuns arbetsgivarpolicy
att arbetsgivarpolicyn ersätter medarbetarpolicyn.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 147/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 22 maj 2018, 

ärende 6. Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun, (KF) Dnr KS 

2018/0163 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt avslagsyrkande.  

Vi yrkade ju på förra KS 2 maj avslag till två andra policydokument, lika 

fulla av floskler som detta dokument. Om man hade skrivit ett förslag med 

konkreta arbetsinstruktioner hade det varit en sak, men nu är det fråga om 

ännu ett dokument med floskler. 

 

Det är något fundamentalt fel när man i dokument försöker detaljstyra hur 

människor ska inte bara agera, utan också hur de ska tänka, känna, 

uppfatta sin omvärld, sig själva, med mera. Det fundamentala felet är: 

tänkande måste vara fritt! Alla försök att reglera dessa saker kommer bara 

att innebära inskränkningar, inget tillförs.  

Hur ska då kvalitetsarbete när det gäller mänskligt tänkande och agerande 

gå till? Svaret är tusentals år gammalt: den goda, fria dialogen. Det måste 

vara tillåtet att tänka olika, och föra resonemang som går utöver 

självklarheter.  

 
För Sverigedemokraterna 2018-05-22 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 
 

Reservation till kommunstyrelsen 2018-05-22 
Ärende 6, Arbetsgivarpolicy 

 

Ge oss en Personalpolicy! 
 
Genom namnet Arbetsgivarpolicy signaleras ett ensidigt och samtidigt inkonsekvent 
perspektiv som tyvärr också genomsyrar stora delar av det korta dokumentet. Vad 
gäller målsättning talas om vad som ska känneteckna oss som arbetsgivare men vad 
gäller förhållningssätten finns plötsligt tre aktörer: arbetsgivaren, medarbetaren och 
chefen. Samtidigt reduceras Lunds medborgare till ”målgrupp”.  
 
Ett ensidigt och föråldrat arbetsgivarperspektiv kännetecknar också delvis synen på 
medarbetarnas och chefernas önskade förhållningssätt. Medarbetarna förväntas till 
exempel vara lyhörda, vara öppna för nya idéer, lyssna och visa respekt, på eget 
initiativ utveckla sin kompetens, samarbeta, visa handlingskraft och uppnå goda 
resultat. Men intet ett ord sägs om vikten av ett kritiskt förhållningssätt, att våga 
ifrågasätta och påtala missförhållanden, inte heller något om chefernas och 
kommunledningens roll i att utveckla en sådan sund kultur. 
 
Lönebildningen berörs bara med några få ord. Eftersom Lunds kommun, liksom alla 
offentliga arbetsgivare i Skåne, i tre årtionden tillämpat individuell lönesättning är 
meningen ”Lönen ska vara individuell” en platthet som inte hör hemma i policyn. Ett 
mer relevant mål vore till exempel att lönen ska vara rättvis och konkurrenskraftig. 
Slutligen: Med tanke på de kraftigt ökande löneskillnaderna mellan yrken som 
domineras av män respektive kvinnor i kommunen borde det i policyn slås fast att 
detta är den viktigaste frågan vad gäller lika lön för likvärdigt arbete.  
 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget förslag, i korthet följande: 
 

● Arbetsgivarpolicy byter namn till Personalpolicy. 
● Målgrupp byts ut mot medborgare. 
● De fem målområdena inte ska gälla för ”…oss som arbetsgivare” utan för ”…oss som 

organisation”. 
● ”Lönen ska vara individuell” byts ut mot “Lönen ska vara rättvis och 

konkurrenskraftig. Likvärdigt arbete ska ge likvärdig lön, speciellt med hänsyn till 
yrken som domineras av kvinnor respektive män.” 

● Medarbetarna uppmanas att påtala eventuella missförhållanden på sin arbetsplats 
● Cheferna uppmuntrar ett kritiskt förhållningssätt till den egna organisationen och 

aldrig sopar problem under mattan 
 
 

Vänsterpartiet i Lunds kommunstyrelse - Svartbrödersgatan 3, 223 50 Lund – Tel: Hanna Gunnarsson 0706 
606824, Mats Olsson 072 5240179,  E-post: hanna.ks.gunnarsson@gmail.com;  Mats.Olsson@ekh.lu.se 
 

mailto:Mats.Olsson@ekh.lu.se


Kommunstyrelsen Protokoll 17 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 148 Program för trygghets- och 
säkerhetsarbete i Lunds kommun

Dnr KS 2018/0316

Sammanfattning
Trygghet och säkerhet är viktiga grundkomponenter i det goda samhället. 
I takt med att omvärlden förändras uppstår nya hotbilder mot kommunen 
och dess medborgare. Samtidigt ställs nya lagkrav inom området. 
Trygghets- och säkerhetsarbetet högt upp på agendan i dag hos många 
kommunledningar och kommunerna ges ett allt större ansvar för 
inriktning, prioritering och samordning av de åtgärder som skall vidtas 
före, under och efter det att oönskade händelser inträffar.
Det samlade säkerhetsarbetet omfattar krisberedskap, civilt förvar, 
säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, IT-säkerhet, informationssäkerhet, 
säkerhet för anställda och förtroendevalda, skalskydd, systematiskt 
brandskyddsarbete, samordning av olycks- och brottsförebyggande arbete 
och försäkringssamordning.
I dag samordnas arbetet av kommunkontoret och dess enhet för trygghet 
och säkerhet. Enhetens arbete styrs i huvudsak av lagstiftningar inom 
områdena krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor. Uppgifter 
inom samtliga säkerhetsområden utförs idag, men saknar en tydlig 
styrning innefattande kommunens ambition och hur dessa frågor skall 
organiseras och samordnas. Det finns inget samlat styrdokument för hur 
kommunen skall arbeta med de olika delområden som berörs eller hur 
övriga säkerhetsfrågor skall hanteras och samordnas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2018

Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD), 
Inga-Kerstin Eriksson (C), och Ulf Nymark (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att utarbeta förslag till program 
för trygghets- och säkerhetsarbete,
att uppdra åt kommunkontoret att i Program för trygghets- och 
säkerhetsarbete i Lunds kommun inkludera terrorangrepp som ett 
delområde i programmet



Kommunstyrelsen Protokoll 18 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att utarbeta förslag till program för 

trygghets- och säkerhetsarbete,
att uppdra åt kommunkontoret att i Program för trygghets- och 

säkerhetsarbete i Lunds kommun inkludera terrorangrepp som ett 
delområde i programmet

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 19 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 149 Grönprogram för Lunds kommun - 
Samrådsbeslut

Dnr KS 2018/0272

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett 
förslag till Grönprogram för Lunds kommun samt en tillhörande 
handlingsplan. Förslaget har godkänts för samråd av tekniska nämnden 
den 14 mars 2018 samt av byggnadsnämnden den 15 mars 2018. 
Remissperioden pågår under april och maj månad 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Tekniska nämndens beslut den 14 mars § 59
Byggnadsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 42
Förslag till Grönprogram 2018-02-22
Handlingsplan till grönprogram för Lunds kommun 2018-02-22

Yrkanden
Lena Fällström (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Philip 
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med kommunkontorets förslag.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar  kommunstyrelsen, utöver 
kommunkontorets yttrande, ska yttra att det programmet tydligare ska 
beskriva ekosystemtjänsternas egenvärde och nytta för naturen, snarare 
än deras nytta för människorna.
 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Lena Fällströms (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med kommunkontorets förslag.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.



Kommunstyrelsen Protokoll 20 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna: Eventuella åtgärder som 
ingår i Grönprogrammet bör beaktas i framtida budgetprocesser.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 21 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 150 Kemikalieplan för Lunds kommun - 
LundaKem

Dnr KS 2017/1176

Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram 
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I arbetet med 
framtagandet av planen har bland annat representanter från berörda 
förvaltningar engagerats.
I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras 
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds 
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds 
kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar 
uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.
Miljönämnden har godkänt planen och föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem – Kemikalieplan för 
Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Förslag till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun
Miljönämndens beslut den 8 mars 2018 § 27
Sammanställning och behandling av inkomna remissvar den 2 mars 2018

Yrkanden
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ändra i föreliggande förslag till kemikalieplan så att det uttryckligen 
under rubriken ”Revision och framtid” står att miljönämnden ska besluta 
om upprättande och uppdatering av listan över nya åtgärder under 
kemikalieplanens giltighetstid 2018-2020.
att i förslag till kemikalieplan ändra formuleringen ”Tillsvidare inte 
anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp av granulat genom 
ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om möjligt ska alternativa 
material såsom kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av 
konstgräsplaner. Gummiunderlag används endast för att uppfylla 
tillgänglighetskraven.” till ”Vid anläggning av nya konstgräsplaner i 
möjligaste mån eftersträva användning av annat material än granulat. 
Underhålla befintliga granulatplaner bättre för att minska 
miljöpåverkan.”



Kommunstyrelsen Protokoll 22 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

 
Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf Nymark (MP) och 
Hanna Gunnarsson (V) instämmer i Christer Wallins (M) m.fl första att-
sats samt yrkar i övrigt att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till LundaKem- kemikalieplan för Lunds 
kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark 
(MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin 
Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Torsten 
Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Björn Abelsons (S) 
m.fl yrkande.



Kommunstyrelsen Protokoll 23 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att      ändra i föreliggande förslag till kemikalieplan så att det 

uttryckligen under rubriken ”Revision och framtid” står att 
miljönämnden ska besluta om upprättande och uppdatering av 
listan över nya åtgärder under kemikalieplanens giltighetstid 2018-
2020.

att i övrigt anta förslaget till LundaKem- kemikalieplan för Lunds 
kommun.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 150/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-22 
 
Ang Kemikalieplan för Lunds kommun - LundaKem (Dnr: KS 
2017/1176) 
 
I mars antog miljönämnden i Lund ett förslag till ny kemikalieplan för Lunds kommun, som 
kommer att behandlas av kommunfullmäktige. Planen är ”ett verktyg för att nå miljömålen i 
kommunens miljöprogram LundaEko II”. 
  
En av de mest uppmärksammade nyheterna i planen är skrivelserna kring kommunens 
konstgräsplaner. I åldern 7-20 år har fotbollen drygt 190 000 deltagaraktiviteter per år, vilket 
är cirka 25 % av alla idrottsaktiviteter i kommunen. De flesta av dessa sker på konstgräs – 
varför frågan om konstgräsets framtid får anses av stor vikt för idrottslivet i kommunen. 
  
I planen finns följande delåtgärd beskriven kring kommunens elva konstgräsplaner: 
”Tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp av granulat genom 
ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om möjligt ska alternativa material såsom 
kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av konstgräsplaner. Gummiunderlag 
används endast för att uppfylla tillgänglighetskraven.”  
  
Utöver detta föreslås det att: ”utred[a] användning och skötsel av gummiunderlag och 
konstgräs, för att minimera användning och undersöka alternativa material.” 
  
Bakgrunden till behovet av att undersöka alternativa material kan, med goda skäl, motiveras 
av den negativa miljöpåverkan dagens granulatplaner har. Efter en gemensam skrivelse av 
Saima Jönsson Fahoum (V) och Zoltán G Wagner (KD) i januari 2017 beslutade dock Kultur- 
och fritidsnämnden i februari samma år att ”uppdra åt förvaltningen att återkomma i frågan 
när det blir aktuellt med anläggandet av en ny konstgräsplan”. 
  
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna anser mot bakgrund av detta att 
formuleringarna i kemikalieplanen kring att kategoriskt säga nej till nya konstgräsplaner och 
därtill att frånta kultur- och fritidsnämndens möjlighet att väga olika typer av material mot 
varandra som olyckliga. 
  
Vi föreslog därför kommunstyrelsen besluta att ändra i föreliggande förslag till kemikalieplan 
så att skrivelsen kring konstgräsplanerna istället ska lyda som följande: 
 
”Vid anläggning av nya konstgräsplaner i möjligaste mån eftersträva användning av annat 
material än granulat. Underhålla befintliga granulatplaner bättre för att minska 
miljöpåverkan." 
  



Alliansen har vid flera tillfällen i kultur- och fritidsnämnden förslagit extra medel för eftersatt 
underhåll av idrottsplaner. Dessa pengar hade kunnat användas för att bättre ta hand om 
granulaten på befintliga planer – och att eventuellt ersätta vissa av dem med annat material 
vid behov. Men då styret röstat ned våra förslag saknas idag ekonomiska dessvärre medel för 
såväl bättre omhändertagande av granulaten som ersättande av befintliga planer. 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD) 



Kommunstyrelsen Protokoll 24 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 151 Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 
(Nano) i Lund, samråd

Dnr KS 2018/0278

Sammanfattning
Science Village Scandinavia AB inkom den 9 maj 2017 med en ansökan 
om detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 
två nano-laboratorier, kontorsbyggnader, parkeringshus och angörande 
gator samt säkerställa del av Vindarnas park.
Länsstyrelsen menar att det inte är lämpligt att skicka ut denna detaljplan 
på granskning förrän verifierade data för risker vid ESS finns. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att verifierade data troligtvis kommer att 
granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten under samrådstiden och därmed 
kan tidplanen för denna detaljplan hållas.
Efter samråd med länsstyrelsen bedömer Stadsbyggnadskontoret att 
genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka planförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2018
Byggnadsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 50
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 dnr BN 
2018/0082
Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 (Nano) i Lund, Lunds kommun, 
upprättad den 2 mars 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Torsten 
Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD) och 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig att det inte 
ska byggas något parkeringshus i området, och att parkeringsplatserna i 
detaljplanen minskas med motsvarande antal som en konsekvens av 
detta. Invånare och besökare till området ska uppmuntras att åka 
kollektivtrafik och inte köra bil annat än i undantagsfall.



Kommunstyrelsen Protokoll 25 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 151/01.

Protokollsanteckningar
Miljöpartiet, Vänsterpartiet: Vi anser att trafikplatsen E22 vid Brunnshög 
inte ska byggas. Vi anser också att p-normen för Brunnshög är föråldrad 
och väsentligt kan underskridas med tanke på det goda 
kollektivtrafikläget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten



 
 
 
 

 
 

  
       Reservation  

Kommunstyrelsen 2018-05-22, ärende 10+11 
10. “Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 (Nano) i Lund, samråd” 

11. “ Detaljplan för del av Dirigenten 1 m fl i Lund, Lunds kommun - samråd”  
 

  

Vi måste bygga för cykel och kollektivtrafik - inte bil!  
 
 
På kommunstyrelsens möte 22 maj fanns två detaljplaner för nybyggnation i varsin ände av 
Ideon-området. Vänsterpartiet tycker att planerna är bra, förutom att båda detaljplanerna 
innehåller nya parkeringshus. Dessa parkeringsplatser tycker vi inte behövs.  
 
Ideon-området har väldigt bra kollektivtrafik, med olika busslinjer som trafikerar de olika 
delarna av området och inom några år även en snabb och effektiv spårväg. Ideon ligger 
dessutom på bra cykelavstånd till andra delar av Lund. Trots det har båda detaljplanerna 
nya stora parkeringshus. Fler parkeringsplatser sänder signalen att det är välkommet att 
köra bil dit och parkera där, vilket är tvärtemot de signaler om att åka kollektivt och cykla 
som vi egentligen vill sända.  
 
Norr om Ideon (Östra Torn 27:13) kommer dessutom en ny motorvägsavfart byggas, som 
ytterligare kommer underlätta det miljödåliga bilkörandet.  
 
  

Vänsterpartiet yrkande i sin helhet  
att: kommunstyrelsen yttrar sig att det inte ska byggas något parkeringshus i 
området, och att parkeringsplatserna i detaljplanen minskas med motsvarande antal 
som en konsekvens av detta. Invånare och besökare till området ska uppmuntras att 
åka kollektivtrafik och inte köra bil annat än i undantagsfall. 

 
  
 
 
Hanna Gunnarsson Mats Olsson 
vänsterpartiet Vänsterpartiet  



Kommunstyrelsen Protokoll 26 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 152 Detaljplan för del av Dirigenten 1 m fl i 
Lund, Lunds kommun - samråd

Dnr KS 2018/0273

Sammanfattning
Den 24 maj 2016 inkom Medicon Village AB med ansökan om 
upprättande av ny detaljplan för del av Dirigenten 1 m.fl. i Lund.
Syftet med ny detaljplan är att förtäta och utveckla området närmast 
Scheelevägen och Tunavägen. Förslaget innehåller nya bostäder, kontor, 
hotell, lokaler för centrumverksamhet, vård kopplat till medicinsk 
forskning samt parkeringshus. Ett samlat entrétorg möjliggörs i 
förlängningen av Forskarparken. Målet är att helhetsmiljön ska bli mer 
stadsmässig och välkomnande.
Planområdet ingår i ramprogram för Medicon Village och 
Företagsstråket Sölvegatan (2014) och är en viktig del i verkställandet av 
ramprogrammets visioner. Det är ett komplext förtätningsområde med 
svåra planfrågor kopplat till sig; riksintresse för trafiken, riksintresse för 
kulturmiljö, närhet till farligt gods-led och risk kopplat till 
labbverksamheter i närområdet.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Byggnadsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 49
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 dnr BN 
2018/0082
Detaljplan för del av Dirigenten 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun, 
upprättad den 2 mars 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar.
 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att till 
yttrandet tillägges:



Kommunstyrelsen Protokoll 27 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen anser att Scheelevägen även fortsättningsvis ska kunna 
fungera som genomfartsled och trafikförsörjare till IDEON-området.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig att det inte 
ska byggas något parkeringshus i området, och att parkeringsplatserna i 
detaljplanen minskas  med motsvarande antal som en konsekvens av 
detta. Invånare och besökare till området ska uppmuntras att åka 
kollektivtrafik och inte köra bil annat än i undantagsfall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandena om bifall till 
kommunkontorets förslag mot Hanna Gunnarssons (V) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller kommunkontorets förslag till 
yttrande.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Wallins (M) m.fl 
tillägg mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsyrkandet.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för avslag på Christer Wallins (M) m.fl tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl tilläggsyrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark 
(MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof 
Andersson (SD) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) 
röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.



Kommunstyrelsen Protokoll 28 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

 
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå Christer Wallins (M) m.fl 
tilläggsyrkande.
 
 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 152/01-02.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten



 
 
 
 

 
 

  
       Reservation  

Kommunstyrelsen 2018-05-22, ärende 10+11 
10. “Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 (Nano) i Lund, samråd” 

11. “ Detaljplan för del av Dirigenten 1 m fl i Lund, Lunds kommun - samråd”  
 

  

Vi måste bygga för cykel och kollektivtrafik - inte bil!  
 
 
På kommunstyrelsens möte 22 maj fanns två detaljplaner för nybyggnation i varsin ände av 
Ideon-området. Vänsterpartiet tycker att planerna är bra, förutom att båda detaljplanerna 
innehåller nya parkeringshus. Dessa parkeringsplatser tycker vi inte behövs.  
 
Ideon-området har väldigt bra kollektivtrafik, med olika busslinjer som trafikerar de olika 
delarna av området och inom några år även en snabb och effektiv spårväg. Ideon ligger 
dessutom på bra cykelavstånd till andra delar av Lund. Trots det har båda detaljplanerna 
nya stora parkeringshus. Fler parkeringsplatser sänder signalen att det är välkommet att 
köra bil dit och parkera där, vilket är tvärtemot de signaler om att åka kollektivt och cykla 
som vi egentligen vill sända.  
 
 
 
  

Vänsterpartiet yrkande i sin helhet  
att: kommunstyrelsen yttrar sig att det inte ska byggas något parkeringshus i 
området, och att parkeringsplatserna i detaljplanen minskas med motsvarande antal 
som en konsekvens av detta. Invånare och besökare till området ska uppmuntras att 
åka kollektivtrafik och inte köra bil annat än i undantagsfall. 

 

Hanna Gunnarsson Mats Olsson 
vänsterpartiet Vänsterpartiet  



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-22 
 
Ang Detaljplan för del av Dirigenten 1 m fl i Lund, Lunds kommun - 
samråd (Dnr: KS 2018/0273) 
 
Alliansen är bekymrad över planförslagets ambition att begränsa framkomligheten för fordon 
på Scheelevägen och göra om den till en stadsgata med en ”snävare gatusektion”. Vi menar 
att det vore olyckligt att inskränka framkomligheten längs Scheelevägen därför att den 
trafikförsörjer IDEON-området. Vår mening är att Scheelevägen av ren nödvändighet även 
framgent ska kunna vara en genomfartsled. 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 



Kommunstyrelsen Protokoll 29 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 153 Remiss Handlingsplan för fossilfria 
drivmedel i Skåne

Dnr KS 2018/0219

Sammanfattning
Region Skåne har remitterat förslag till Handlingsplan för fossilfria 
drivmedel i Skåne till Lunds kommun. Handlingsplanen innehåller en 
omfattande faktabakgrund och 36 föreslagna insatser, varav nio är 
prioriterade. Regionen efterfrågar i första hand synpunkter på föreslagna 
insatser.
 
De föreslagna insatserna är överlag väl avvägda, men arbetet med 
fossilfria mobilitetstjänster och autonoma fordon bör prioriteras upp.
Förslaget får inga direkta ekonomiska konsekvenser för Lunds kommun. 
De föreslagna insatserna stärker kommunens möjligheter att nå sina egna 
mål om minsta möjliga klimatpåverkan och om en fossilbränslefri 
kommunorganisation.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2018 dnr KS 2018/0219.
Förslag till yttrande den 22 maj 2018
Remiss från Region Skåne, Handlingsplan för fossilfria drivmedel i 
Skåne, 6 november 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 30 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 154 Remiss Betänkandet Ett fönster av 
möjligheter - stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende (SOU 2017:112)

Dnr KS 2018/0136

Sammanfattning
Regeringskansliet, socialdepartementet, har remitterat betänkandet Ett 
fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende (SOU 2017:112) till ett antal remissinsanser. Lunds kommun har 
möjlighet att yttra sig över betänkandet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2018.
Förslag till yttrande från Lunds kommun.
Socialnämndens beslut den 18 april 2018, § 76.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2018.
Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende (SOU 2017:112)
Regeringskansliets, socialdepartementet, remiss den 30 januari 2018.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Yanira Difonis (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till 
yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet/ Socialdepartementet
Socialnämnden
Kommunkontoret/ Administrativa avdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 31 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 155 Skrivelse från Elin Gustafsson (S) och 
Yanira Difonis (MP) Lika lön för lika 
arbete - även för våra sjuksköterskor!

Dnr KS 2017/1134

Sammanfattning
Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) har i en skrivelse till 
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslagit att kommunstyrelsen ska 
ge kommunkontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur den 
lönesatsning som gjordes på sjuksköterskor inom vård- och 
omsorgsförvaltningen kan fullföljas för att komma samtliga 
sjuksköterskor i hela kommunen till del och därmed även omfatta 
skolsköterskorna i Lunds kommun.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har behandlat ärendet den 2 maj 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2018-05-02, § 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04
Barn- och skolnämndens beslut 2018-02-28, § 44
Utbildningsnämndens beslut 2018-02-14, § 23
Skrivelse från Elin Gustafsson (S) och Yanira Difonis (MP) ”Lika lön för 
lika arbete - även för våra sjuksköterskor” 2017-12-01

Yrkanden
Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Lena Fällström (S), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), 
Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att anse skrivelsen besvarad med att satsningen ska ske inom 
ramen för den årliga lönebildningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anse skrivelsen besvarad med att satsningen ska ske inom ramen 

för den årliga lönebildningen.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 32 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 156 Anmälan om delegationsbeslut
Dnr KS 2018/0001

Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden 
2018-04-17 - 2018-05-08



Kommunstyrelsen Protokoll 33 (33)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 157 Meddelanden
Dnr KS 2018/0027

Protokoll från Skryllerådet 2018-03-23 Dnr KS 2018/0336 
Protokoll från Romeleås- och Sjölandskapskommittén 2018-02-09 Dnr 
KS 2018/0359 
Sveriges Kommuner och Landsting sammanträdesplan 2019 för 
styrelsen, beredningar och delegationer 
Dnr KS 2018/0356
Månadsstatistik över flyktingmottagningen i mars 2018 Dnr 2018/0082

Beslut expedieras till:
Akten
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