




















Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Lund är landets ledande kunskapskommun och har unikt goda förutsättningar. Dessa 

förutsättningar förpliktigar att göra en redan bra kommun ännu bättre. Genom att ta vara på 

våra styrkor ännu bättre kan vår kommun fortsätta utvecklas till Sveriges bästa plats att leva, 

bo och verka på. Vi vill skapa ett framtidens Lund som är både ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart. Ett Lund som är öppet och välkomnar såväl nutida som framtida 

medborgare och besökare till vår kommun. Det är också så vi fyller den nya visionen som 

antagits av kommunfullmäktige med handling och innehåll. Visionen inleds med ”Lund 

skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. Det visar tydligt att ambitionerna 

är högt ställda. Lund är och ska vara en plats som levererar framtidens lösningar som är 

relevanta inte bara lokalt, utan även nationellt och internationellt. 

 

En attraktivare och effektivare organisation 

I närtid står Lunds kommun precis såsom övriga kommuner och landsting inför ekonomiska 

utmaningar. Kostnaderna och efterfrågan i den kommunala välfärden har ökat i en snabbare 

takt än intäkterna. För att skapa förutsättningar för Lund att fortsätta utvecklas på bästa sätt är 

det viktigt att vi både utvecklar kvaliteten i kommunens service och samtidigt skapar en 

hållbar och ansvarsfull ekonomi. Vi måste skapa förutsättningar för att hantera och möta de 

ekonomiska utmaningarna som kommunen står inför, samtidigt som den kommunala servicen 

och välfärden värnas. Genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete och 

tydliga prioriteringar skapar vi stabila och ekonomiskt hållbara förutsättningar. Denna 

långsiktighet och förmågan att säkra goda förutsättningar även för framtiden är vad som 

präglar budgeten för 2018 och EVP för 2018 till 2020. 

En central del av årets budgetbeslut är att samtliga nämnder och förvaltningar ges i uppdrag 

att se över sina verksamheter i syfte att effektivisera, prioritera och utveckla kvaliteten. 

Genom att använda de gemensamma tillgångarna klokare ska vi gemensamt i organisationen 

skapa ytterligare mervärde för lundaborna. I detta arbete är det av yttersta vikt att 

medarbetarnas kunskap tas tillvara, detta inom alla verksamheter och alla ansvarsnivåer, för 

att utveckla innovativa och effektiva lösningar. Erfarenheter ska samlas och spridas inom hela 

organisationen och vi ska lära av andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer 

inom samtliga verksamhetsområden. 

Ett led i detta är det fortsatta arbetet med att minska höga lokalkostnader och därmed se till att 

så mycket resurser som möjligt istället går till den verksamhet som de är avsedda för, till 

exempel till det pedagogiska mötet mellan lärare och elever. 

Vidare står hela den offentliga sektorn, och inte minst kommunerna, fortsatt inför stora 

rekryteringsbehov. Allt fler barn och äldre innebär att förskola, skola och äldreomsorg 

kommer att behöva byggas ut kraftigt. Det ställer stora krav på kommunen som arbetsgivare. 

Därför prioriteras arbetet med kompetensförsörjning fortsatt högt och kommer att stärkas 

ytterligare. De anställda och deras kompetens och engagemang är organisationens viktigaste 

tillgång. Som anställd i Lunds kommun har man rätt till en bra arbetsmiljö, ett stort 

inflytande, en konkurrenskraftig lön samt ett engagerat och utvecklande ledarskap. 

 

Minskad arbetslöshet och ett attraktivare näringsliv 

Det syns tydligt att regeringens jobbpolitik har gett effekt på sysselsättningen. Arbetslösheten 

har minskat kraftigt sedan den rödgröna regeringen tillträdde hösten 2014. Vi ser det inte 



minst hos våra unga, ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg sedan före finanskrisen. 

Tillväxten i ekonomin är stark. 

Det betyder inte att vi är nöjda, tvärt om är arbetslösheten fortfarande allt för hög. Tusentals 

människors ambitioner, kunnande och drivkraft går till spillo när de inte får möjlighet att 

bidra till utvecklingen. Efterfrågan på arbetskraft är hög inom många sektorer, trots detta står 

en stor grupp människor fortfarande långt ifrån ett arbete. Detta gap måste slutas. Detta är 

också viktigt för att stärka integrationen och förbättra bemötandet av de nyanlända som 

kommer till vår kommun. 

I Lund har vi en stark tradition av att vara platsen som föder nya innovativa idéer och där 

dessa idéer utvecklas till framgångsrika produkter och metoder. Därför fortsätter vi det viktiga 

arbetet med att stärka näringslivsklimatet och skapa förutsättningar för framgångsrika företag 

och nya arbetstillfällen. 

 

Ett starkt och attraktivt kunskapssamhälle för framtiden 

En bra skola är en förutsättning för att klara framtidens utmaningar och skapa arbetstillfällen. 

Kunskapssamhället ger oss oanade möjligheter, men ställer också krav. Som nation ska vi 

långsiktigt investera i allas rätt till kunskap. Den internationella konkurrensen ska mötas med 

stärkt kompetens, ökad kvalitet och innovationskraft – inte låga löner. Ansvaret vilar på 

landets kommuner att ge alla en bra start i livet genom att erbjuda alla en bra skola och 

förskola. Lund har möjligheten att leda den utvecklingen. 

Nu går utvecklingen på kunskaps- och utbildningsområdet åt rätt håll. Skolans förutsättningar 

har stärkts och skolresultaten förbättras. Vi ska fortsätta frigöra lärarna från administrativa 

pålagor för att de istället ska kunna fokusera på undervisning och mötet med eleverna. Denna 

utveckling måste fortsätta och uppdelningen och segregationen inom skolan måste minska. 

Elevernas bakgrund och hemförhållanden ska inte få spela roll för skolresultaten. Det är så vi 

bygger en jämlik skola. 

 

En värdig, professionell och personlig omsorg 

Vår gemensamma omsorg ska präglas av professionalism, värdighet och personligt utformad 

service. Vi ska erbjuda ett gott bemötande och god omvårdnad. Insatser ska utformas efter 

den enskildes behov och önskemål, inte för att kosta så lite som möjligt. Omsorgen ska 

utvecklas och förbättrade arbetssätt ska utgå från forskning och erfarenhet. Lunds kommun 

ska fortsätta att öka kvaliteten i äldreomsorgen och stärka omsorg och vård vid demens. 

Lunds kommun ska fortsätta att skapa ännu bättre förutsättningar till ett aktivt liv i alla åldrar. 

Vi ska också fortsätta att ta vårt ansvar i mottagandet av nyanlända. Det gäller dels att klara 

av att tillhandahålla fler bostäder, men också att stärka integrationsarbetet. Därför är 

samarbete med organisationer som exempelvis Kompis Sverige otroligt viktigt, men också att 

alla delar av kommunen är med och bidrar till integrationen. Det är därför vi är måna om att 

ha bostäder för nyanlända i alla delar av kommunen. 

 

En aktiv fritid och rikt kulturutbud 

I Lund finns ett rikt kultur- och idrottsliv med föreningar och organisationer som, oftast på 

ideell basis, arbetar med att göra Lund till en mer intressant plats. Kommunen är en viktig 

aktör och sammanhållande kraft för att skapa bra förutsättningar för kulturlivet och idrotten. 



Genom goda förutsättningar för studieförbunden och verksamheter som Kulturskolan och 

Mejeriet kan vi skapa förutsättningar till folkbildning och stärka möjligheterna till rika 

kulturupplevelser för barn och vuxna. Det är en styrka som få kommuner har och som vi ska 

bygga vidare på. 

När Lund växer krävs också breda satsningar på kulturlivet samt en mer tillgänglig och 

attraktiv offentlig miljö som välkomnar alla som bor och verkar i Lund. Därför fortsätter vi nu 

bland annat arbetet med att lyfta centrum och ser det som positivt att vi också går vidare med 

planerna på att realisera Folkparken på väster som kulturhus. 

 

Ett växande Lund 

Att Lund växer är glädjande, men ställer också ökade krav på investeringar i bostäder, skolor, 

infrastruktur och annan service. Under senare tid har förutsättningarna för att bygga fler 

bostäder förbättrats väsentligt och nybyggnationstakten är historiskt hög. Det beror på en god 

planberedskap, förbättrad konjunktur och en mer ambitiös lokal och nationell bostadspolitik. 

Det finns flera exempel på detta. Förverkligandet av ESS och Max IV innebär att Lund har 

bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till ett världsledande centrum för materialforskning 

i en vid bemärkelse. Det innebär att Lunds roll inom vetenskap och innovation ytterligare tar 

stora steg framåt. Modern kollektivtrafik, fler bostäder och stärkt service bidrar till att skapa 

bästa möjliga nytta av dessa satsningar. Därför växer, i nordöstra Lund, den nya generationens 

hållbara stadsdel Brunnshög fram. En stadsdel som fullt ut bygger på innerstadens värden om 

attraktivitet, täthet och tillgänglighet. Ett annat exempel är omvandlingen av området runt 

Öresundsvägen som går från att vara ett traditionellt industriområde till en blandad, integrerad 

stadsdel med verksamheter, bostäder och skolor och annan service. Samtidigt planerar vi för 

nära 1 500 nya bostäder, både flerfamiljshus såväl enfamiljshus, i exempelvis Stångby som 

dessutom kompletteras med en skola och förskola. 

Vår målsättning är att det i Lunds kommun ska byggas 1 200 bostäder per år. Vi gör detta 

med ledorden förtäta, fokusera och bygga färdigt. I detta ingår ett fortsatt fokuserat arbete 

med att stärka stadskärnan. Detta gör vi i nära samarbete med handeln, fastighetsägare, 

lundabor och andra aktörer fortsätter vi utveckla utbudet och attraktiviteten ytterligare. Det 

kompletteras med ett nytt och fördjupat samarbete med de mest berörda aktörerna kring 

viktiga stråk, torg och platser. På så sätt höjer vi ambitionerna samtidigt som vi omsätter ännu 

fler goda idéer till handling. 

Men vi gör det också genom att skapa goda förutsättningar genom en stark och pålitlig 

kollektivtrafik. Spårvägen blir en viktig ryggrad i Lunds utveckling som binder samman 

Lunds stadskärna, via Kunskapsstråket med alla dess dynamiska verksamheter, med den nya 

stadsdelen Brunnshög. Vi ser redan nu hur detta ökar attraktiviteten genom det rekordstora 

intresset att bygga och etablera sig i vår kommun. Men vi planerar också för en nära framtid 

med en 100 procent eldriven stadsbussflotta. Detta kompletteras med en ny centralstation i 

Lund, som fortsatt kommer att vara en av Sveriges viktigaste kollektivtrafiksnoder. Med de 

planerade höghastighetsspåren kommer det att ta mindre än 2,5 timmar för stockholmarna att 

ta sig till centrala Lund. 

 

Lund skapar framtiden 

Lunds kommun står sammantaget inför spännande tider som ställer stora krav på såväl 

organisationen som platsen. Vi måste fortsätta arbetet att stärka kvaliteten i servicen till 

medborgarna, samtidigt som vi genom att arbeta effektivare tar ansvar för en hållbar ekonomi. 



De stora satsningar och den rekordstora utbyggnaden vi står inför bärs av ett tydligt 

framtidsfokus. I det arbetet är såväl ekologisk som sociala hållbarhet givna 

grundförutsättningar. Det är så Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och 

öppenhet. 
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Omstart för Lund 
 

En orolig värld 
 
Vi är inne i mandatperiodens tredje år och om bara ett drygt år är det äntligen val igen. 
 
Omvärlden är just nu minst sagt orolig med inbördeskrig i Syrien och på många andra håll, 
med stora strömmar av flyktingar som flyr undan krig och fattigdom. USA har en ny ledning 
som är svår att förutspå och EU är på väg att tappa en viktig medlemsstat i Storbritannien. 
Europa utmanas av de stora flyktingströmmarna som kom under 2015 och som fortfarande 
sätter sin prägel på det dagliga arbetet i välfärdssamhället. Även i vår närmsta omgivning är 
det oroligt i Sverige och antalet som lever i utanförskap närmar sig snabbt en miljon. Det har 
skapat en ökande otrygghet som syns inte minst i det ökande antalet ouppklarade mord och 
den ökande sociala misären i till exempel Malmö. Alliansen arbetar trots vår tillfälliga 
position i opposition hårt för att minska utanförskapet och få fler i arbete och på så sätt bidra 
till vår gemensamma välfärd. 
 
Ekonomin i världen utvecklas ovanligt oförutsägbart sedan några år tillbaka. Några länder och 
regioner går bra medan andra har hamnat i ekonomiskt bakvatten med stagnation i tillväxten 
lokalt. ”Ekonomin går som en nyservad Tesla” sade den socialdemokratiske finansministern 
för drygt ett år sedan. Men då blundar hon för det växande och redan mycket stora 
utanförskapet där en miljon människor inte deltar i samhällsbygget, de stängs ute från arbete 
och ett liv med meningsfull sysselsättning. Den svenska, nationella, ekonomin går för all del 
bra just nu med höga tillväxttal och en sjunkande arbetslöshet, men ekonomin är ”dopad” av 
negativa räntor, befolkningstillväxt och bubbelliknande fastighetspriser. Det är högkonjunktur 
och då är det inte svårt att ha en anständig ekonomi. Trots det socialdemokratiska styret är 
tillväxtsiffrorna bra, men de kunde varit mycket bättre. Siffrorna för Lund borde också vara 
oändligt mycket starkare. 
 
Bostadsbyggandet i Lund har tagit rejäl fart, vi var under den förra mandatperioden oftast i 
topp i byggnation per capita. Där är vi nu med men på en mycket högre nivå. Motsvarande 
kurvor ser likadana ut var man än tittar; i Malmö, Helsingborg, Stockholm och Eslöv byggs 
det mycket mer än tidigare.  
 
Den utvecklingen ska man så klart främst tacka tidigare regeringar för. De förändringar i 
framför allt lagstiftning som gjordes av den förra alliansregeringen ger nu resultat. Det är 
glädjande. Den nuvarande regeringen har gjort en del små korrigeringar med skiftande 
resultat. Byggbonusen imponerar inte på någon och Sverige behöver större intresse från 
regeringen avseende byggnationen. Sverige har haft fler bostadsministrar under den här 
mandatperioden än vad vi fått genomgripande bostadsreformer. Det är ett underbetyg till 
regeringen Löfvén. 
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Lund är fantastiskt 
 
M, C och KD lägger här fram ett budgetförslag med tydlig inriktning på att förbereda för en 
Alliansbudget inför 2019 då vi i Alliansen, för Lundabornas skull söker förtroendet att åter få 
styra Lund, helst i tydlig majoritet. Inte desto mindre har alla de ursprungliga allianspartierna 
deltagit då vi tillsammans tog fram några av budgetförstärkningarna som denna budget vilar 
på. Samarbetet i Alliansen fortsätter med målsättningen att ha en gemensam budget valåret 
2018. 
 
Man ska dock komma ihåg att vi, trots våra varningar och barska ton, här lägger fram en 
budget med mycket mindre kännbara åtgärder än vad vi tidigare flaggat för och vad de första 
prognoserna pekade på. Vi uppnår det genom en kombination av att använda 
intäktsförstärkningar utan skattehöjning och återhållsamhet i utgiftsökningarna. Genom denna 
pragmatiska hållning har alla nämnder sluppit nedskärningar i form av ramminskningar. Alla 
nämnder, utan undantag, får samma eller mer verksamhetspengar 2018 än vad man hade 
2017. I några fall finns dock ett minskat anslag på grund av riktade och nödvändiga 
effektiviseringar. 
 
Mörka moln för ekonomin 
 
Trots fantastiska förutsättningar kostar Lunds välfärd alldeles för mycket i förhållande till det 
vi får ut i form av utbud och kvalitet. Vi har helt enkelt vant oss vid en alltför hög kostnad och 
inte haft medborgarnas bästa för ögonen då vi inte bättre har granskat vad vi får ut av våra 
skattepengar. Detta framkom redan 2015 i EYs rapport om långtidsprognosen för Lund. 
Tyvärr hörsammade inte den styrande minoriteten varningssignalerna, trots att signalerna inte 
var nya eller ens en nyhet. Bilden av Lund som en kommun som betalar för mycket för 
standardkvalitet har sedan bekräftats i flera uppföljande arbeten som kommunkontoret gjort. 
 

Näringslivsfrågor 
 
Lund lockar med enastående kompetensförsörjning och digital infrastruktur i världsklass. Vi 
har en miljö för högteknologiska företag som saknar motstycke i Sverige och även 
internationell jämförelse står sig Lund gott. Trots det rasar vi i näringslivsrankingarna där 
näringslivet själv är med och lämnar synpunkter. Lund har varje år sedan den rödgröna 
minoriteten tog makten sjunkit i rankingarna. Vi räknar nu in oss på en vanhedrande 137:e 
plats. Vi menar att vi omöjligt kan sjunka djupare. Alliansens trägna arbete med motioner och 
skrivelser från ledamöter och partier visar att vi kan ta ansvar för dessa frågor.  Lund borde 
vara så mycket bättre. På ett större företagsevent yppades de numera bevingade orden ”Lund 
har ett bra och blomstrande näringsliv, trots näringslivspolitiken”. Här måste vi politiker visa 
mer ledarskap och utveckla de funktioner som gör Lund attraktivt för alla typer av företag. 
 

Effektivisering 1 %  
 
En snabbare reaktion från den rödgröna styrande minoriteten i inledningen av 2015 hade 
skapat en miljö där förvaltningarna lugnt hade kunnat ägna sig åt att effektivisera sin 
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verksamhet. 1% årlig effektivisering är standard och ett minimum i de allra flesta 
verksamheter i hela världen. Många går långt bortom det och blir vinnare i sina respektive 
branscher. Ska vi i framtiden ha råd med välfärden och kunna förse alla med den skola, vård 
och omsorg som vi anser som berättigad, måste vi också få mer verksamhet för mindre 
pengar. Trots snabbare stigning av befolkningsstorleken kommer fler i framtiden försörjas av 
allt färre. Den åldrande befolkningen är både en möjlighet och en utmaning.  
Ett känt, tidigare, kommunalråd (socialdemokratiskt) har i talarstolen med småpengar och 
gem pedagogiskt visat att alla kan alltid spara in en procent per år i kostnader genom att tänka 
på hur och vad man gör.  
 

Skattehöjning måste undvikas 
 
Lund är en högskattekommun, vi tappar snabbt i konkurrenskraft gentemot våra 
grannkommuner som lockar medelinkomsttagaren med 10-15 000 kronor i lägre skatt per 
yrkesarbetande i hushållet och år.  Lunds fantastiska förutsättningar som stark jobbmotor och 
landets bästa utbildningsort får inte förstöras genom att göra boendet i staden oattraktivt, vare 
sig av ekonomiska eller estetiska skäl. Lunds höga kommunalskatt kommer hota välfärden om 
vi inte får bukt med kostnadsökningarna. Det finns inga möjligheter att höja skatten 
ytterligare då vi redan ligger högt upp i skatteligan i Skåne. Bara utflyttningskommuner eller 
kriskommuner som Malmö har samma katastrofalt höga kommunalskatt. EYs prognos om 
nästan 3 kronor mer i skatt fram till 2025 utan att få en enda service eller mer kvalitet för 
pengarna bör avskräcka alla skattehöjare från att lägga så oansvariga förslag. 
 

Byggnationen 
 
Byggtakten är högre i absoluta tal än tidigare mandatperiod och vi ligger i relativa tal, i per 
capita-jämförelser, ungefär på samma plats som tidigare. Mycket har möjliggjorts av planer 
från tidigare alliansledda perioder. Vi kunde varit bättre om inte S och MP stoppat framtagna 
planer.   
I Lund byggs i huvudsak hyresrätter just nu. Det kan mycket väl vara en ren 
marknadsanpassning till det faktiska behovet i Lund, men det faktum att 2016 innebar ett år 
då kommunen inte tillskapade en enda tomt för fri bebyggelse är ett underkännande av både 
politiker och våra förvaltningar.  Mer varierad bebyggelse är viktig. De stereotypa områdena 
där allt ser likadant ut är inte utvecklande och inspirerande för den värld som vi i Alliansen 
vill bygga. Vi har en vision med större variation och där de individuella önskemålen och 
uttrycken ska få komma till tals i större utsträckning än nu. Ett varierat byggande är en 
förutsättning för minskad boendesegregation. 
 
Hållbart byggande och hållbara transporter är en självklarhet. Det finns inte behov av 
enfrågepartier som arbetar enbart med till exempel miljöfrågan då alla partier numera har 
samma mål om hållbar utveckling. Klimatfrågorna tas på samma allvar hos alla partier idag, 
även om fokus och och arbetssätt skiljer partierna åt. 
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Grundläggande principer 
 
(M), (C), (KD) lägger här för första gången i Lunds historia den mest genomarbetade och 
renodlade rambudgeten. Årets budget från (S) och (MP)-styret är visserligen en utveckling i 
samma linje, men de har fortfarande en bit kvar i utvecklingen bort från pekpinnar i 
kommunstyrelsen till nämnderna och till en budget där nämndernas fackkunskaper tas till vara 
på bästa sätt. 
Det är inget mindre än en sensation, men också ett paradigmskifte att vi därmed förklarar vårt 
förtroende för våra facknämnder och deras förvaltningar. Istället lämnas enbart ramarna för 
budgeten från kommunfullmäktige enligt vårt förslag. Ramarna utgör den maximala mängd 
anslagspengar som varje nämnd får göra av med. Frihet med ett mycket stort ansvar följer 
genom den här budgeten för nämnderna att disponera sin ekonomi så man kan uppfylla de 
mål och den beställning som kommunfullmäktige gjort med god ekonomisk hushållning av 
resurserna. 
 
 
Ramuppräkning nu och i framtiden 
 
Ramarna utgår från 2017 års ramar, man tar med sig den summa pengar man hade 2017 in i 
2018. Volymökningar får man full kompensation för i vår modell, se längre ned under denna 
rubrik. Ramarna för kommande år ska användas på sådant sätt att man kan förbereda och 
förutse vad som förväntas gälla även för år två och tre. Vi bedömer att det arbetet i framtiden 
kommer behöva utvecklas för att fullt förtroende för framtidsprognoserna ska kunna uppnås. 
Vi eftersträvar en ramökningstakt på ungefär en procent om året de närmaste åren och 
förutspår en något högre takt på ramökningarna år 2021 och framåt, då de två-tre senaste 
årens effektiviseringsförluster hämtats in. Observera att (M), (C), (KD) budget inte har tagit 
hänsyn till att kultur- och fritidsnämnden, som i strid mot kommunfullmäktiges beslut, fick ett 
tilläggsanslag av kommunstyrelsen på 3,3 miljoner kronor i februari 2017. Till detta kommer 
volymökningar som ekonomienheten räknat fram för skola, vård och omsorg med mera. 
 
På grund av volymökningarna kan vi konstatera att kostnaden för att driva Lunds kommun 
ökar 2018-20 med 3-4% per år. Det är troligen inte långsiktigt hållbart ens med den nivån, 
Lund måste bli ännu bättre på att få mer för skattepengarna. Vi måste vara beredda att utreda 
vilka tröskeleffekter och vilka stordriftsfördelar som vi kan använda för att bli en effektivare 
kommun som ger bättre kvalitet i service och välfärd till ett lägre pris.  
I det här budgetdokumentet föreslår vi att vi ska ta ett första, avgörande steg i riktning mot 
god och hållbar ekonomisk hushållning. Våra tidigare förslag har inte vunnit gehör under den 
här mandatperioden och därför blir insatserna för att korrigera den dåliga ekonomiska 
kontrollen från den styrande minoriteten större för varje år. 
 
Kommunens intäkter ökar fortfarande snabbt tack vare den nationella snabba tillväxten men 
tillväxttakten avtar de närmaste åren varför en långsiktig stram ekonomi är av nödvändighet. 
Trots våra effektiviseringsförslag kan man konstatera att det försummade 
effektiviseringsarbetet under åren 2015-17 innebär att pengarna inte räcker utan speciella 
förstärkningar av intäkterna. 
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Nödvändigt effektiviseringsarbete 
 
Kommunstyrelsens budgetarbete har flutit på bra i år 2017. Dialoger med våra förvaltningar 
och politiker i nämnderna har på ett förtjänstfullt och innovativt sätt tagit sig an uppgiften att 
mejsla fram möjliga prioriteringar så att man enligt den styrande minoriteten ska kunna 
”spara” 3 %, 5 % eller 7 % av sin förmodade budgetram inför 2018. Vi delar uppfattningen att 
det är en nödvändig effektivisering som står framför oss. Vi vill inte låsa oss vid de 
redovisade effektiviseringsförslagen utan lämnar det till facknämnderna att prioritera i 
detaljerna. Vi utgår från att professionen i samarbete med våra nämndpolitiker är bättre 
skickade att prioritera i detaljerna med sina fackkunskaper. Några stora grepp och politiska 
satsningar kan man så klart inte avhända sig från kommunfullmäktige, men de redovisar vi i 
separata att-satser med uppdrag och riktade pengar i slutet av vårt budgetförslag. 
 
 
Viktiga noll-baser för att kunna jämföra budgetförslagen 
 
(M), (C), (KD) förslag till budget är en ren rambudget som vid en utebliven ökning av 
ramarna kommer motsvara ungefär den styrande minoritetens budget vid 3% effektivisering 
(eller besparing som de kallar det själv). Anledningen till det är att de först räknar på den 
fiktiva och alltid felaktiga ”full pris- och lönekompensationen” som inför 2018 beräknas bli 
2,41 %. Därefter drar de av i snitt 3 % innan de politiska prioriteringarna. För att ytterligare 
förvirra tabellerna i ekonomin så låter de ekonomikontoret komma tillbaka med en 
”kompensationskorrigeringssiffra”, då man, på förslag från vår budgetallians, beräknat hur 
mycket nämnderna överkompenserats i uppräkningstalen. Det visade sig vara ungefär en halv 
procent årligen de tre senaste och då väljer de rödgröna det olyckliga greppet att lägga in det i 
budgeten för år 2019 och år 2020. Siffror som man inte har en aning om och som fluktuerar 
kraftigt beroende på konjunktur och inflation. Siffror som absolut inte hör hemma i en budget 
på den här nivån. De kan till och med hamna strax under oss i sina bruttoanslag om de tar hela 
3 %. 
 
 
Full pris och löne-kompensation 
 
Vi i budgetalliansen hoppas att vi aldrig mer ska behöva använda det ordet i 
budgetsammanhang eftersom de är så missvisande och kostnadsdrivande. Att räkna ut ett 
sådant tal som ska gälla ett år senare och sedan ett helt år framåt är så klart helt omöjligt. Det 
är ett fiktivt tal som kan användas för att göra uppskattningar och prognoser. I vårt fall där vi 
anger prisökningarna med 2 decimaler på procenten ska vi inte glömma att vi då pratar om 
den sista siffran som är en tiotusendel av budgetbeloppet. Det säger sig själv att det klarar 
man inte att budgetera så i detalj ens med små summor. Varje hundradedel av en procent 
motsvarar de tre sista kronorna per månad för en normalinkomsttagare. 
 
Historiskt har dessutom inflationen och löneökningarna visat sig vara väsentligt lägre. För 
2017 innebär det ungefär 0,6 % lägre kostnadsökning än vad vi förutsade 2016 i juni. Året 
innan var det 0,5 % lägre. Siffrorna anger således att nämnder överkompenserats, pengar som 
drivit på kostnadsökningarna istället för att skapa utrymme för reformer eller utvidgad service 
och välfärd. 
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Förklaringar till Nettokostnadsramen för 2018 
 
Totalramen 
 
Vid en sammanräkning av ramarna för år 2018, som är desamma som 2017 med full 
kompensation för volymökningar samt sammanräkning av de förväntade intäktsökningarna 
för Lunds kommun, uppstår ett underskott om 113 553 000 kronor. Med de senaste 
prognoserna för skatter och statliga bidrag hamnar budgeten på ett ”besparingsmål” om 215 
miljoner. 
 
 
Intäktsförstärkningar 
 
För att undvika en skattehöjning måste vi arbeta både med intäkter och utgifter. Det uteblivna 
effektiviseringsarbetet 2015-17 innebär större påfrestningar och mer arbete än om vi använt 
den skonsammare enprocentiga årliga effektiviseringen som vi förordat ända sedan valet. Vi 
avser att yrka på större utdelningar från Lunds kommuns bolag. Bolagen ägs av alla Lunds 
invånare, inte bara av bolagens kunder som det ibland framförs från vissa intressen. Vi ser 
stora utmaningar i ekonomin de närmaste åren, som om vi sköter ekonomin korrekt, kommer 
att minska efterhand som effektiviseringsarbetet framskrider. Vi tycker därför att en tillfällig 
och ökad utdelning kan anses som en rimlig och rättvis åtgärd för att alla Lundabor ska få 
slippa en skadlig och helt onödig skattehöjning. Vi vill, tillfälligt, öka vinstutdelningen från 
Kraftringen AB med 35 miljoner kronor. Vi åstadkommer det genom att höja utdelningen till 
32 miljoner av vinsten i 2017 års resultat. Den summan kommer ligga väl under de 55% i 
utdelning som är maxnivå enligt konsortialavtalet. Om vårt förslag vinner gehör förutsätter vi 
att kommunkontoret och kommunstyrelseordföranden inser att förhandlingar med övriga 
delägare skyndsamt måste verkställas. 
 
För LKF AB ökar också tillfälligt utdelningen med 20 miljoner, helt enligt gällande lag där 
upp till 50 % av fjorårets vinst får utdelas. Anvisningarna i lagen avseende sociala åtgärder i 
bostadsområden utför Lund redan i stor omfattning och dessa pengar ska såklart användas för 
att finansiera det arbetet.  
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag har haft en god utveckling de senaste åren, men står 
inför stora investeringar inför framtiden. Trots det anser vi att LKP för 2018 och 2019 bidrar 
med en ökad utdelning om 2 miljoner per år. Totalt förstärker vi i (M), (C) och (KD) 
intäktsbudget med 54 miljoner för 2018 genom dessa åtgärder. Motsvarande 20 skatte-ören. 
 
Alliansen eller ett av allianspartierna, något år, har gjort 9 av de senaste 11 budgetarna. En 
aning förnedrande har det rödgröna styret bara haft ett litet större men inte en helt 
dominerande inverkan på de två senaste budgetarna under hela denna tid. Därför återinför vi 
posten ”resultatförbättring” om 40 miljoner kronor för att spegla den ekonomiska verklighet 
Lund befinner sig i. Vi kan komma ihåg att resultatförbättringsposten som hånades och 
förnekades av (S) och (MP) i tidigare års budgetar alltid slagit in med bred säkerhetmarginal. 
För 2016 är den 50-100 miljoner (beroende på hur man vill läsa siffrorna), till exempel. 
 
(M), (C) och (KD) har genom detta omfattande arbete skapat ett reformutrymme inför 2018 
års budget  på hela 152 miljoner kronor (208 miljoner 2020), om man räknar in de 45 
miljonerna som allianspartierna har skapat i vår bättre förutsägelse om rimliga investeringar. I 
2016 års budget så är utrymmet redan nu nästan 200 miljoner.  
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Långt mindre investeringar 2015 och 2016 
 
(M), (C) och (KD) har för dessa år budgeterat långt mindre investeringar än den styrande 
minoriteten. Resultatet för investeringarna har tidigare inte ens nått upp till de nivåer som vi 
hade i vår budget och trots hån och spe från den styrande minoriteten så blev resultatet ynka 
560 miljoner i investeringar för 2016. Vi hade 700 miljoner i vår budget och 
fullmäktigebeslutet grundat på (S) och (MP) fantasisiffror var på dryga 1 300 miljoner kronor. 
Eftersom denna låga siffra inte hämtas in 2017 kommer det att synas i 2018 års 
driftskostnader i form av ca 8 miljoner kronor mindre i driftkostnad för varje 100 miljoner i 
utebliven investering (ca 8% använder ekonomikontoret i ökade driftskostnader efter en 
investering). Det betyder att vi med vår realistiska och ansvarsfulla investeringsbudget räddat 
ytterligare 42 miljoner per år i ökad driftsmedel till välfärden. 
 
För att långsiktigt säkra välfärden för Lundaborna föreslår vi i vår budget en ansvarsfull men 
offensiv investeringstakt. Att bara ta ”önskelistan” och göra den till investeringsbudget är 
varken ansvarsfullt eller realistiskt, den kapaciteten finns helt enkelt inte inom 
beställarorganisationen. Politik är både att vilja och våga prioritera och då måste 
lundapolitikerna äntligen också våga prioritera ner eller ha tålamod att vänta så finansieringen 
går i samma takt. På så sätt skapar vår Alliansbudget ett ökat utrymme för driften varje år om 
30-40 miljoner kronor, som hållbart över tid gynnar välfärd och service i Lunds kommun. 
 
Budgetalliansen föreslår en investeringsram för 2018 på 900 miljoner och 800 miljoner för 
åren 2019 och 2020. Det kommer ge Lunds kommun nästan 40 nya miljoner (per år!) extra till 
drift av välfärden från och med år 2019. 
 
 
Överskottsmålet 2018-2020 
 
Till rubriken "intäktsförstärkningar" hör även reservationen för överskottet. Vår budget 
omfattar en revidering av överskottsmålet för 2018 och 2020. Vi är beredda att genom att 
sänka överskottsmålet tillfälligt till 1,7 % för de två åren minska påfrestningarna för 
verksamheterna. 2021 är vi sedan tillbaka till 2 % igen, även det betraktar vi som tillfälligt 
eftersom Lunds överskottsmål nog bör ligga något högre än 3 % för att vi långsiktigt ska 
kunna klara de investeringar och verksamhetsutvidgningar som väntar. 
 
 
 
Effektiviseringar  
 
Under rubriken effektiviseringar väljer vi i budgetalliansen att inte mer än i undantagsfall 
peka på åtgärder eftersom vi anser att facknämnderna och deras tjänstemän är mycket bättre 
på dessa frågor än vad den mer generella kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige är.  
 
Att så är fallet har visats genom det omfattande och mycket noggranna arbete som nämnder 
och förvaltningar nu gjort under mer än ett års tid. Att inte utnyttja den potentialen vore rent 
utsagt omoraliskt och skulle för alltid sänka förtroendet för att Lunds politiker har kraft att 
genomföra det man säger. I förslagen för 3 % -5% -7% effektiviseringar finns bevis för att 
samma, eller till och med utökad kvalitet och service kan erhållas till mer rimliga kostnader. 
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Kostnader som bevisats kunna ge minst samma kvalitet och omfattning till mycket lägre 
kostnad i många andra kommuner. 
 
Dock vill vi påpeka att det i vårt förslag finns specifika uppdrag om att omedelbart säga upp 
det lokala arbetstidsavtalet inom vård- och omsorgsnämnden för omförhandling helt enligt 
gällande juridiska praxis. Avtalet har gällt från 1990-talet och det senaste avtalet 
undertecknades av ett moderat kommunalråd för 15 år sedan. Att det inte uppdaterats eller 
reviderats på alla dessa år är en skandal i sig själv, kanske speciellt pinsamt för S-styret som 
brukar måna om schyssta och likvärdiga arbetsförhållanden för alla på arbetsmarknaden. En 
exklusivt utvald grupp får mer än två timmars kortare arbetstid, varje vecka, än vad andra 
grupper får. Det normala är att man minskar sin tjänstgöringstid på eget initiativ om man vill 
korta ner arbetstiden. Detta system med lokalt avtal för en utvald och exklusiv grupp kostar 
Lundaborna 55 miljoner kronor extra per år, pengar som måste tas från skola, vård och 
omsorg. Andra städer som prövat detta (S-styrda Göteborg till exempel) har övergett systemet 
efter en kort prövotid, eftersom det kostade för mycket och gav inga positiva effekter på 
sjukfrånvaron. Även i Lund ser vi inga bättre sjuktal eller mindre personalomsättning på 
grund av denna åtgärd.  Vi räknar inte med att alla dessa 55 miljonerna kan återvinnas till 
Lundaborna redan 2018, men vi räknar med en successiv omställning och att vi för 2018 
sparar 10 miljoner, 13 miljoner 2019 respektive 14 miljoner kronor år 2020. 
 
En annan stor åtgärd som vi har med i budgeten är att ändra vistelsetiden för barn till 
föräldralediga i förskolan. Ett införande av vistelsetid om 20 timmar (Lunds nuvarande är 25 
timmar) skulle spara ca 19 miljoner kronor per år. Vi vill dock att detta enbart ska vara en 
temporär, åtgärd, och enbart omfatta gruppen föräldralediga, i enlighet med BSN Stads 
effektiviseringsförslag. Vår ambition är att vi senast år 2021 ska kunna föra till medel så att vi 
kan öka vistelsetiden igen, om det visar sig finnas efterfrågan på detta. 
 
 
Satsningar och ramökningar 
 
Alla nämnder får i genomsnitt 1 % ramökning för år 2018. Genom våra intäktsförstärkningar 
och en tillfällig sänkning av överskottsmålet finns ett utrymme för dessa satsningar på totalt 
60 miljoner kronor (utöver volymökningarna för 2018 och framåt). 
 
 
Lärarlönelyftet fullföljs 
 
Vi avsätter 24 riktade miljoner till att höja lärarnas status och lönenivå. Den av S-regeringen 
så misslyckade reformen på Lärarlönelyftet har inneburit mycket negativa reaktioner från våra 
duktiga och engagerade lärare. I samtal med lärarförbunden har vi fått erfara att detta skapar 
otrivsel och lärarflykt då pengarna för Lärarlönelyftet enligt uppgift bara räcker till hälften av 
de som uppnår kriterierna. Vi väljer därför att förse BSN och UN med medel riktade till 
stärkta lärarlöner. 
 
 
 
Dagbarnvårdarnas verksamhet och service räddas 
 
Budgeten för (M), (C), (KD) innehåller ett uppdrag till BSN om att fortsätta erbjuda 
Lundaborna vårdformen Dagbarnvårdare. Vi värnar om dagbarnvårdarnas verksamhet även i 
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fortsättningen, liksom föräldrarnas rätt att fritt få välja omsorgsform. Deras verksamhet är 
dock kostnadsneutral och kan helt tas inom ram. Skulle förvaltningen och nämnden inte anse 
att de har kapacitet och förmåga att driva dagbarnvårdarnas verksamhet i egen regi bör man 
överväga att helt överlämna det till fristående aktörer.  Upplysningsvis kan vi påpeka att två 
fristående utförare av pedagogisk omsorg, med erfarenhet från andra kommuner, ansökt att få 
starta en friskola inom området ”dagmammor” i Lunds kommun. De, och andra, har lång 
erfarenhet att kostnadseffektivt och med mycket hög kvalitet driva denna typ av verksamhet. 
 
 
Musikchecken ska införas 
 
Vi avsätter 5,5 miljoner kronor i satsning på införande av en musikcheck. Pengarna avsätts 
under ”Finansförvaltning” och finns tillgängliga för kultur- och fritidsnämnden så snart 
uppdraget utförts. Det här är en viktig och angelägen rättvisereform. Det kan inte vara värdigt 
Lunds kommun att ha en kö för musikundervisning på 6-800 barn. Vi avser att korta den kön 
drastiskt med vår satsning. Vidare uppfattar vi musikchecken som ett första steg att satsa på 
en bredare kulturcheck, kanske till och med en check som omfattar både kultur- och 
fritidssektorerna samtidigt. 
 
I införandet av Musikcheck ser vi i Budgetalliansen vikten av att sprida musikutbildningarna i 
hela kommunen. Nästan alla musikundervisningar, med mycket få undantag, sker i den 
centrala staden, på en enda skola. Vi vill att undervisningen ska möjliggöra geografisk 
spridning i hela kommunen, gärna i kvällstomma skollokaler, i samtliga delar av Lund. 
 
 
KL-gruppens arbete ska fortsätta 
 
KL-gruppens viktiga arbete för att stödja de som står långt från arbetsmarknaden skall 
fortsätta. Vi avsätter medel under posten ”Finansförvaltning” med rubriken ”Reserverat 
tilläggsanslag för KL-gruppen” med 800 000 kronor per år om inte socialnämnden lyckas 
skapa medel fullt inom sin befintliga ram. 
 
 
Seniorkortet för stadsbuss bevaras 
 
Det framgångsrika och för Lundaborna så uppskattade seniorkortet som ger våra invånare i 
åldern 75+ fria bussresor, under vissa tider, bevaras. Vi avsätter medel under posten 
”Finansförvaltning” med rubriken ”Reserverat tilläggsanslag för Seniorkortet” med 7,6 
miljoner kronor per år om inte tekniska nämnden lyckas skapa medel fullt inom sin befintliga 
ram. Pengar som i så fall kan sökas från kommundirektören. 
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49 561 -50 056 -50 555

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -49 561 -50 055 -50 555

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -495 -500 -505

Summa förändringar -495 -500 -505

Nettokostnadsram -50 056 -50 555 -51 060

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203 074 -194 941 -198 342

Förändringar 12 032 0 0

Nettokostnadsram -191 041 -194 942 -198 342

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning 1 % -1 900 -1 900 -1 900

Kompensation för högre medlemsavgifter än 

1% -2 000 -1 500 -1 500

Summa förändringar -3 900 -3 400 -3 400

Nettokostnadsram -194 941 -198 342 -201 742

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4 600 0 0

Förändringar -4 600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivare Hyrsystem 3 000 3 000 3 000

Gemensamt fordonssystem 6 000 6 000 6 000

Summa förändringar 9 000 9 000 9 000

Nettokostnadsram 9 000 9 000 9 000

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -23 863 -23 863 -23 863



2017-05-18

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169 468 -177 786 -177 826

Förändringar -6 519 1 760 0

Nettokostnadsram -175 986 -176 026 -177 826

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -1 800 -1 800 -1 800

Summa förändringar -1 800 -1 800 -1 800

Nettokostnadsram -177 786 -177 826 -179 626

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48 977 -61 172 -64 372

Förändringar -12 195 -3 200 5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333 036 -340 894 -343 637

Förändringar -5 195 0 0

Nettokostnadsram -338 231 -340 894 -343 637

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Kulturhusen i Lund etapp 1: Folkparken 

(investeringskonsekvens) 637 637 637

Ramökning -3 300 -3 380 -3 390

Summa förändringar -2 663 -2 743 -2 753

Nettokostnadsram -340 894 -343 637 -346 390

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427 977 -430 567 -434 867

Förändringar 1 710 0 0

Nettokostnadsram -426 267 -430 567 -434 867

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -4 300 -4 300 -4 350

Summa förändringar -4 300 -4 300 -4 350

Nettokostnadsram -430 567 -434 867 -439 217
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -113 687 -113 687 -113 687

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13 642 -13 641 -13 642

Förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -13 641 -13 642 -13 641

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Nettokostnadsram -13 641 -13 642 -13 641

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1 785 706 -1 844 365 -1 881 408

Förändringar -50 809 -31 643 -35 732

Nettokostnadsram -1 836 515 -1 876 008 -1 917 140

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramminskning (Riktad) (totalt 37000 2020 av 

55000) 10 000 13 000 14 000

Generell ramökning -17 850 -18 400 -18 800

Fortsatt framgångsrikt effektiviseringsarbete

Summa förändringar -7 850 -5 400 -4 800

Nettokostnadsram -1 844 365 -1 881 408 -1 921 940

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496 498 -526 755 -550 078

Förändringar -20 257 -13 022 -13 231

Nettokostnadsram -516 755 -539 778 -563 308

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -10 000 -10 300 -10 500

Summa förändringar -10 000 -10 300 -10 500

Nettokostnadsram -526 755 -550 078 -573 808
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2 427 344 -2 481 243 -2 526 264

Förändringar -48 629 -20 031 -17 156

Nettokostnadsram -2 475 973 -2 501 274 -2 543 420

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ramökning -24 270 -24 990 -25 325

Ramminskning Förskola (Bestående 

korrigering) 19 000 0 0

Summa förändringar -5 270 -24 990 -25 325

Nettokostnadsram -2 481 243 -2 526 264 -2 568 745

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197 061 -142 717 -270 377

Förändringar 54 344 -127 660 -158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Lägre reserverade medel tfa lägre 

investeringtakt 2018 38 000 38 000

Lägre reserverade medel tfa lägre 

investeringtakt 2019 38 000

Reserverade medel enl "Oklarheter" -110 000 -90 000 -80 000

Reserverade medel Musikcheck -5 500 -5 500 -5 500

Reserverat tilläggsanslag för KL-gruppen -800 -800 -800

Reserverat tilläggsanslag för Seniorkortet -7 600 -7 600 -7 600

Fullföljande av Lärarlönelyftet så alla som 

uppfyller kriterierna får del av samma förmån -24 000 -24 000 -24 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -147 900 -89 900 -41 900

Nettokostnadsram -290 617 -360 277 -471 047

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162 200 162 200 162 200

Kostnader -159 700 -159 700 -159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

-

Summa förändringar 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106 637 106 637 106 637

Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100

Finansiella poster 131 000 131 000 131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Återföring av "Effektivare hyressystem" -3 000 -3 000 -3 000

Återföring av "Gemensamt fordonssystem" -6 000 -6 000 -6 000

Summa förändringar -9 000 -9 000 -9 000

Resultatpåverkande 283 737 283 737 283 737

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5 775 144 5 977 274 6 192 456

Generella statsbidrag & utjämning 425 575 459 681 473 242

Finansiella intäkter 132 740 153 030 154 820

Finansiella kostnader -70 550 -95 620 -107 685

Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ökad utdelning från LKF 20 000 20 000 20 000

Ökad utdelning från Krafringen 32 000 32 000 32 000

Allmän resultatförbättringspost 40 000 40 000 50 000

Skattesänkning (10 öre ungefär = 27 miljoner) -27 000 -54 000

Ökad utdelning LKPAB 2 000 2 000 2 000

Lägre kostnader för nya lån tfa lägre 

investeringsnivå 3 000 11 000 19 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 97 000 78 000 69 000

Resultatpåverkande 6 359 909 6 572 365 6 781 833
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Förslag från M, C & KD
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6 540 588 -6 729 817 -6 954 738

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 283 737 283 737 283 737

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 359 909 6 572 365 6 781 833

Årets resultat 105 558 128 785 113 332
Årets resultat i % av skatter, generella 

statsbidrag och utjämning 1,7% 2,0% 1,7%

Resultatmål om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -18 456 46 -19 982
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Preliminär finansieringsbudget enl M, C och KD´s budgetförslag 2018-2020

Finansieringsbudget (Tkr) Budget 

2017

Budget 

2018

Plan      

2019

Plan        

2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 72 490 105 558 128 785 113 332

Justering för avskrivningar mm 300 000 350 000 360 000 365 000

Justering för avsättningar 30 600 46 200 72 100 79 200

Kapitalbindning 7 800 3 000 14 000 0

Medel från den löpande verksamheten 410 890 504 758 574 885 557 532

Investeringar

Nettoinvesteringar -1 384 600 -900 000 -800 000 -800 000

Medel för investeringsverksamhet -1 384 600 -900 000 -800 000 -800 000

Finansiering

Upplåning/Amortering 973 710 395 242 225 115 242 468

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0

Medel från finansieringsverksamheten 973 710 395 242 225 115 242 468

Förändring av likvida medel 0 0 0 0

Bok3



 

Fördelningsnyckel för 110 miljoner Ofördelat under ”Finansförvaltning”  Nämnd Belopp (Tkr) 
  

 
  

Önskemål/Äskanden i EVP-skrivelser 2018-2020 
 

  
Merkostnader för kommunals avtal (usk) VoO 14 270 
Kompensation för lärarlönelyftet till Diploma Programme, ISLK och Vuxenutbildn UN 2 100 
Kompensation för förstelärare till Diploma Programme och ISLK UN 600 
Äskande om införande av en volymbaserad resurstilldelning av SFI-verksamheten UN Inom ram 

Ersättning från KS för driftkostnader för inomhusmiljöprojektet genom resultatkravsreglering SN 12 100 
  

 
  

  
 

  
Annat som dykt upp vid budgetdialoger mm 

 
  

Merkostnader för flyktingbostäder (reserverade medel Finans) Soc/SN/FF 24 200 
Riktat statsbidrag "Rätt till Komvux" övergår till generellt statsbidrag fr o m 2017. 
Kompensation till UN, då finansieringen går från nämnd till kommuncentralt. UN 6 000 
Nytt färdtjänstavtal (preliminärt högre kostnad än budget) TN 12 400 
Nettokostnad sänkt ersättning för ensamkommande (-75 Mkr) Soc 37 500 
Lägre schablon-bidrag från migrationsverket avseende god man för ensamkommande. Fr o m 
2017-07-01. För 2018 anges helårseffekt. ÖFN 7 400 
Eventuellt nya valskärmar inför val 2018 Valnämnd 3 000 
Höjd medlemsavgift för Lunds samordningsförbund FINSAM inför 2017 - permanent 
ramförstärkning för socialnämnden Soc 175 
Återföring av Servicenämndens beslutad rationalisering EVP 2017 (effektivare hyressystem), 
vilket medför lägre resultatkrav. Bör fördelas på flera nämnder! (3 Mkr) SN 

Behandlat i 
vår budget 

Återföring av Servicenämndens beslutad rationalisering EVP 2017 (gemensamt 
fordonssystem), vilket medför lägre resultatkrav. Bör fördelas på flera nämnder! (6 Mkr) SN 

Behandlat i 
vår budget 

Samordning av KK´s lokaler. Försenad effekt utifrån EVP 2017-2018 KK 900 
Dataskyddsförordning KK 600 
E-arkiv KK 500 
Lokalbank eller annan hantering för lokaler som lämnas från nämnder SN Inom ram 
Avsätta medel till resultatöverföringar från 2017-2018 FF Ej fastställt 
Boendeenhet för genomgångsbostäder Soc/SN Ej i budget 
  

 
  

  
 

  
Summa (Prel summa innan optimering av beloppen)   121 745 

   
   



(M), (C) och (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att för respektive nämnd fastställa driftram, investeringsram samt i förekommande fall 
särskilda uppdrag i enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2018–2020 i 
enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget för åren 2018–2020 i 
enlighet med EVP-dokumentet, 

att fastställa utdebiteringen för år 2018 till 21:24 kronor, 

att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med 
EVP-dokumentet, 

att       kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens arbetsutskott ges uppdraget att samordna 
det kommungemensamma arbetet med effektiviseringar, kostnadskontroll och 
förbättrade prioriteringar, 

att      samtliga nämnder och styrelser ska inleda arbetet med internbudget för 2018 senast i 
september 2017, 

 
att        samtliga nämnder och styrelser under oktober till kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

delrapportera arbetet med internbudget för 2018, 

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

 
att      kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån ny vision och 

kommande strategiprocess föreslå revideringar av fokusområden och övergripande mål 
inför EVP 2019-2021, 

 
att      i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018-2020 med budget för 

2018, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan 

åren, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”, 

att bemyndiga kommundirektören att disponera medel avsatta i ”Finansförvaltning” för att 
efter redovisning från respektive nämnd kompensera dessa för faktiska kostnader enligt 
budgetbilagan ”Oklarheter/Ej fördelade medel”, 

att ändra resultatmålet för åren 2018, 2019 och 2020 till 1,7 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten, 

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2018 
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(M), (C) och (KD) särskilda uppdrag EVP 2018-2020
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

BARN- OCH SKOLNÄMND

Uppdrag: Minskad vistelsetid i förskola för vissa grupper
Att uppdra åt barn- och skolnämnden att minska vistelsetiden för föräldralediga från 25 timmar 
per vecka till 20 timmar pecka

Uppdrag: Starta upp pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare Att uppdra åt barn- och skolnämnden att återinföra pedagogisk omsorg

Uppdrag: Fullfölja lärarlönelyftet
Att uppdra åt Barn- och Skolnämnden och Utbildningsnämnden att ge alla lärare som uppfyller 
kriterierna del av Lärarlönelyftet

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Uppdrag: Successivt införande av kollektivavtalsbaserat och lagstadgat 
arbetstidsmått

Att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att säga upp det lokala avtalet om arbetstidsmått för 
personal inom Kommunals avtalsområde och införa kollektivavtalbaserat heltidsmått, för 
likvärdiga och justa arbetsförhållanden för alla.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Uppdrag: Införa en musikcheck Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett musikchecksystem

BOLAGEN

Uppdrag: Öka utdelning från Kraftringen AB
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att öka utdelningen från Kraftringen AB med 32 
miljoner kronor

Uppdrag: Öka utdelningen Från Lunds kommuns fastighets AB
Att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att öka utdelningen från Kraftringen AB med 20 
miljoner kronor
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Ett Lund där människor får växa

Liberalismen handlar om att 
människor ska ha möjlighet att 
växa. I vårt samhälle är den sociala 
rörligheten hög. En människas bak-

grund ska betyda mindre. Hennes förmåga och 
livsdrömmar ska betyda mer.

Människan är beroende av kontakter med 
andra. För att skapa ett stabilt samhälle där 
människor tillåts växa, känna trygghet och 
utveckla sig själv och sin omgivning behöver 
vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet 
och sammanhang där vi känner oss bekräftade. 
Det skapar en grund för ökat ansvarstagande, 
samarbete och tilltro mellan människor. 

En liberal utgångspunkt är att människor i 
första hand är individer och inte tillhör ett kol-
lektiv med förutbestämda egenskaper. Därför 
har liberaler tagit feministiska initiativ i mer 
än hundra år och vi tänker fortsätta göra det. 
Lund är ännu inte jämställt, det finns fortfa-
rande starka traditioner och strukturer som 
begränsar människors liv. Vi liberala feminis-
ter ser hur dessa strukturer drabbar människor 
och vi arbetar för en förändring. Lund behöver 
feminism utan socialism.

Politiken ska riva hinder och skapa förutsätt-
ningar – inte bestämma hur vi ska leva våra 
liv. Som människor har vi både rättigheter
och skyldigheter. Det personliga ansvaret kan
aldrig ersättas av politiska beslut.

Lund är en fantastisk stad med ett unikt kultur-
arv som vi är satta att förvalta. Bildningsstaden 
Lund är en plats för kunskap, kreativitet och 
ett rikt kulturliv. Här finns en skola med höga 
förväntningar på eleverna och med lärare som 
får vara lärare och har hög status.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna 
över jordklotet till framtida generationer utan 
att det är i sämre skick än idag. Därför är mil-
jöfrågan en av vår tids viktigaste frågor som vi 
liberaler tar på allvar.

Politikerna har ett stort ansvar för att använda 
skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Detta tar 
Liberalernas förtroendevalda på största allvar.
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Liberalerna i Lund fick i valet i september 
2014 cirka 10,7 procent av rösterna och 7 av 
65 mandat i kommunfullmäktige. Kommunal-
rådet Philip Sandberg (L) blev dessutom den 
mest kryssade politikern av alla lundapolitiker.

Vi har som näst största oppositionsparti kunnat 
ha stor påverkan på lundapolitiken, inte minst 
genom att Lunds kommun under hela 2016 
styrts med en i huvudsak liberal budget. I 
budgeten 2017 satte vi avtryck på drygt hälften 
av budgeten genom en skolöverenskommelse 
med det rödgröna styret. Flera av våra skrivel-
ser och motioner har dessutom vunnit bifall 
under den gångna mandatperioden. 

Det här har vi fått igenom (antingen redan 
igång eller kommer att genomföras):

• Ökat föreningsbidrag till idrottsföreningar
• Ökat föreningsbidrag till sociala förening-

ar för att motverka barnfattigdom, hemlös-
het, psykisk ohälsa och missbruk.

• Fler foodtrucks för att öka matutbudet och
antalet företag

• Aktiviteter för barnen på sommarloven på
Linero, Norra Fäladen och Klostergården

• Satsning på sociala företag
• Utökat brottsförebyggande arbete
• Gymnasiala lärlingsanställningar för un-

dersköterskor och barnskötare
• Studentmedarbetare

• Byggande av Mårtenskolan på Mårtens
Fälad

• Stryka hushållsinkomsten som parameter i
resursfördelningssystemet

• Sammanslagning av barn- och skolnämn-
derna inklusive förvaltningar

• Fartdämpande åtgärder på Norra Järnvägs-
gatan i Veberöd

• Ny cykelväg Norra Fäladen- Stångby-
Håstad

• Faddersystem för nyanlända
• Bildandet av Föreningarnas Hus
• Ökat underhåll av lekplatser
• Ökat underhåll av vägar och cykelvägar
• Ökat underhåll av parker
• Fristad för förföljda författare och journa-

lister
• Stoppa boplatser för EU-migranter vid

rekreationsområdet Sankt Hans backar
• Ökat stöd i föräldraskapet
• Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor
• Handlingsplan och ekonomiska resurser

mot våldsbejakande extremism
• Stödgrupper för barn som bevittnat våld/

har föräldrar med missbruk
• Kommungemensam mottagning i skolan

för nyanlända elever
• Insatser för unga och studerande med

psykisk ohälsa
• Märk-DNA i Södra Sandby och Genarp

för att minska antalet inbrott

Ett parti som gör skillnad
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Här är några förslag vi har lagt i form av till 
exempel motioner, skrivelser eller liknande 
och som kommer att behandlas framöver. 
• Öka bostadsbyggandet inklusive byggan-

det av fler äganderätter
• Kulturhus ovanpå Stadsbiblioteket
• Prao även i de östra kommundelarna
• Ha kvar Svaneskolan som grundskola
• Busslinje från Stångby till Norra Fäladen
• Kartläggning av hedersrelaterat förtryck

bland kommunens ungdomar
• Trådlöst internet på särskilda boenden och

träffpunkter
• Bättre samverkan med civilsamhället
• Behålla biblioteken på Järnåkra, Nöbbelöv

och Stångby
• Införa vårdnära servicetjänster för att låta

vårdpersonal fokusera på kärnuppgifterna
• Gratis parkering för ledare i ideella fören-

ingar
• Förenklingar med att starta eget företag

vid ekonomiskt bistånd
• Åtgärda trafikfarliga busshållsplatser i

Stångby

• Ny vänort, eller annat formaliserat samar-
bete, med en kommun i Rumänien för att
på plats bistå socialtjänst och skola med
hjälp av EU-finansiering.

• Tidigare samhällsorientering för nyanlän-
da

• Avlasta lärarna på administrativa uppgifter
• Öka turismen till Lunds kommun
• Minska slarvet med onödiga kostnader för

att fakturor betalas för sent
• Pilotprojekt med biopåsar av majsstärkelse

för matavfall
• Inför måltidsvänner för att minska under-

näring och ensamhet
• Kräv nationella riktlinjer vid åldersupp-

skrivningar
• Värna om Idalagården i Veberöd som en

knutpunkt för företag och föreningar
• Öka tryggheten för medborgarna kring

Lunds central
• Minska matsvinnet och ersätt importerat

med hemgjort och närproducerat
• Utegym i Genarp
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Lunds kommuns ekonomi präglas av växtvärk. 
Stora investeringar behövs de kommande åren 
i skolor, förskolor, bostäder och infrastruktur 
för att möta de behov som finns. Kommunen 
har unika förutsättningar genom det geografis-
ka läget, bildningstraditionen, stora europeiska 
forskningsanläggningar som väntar runt hör-
net, ett dynamiskt näringsliv, rikt föreningsliv 
och kvalificerade medarbetare. 

Men prognoserna de närmaste åren pekar på 
en rad utmaningar som vi måste förhålla oss 
till. Färre ska försörja allt fler. Antalet barn i 
förskoleåldern ökar, stora volymökningar inom 
hemvården väntas, kostnader för ekonomiskt 
bistånd och institutionsplaceringar ökar, lokal-
kostnaderna är högre än i jämförbara kommu-
ner, sjukfrånvaron ökar bland anställda och 
generationsväxlingen leder till ett stort behov 
av framtida kompetensförsörjning. Långtids-
prognosen som gjordes av PWC i mars 2015 
konstaterar att gapet mellan kostnader och 
intäkter kommer att fortsätta att stiga varje 
år. För att få intäkter och utgifter i balans och 
uppnå ett resultat enligt målen behöver kom-
munen således höja skatten med 3,43 kronor 
fram till år 2028 eller effektivisera verksam-
heten med 0,91 procent årligen enligt PWC. 

Vi liberaler tror på en politik för Lunds kom-
mun som innehåller ett högre mått av effektivt 

resursutnyttjade av lundabornas skattemedel. 
Vår utgångspunkt är därför en oförändrad 
skattesats och omprioriteringar som går från 
administration, lokaler och byråkrati till verk-
samhet och investeringar. Lunds kommuns 
utmaningar är till stor del av strukturell karak-
tär, därför skulle en skattehöjning bara leda till 
ytterligare höjningar på årsbasis om man inte 
vidtar åtgärder som ger bestående förändringar 
i organisationen. 

Vi vill mer. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv 
kommun för internationell kompetens, inves-
teringar, kunskap och världsledande forskning. 
Vi ska sträva efter att vara en regional motor 
i en växande Öresundsregion och främja 
tillväxten utifrån de tre hållbarhetsperspekti-
ven- det ekonomiska, ekologiska och sociala. 
Fler jobb och fler företag ger mer resurser till 
vår gemensamma välfärd och mer resurser till 
satsningar för att möta klimathotet. Men då 
krävs en ansvarsfull ekonomisk politik och 
socialt ansvar utan socialism. Med de förut-
sättningar Lunds kommun har skulle vi kunna 
prestera bättre. 

Inledning med ekonomisk lägesanalys
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Liberalerna presenterar en budget för Lund 
som tar ansvar för våra gemensamma resurser 
med fokus på att omfördela inom befintliga 
ramar från administration och lokaler till ökad 
kvalitet i våra verksamheter. Vi tror på att 
Lund ska få fortsätta att växa samtidigt som 
vi har höga miljömässiga och sociala ambi-
tioner. Fler jobb och fler företag ger även mer 
resurser till vår gemensamma välfärd och ökad 
trygghet. 

För att möta de framtida utmaningarna inleder 
vi ett åtgärdsprogram som ska få kommunens 
ekonomi på rätt bana. Det handlar om både 
kostnadsminskningar, effektiviseringar och in-
täktsökningar. På så sätt kan vi göra satsningar 
samtidigt som vi behåller dagens skattesats 
och budgeterar ett överskott på cirka 107,3 
miljoner kronor. Dessutom räknar vi med att 
några av de åtgärder vi initierar ger större 
effekter på sikt. 

Samtidigt skjuter vi till cirka 115,6 miljoner 
kronor mer till förskola, grundskola och 
gymnasieskola. Vi satsar 3,6 miljoner kro-
nor på att införa ett fortbildningskonto för 
alla våra 3000 lärare, vilket motsvarar 1200 
kronor per person och år. 

Inom äldreomsorgen satsas ytterligare 82 
miljoner kronor och vi inför ett måltidslyft 
för att minska undernäring och ensamhet 
bland äldre. 
 
Vi lägger ytterligare 2 miljoner kronor på 
trygghetsfrågor, till exempel trygghetsvakt 
vid Lunds C och införandet av märk-DNA 
i hela kommunen för att minska antalet 
bostads- och bilinbrott. Vi inför även ett så 
kallat tätortsinitiativ, så att medborgare 
i kommunens fem större tätorter utanför 
Lund kan ansöka om pengar till lokala initi-
ativ direkt via våra medborgarcenter. 

Skola
Skolan är samhällets främsta verktyg för att 
ge alla rättvisa och likvärdiga livschanser. Det 
vilar ett tungt ansvar på oss som kommun att 
ge alla en bra start i livet. Både elever som 
behöver stöd och extra tid och elever som ut-
vecklas fort kan med en ambitiös skola lyckas 
och utvecklas. Det är viktigt med långsiktiga 
regler, förutsägbarhet och arbetsro för skolan. 
Inför budgeten 2017 ingicks därför en bud-
getteknisk överenskommelse på skolområdet 
mellan Liberalerna, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet. I budgeten 2018 tillför vi ytterli-
gare 115,6 miljoner kronor till skolan jämfört 
med 2017. 

Fortbildningskonto
Vi behöver höja läraryrkets status och göra 
Lunds kommun till en mer attraktiv arbets-
givare för lärare. För att utvecklas i sitt yrke 
krävs relevant kompetensutveckling, detta gäl-
ler för alla och i synnerhet för lärare som ska 
bidra till hög måluppfyllelse och god kvalitet 
i den svenska skolan. Vi liberaler vill därför in-
föra ett individuellt fortbildningskonto för alla 
våra 3000 lärare. Varje konto har 1200 kronor 
per person årligen vilket innebär en kostnad 
på 3,6 miljoner kronor för kommunen. 

Vård och omsorg
I Liberalernas Lund vågar man bli gammal och 
åldras tryggt. Vi skjuter till 82 miljoner kronor 
till vård- och omsorgsnämnden. Rätten att bo 
hemma och få bra service ska inte innebära ett 
tvång. Samtidigt får vi genom resursökningen 
möjlighet att möta de ökande behoven hos 
funktionshindrade barn- och vuxna, som ska 
ha stöd enligt LSS (lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade).

Med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mel-
lan Skånes 33 kommuner och regionen, som 
kommer att ersätta Ädelöverenskommelsen 
från 1992, blir undersköterskornas insatser och 
kompetens ännu viktigare. Liberalerna men-
ar att vi i Lund nu måste bevaka att det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunen 
och Region Skåne verkligen medför en ökad 
trygghet för äldre och sjuka. 

Liberalerna har motionerat om att vårdnära 
servicetjänster utvecklas. Vårt förslag kommer 
att stärka professionen i och med att under-
sköterskorna får ägna sig åt de kvalificerade 
vårduppgifter de är utbildade för. Det är slöseri 
med kompetens att de ska utföra andra arbets-
uppgifter. Annan lämplig personal kan arbeta 

Prioriterade satsningar i budgeten

Budget 2018
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med städning, inköp med mera. För att få mer 
tid till omvårdnad kan alltså undersköterskorna 
med Liberalernas förslag avlastas enklare ar-
betsuppgifter genom att nya befattningar med 
lägre utbildningskrav inrättas.

Vi ser med oro på att det rödgröna minori-
tetsstyret tillsammans med Vänsterpartiet 
och Feministiskt Initiativ tar över privata 
välfungerande äldreboenden i kommunal regi. 
Monopol är sällan bra, inte heller kommunala. 
Det behövs viss konkurrens för att utveckla 
och förbättra verksamheter. De privata aktö-
rerna har genom åren gått i spetsen för en rad 
förbättringar och fått kommunen att följa efter 
till exempel var de först med att tillhandahålla 
arbetskläder åt personalen, slutbereda maten 
på avdelningarna, så att det luktar köttbullar, 
finns nykokt potatis och fräsch sallad, utbilda 
personal till Silviasystrar och anställa äldrepe-
dagoger för olika sociala aktiviteter. I brukar-
undersökningar ligger de ofta i topp. 

Måltidslyft för att minska undernäring 
och ensamhet
En annan viktig ambition är att motverka 
undernäring och ensamhet bland äldre. Enligt 
Socialstyrelsen är 40 000 äldre som får hjälp i 
hemmet, på korttidsboenden och äldreboenden 
undernärda i hela landet. Ytterligare 100 000 
lär befinna sig i riskzonen. Mat och måltider 
måste ses som strategiska och centrala delar 
av omsorgen. Måltider, som äts i ensamhet, 
är många äldres vardag, men måltiden är så 
mycket mer än det som ligger på tallriken. Det 
krävs mer för att skapa aptit och måltidsgläd-
je. Det hjälper inte, hur smidiga leveranserna 
är eller hur mycket näring maten innehåller, 
om halva portionen blir kvar på tallriken. Det 
krävs ett måltidslyft inom vård och omsorg.

Liberalerna vill pröva konceptet måltidsvän-
ner. Äldre ska genom Volontärförmedlingen 
kunna ansöka om en måltidsvän. Volontären 
kommer hem och hämtar och så går de till 
restaurang eller träffpunkt för seniorer och äter 
tillsammans. Måltidsvänner arbetar ideellt men 
hans eller hennes mat bjuder kommunen på. 
Det bör även vara möjligt att t ex hämta mat 
och äta tillsammans i den äldres hem.

Liberalerna avsätter en halv miljon kronor 
i sin kommande budget för att införa kon-
ceptet med måltidsvänner för äldre inom 
Lunds kommun med syfte att motverka 

undernäring och ensamhet bland äldre. 

Trygghetsskapande och brottsförebyg-
gande åtgärder

Trygghetsvakt 
Lund är generellt sett en ganska trygg kom-
mun, men den så kallade C-triangeln kring 
Lunds central är kommunens mest brottsutsat-
ta plats. Trots att Lunds C är Sveriges tredje 
största station finns bara en enda ordningsvakt 
till skillnad från till exempel Knutpunkten i 
Helsingborg som har sex stycken. Liberalerna 
föreslår att Lunds kommun vidtar en rad åt-
gärder för att förbättra tryggheten kring Lunds 
central inklusive Clemenstorget, Bantorget och 
Knut den Stores Torg. Bland förslagen finns 
att sätta in en kommunal trygghetsvakt, göra 
en översyn av den lokala ordningsstadgan och 
samarbeta mer med civilsamhället för att på ett 
tidigt stadie fånga upp individer som hamnat 
snett.

Liberalerna på riksplanet har i sin skuggbudget 
gjort en stor satsning på polisen och även på 
kommunala trygghetsvakter. Det skulle för 
Lunds kommuns del innebära 59 nya poliser 
och 24 trygghetsvakter. Skulle förslaget bli 
verklighet vill Liberalerna i Lund prioritera 
Lunds central, Norra Fäladen, Klostergården 
och Linero. Vi har i vår kommunala budget 
tagit höjd för trygghetsvakter vid Lunds C och 
Norra Fäladen. 

Liberalerna vill satsa totalt två miljoner 
kronor på trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande åtgärder.  

Minskning av bostadsinbrott och bilin-
brott
Liberalerna var det enda partiet i kommunen 
som i sin budget satsade på brottsförebyggan-
de insatser, t.ex. att motverka åldringsrånen. 
Vi fick även igenom ett förslag om att införa 
märk-DNA för att minska antalet bostadin-
brott. 

Märk-DNA är ett samlingsnamn på en ny typ 
av märkning som kan användas i brottsföre-
byggande syfte, men även vid brottsutredning. 

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt 
DNA och vätskan penslas på värdesaker, 
ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, 
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men framträder under uv-ljus. Varje märkning 
är unik och därför kan den spåras. Märkningen 
håller minst fem år på föremål och två måna-
der på hud. 

Spårningen av gods är möjlig då UV-lampor 
för upptäckt av märk-DNA finns i polisbilar 
och vid färjelägen, brofästet och i alla gods-
grupper i polisregion Syd. 

Märk-DNA har använts i många år i England 
och USA. Där har bostadsinbrotten reducerats 
avsevärt i områden där man genomfört märk-
ningen.  

Nu startar verksamheten med märk-DNA 
som ett pilotprojekt under ett års tid i Genarp 
och Södra Sandby. Erfarenheterna från andra 
kommuner som infört märk-DNA i bred skala 
i samverkan med polis, försäkringsbolag och 
grannsamverkan är en kraftig nedgång av anta-
let inbrott i bilar och bostäder. 

Efter ett år ska projektet med märk-DNA i 
Genarp och Södra Sandby utvärderas. Först 
därefter tas beslut om det ska utvidgas till hela 
kommunen.

Liberalerna vill satsa totalt två miljoner 
kronor på trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande åtgärder.  

Kartläggning och utökade insatser mot 
hedersrelaterat förtryck
Unga män och kvinnor i Lund ska ha samma 
rättigheter och livschanser oavsett ursprung 
eller bakgrund. Idag vet vi inte ens hur många 
Lundabor som drabbas av det hedersrelaterade 
förtrycket. I rapporten ”Gift mot sin vilja” från 
Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar 
kartläggningen från 2009 att 70 000 unga lever 
hedersrelaterade liv. De tillfrågade upplever att 
de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. 
Siffrorna är 7 år gamla och är förmodligen 
bara toppen av ett isberg eftersom mörkertalen 
är stora.

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar även 
vuxna. Pressen är särskild hård att man ska 
gifta sig med någon från sin egen etniska eller 
religiösa grupp. HBTQ-personer är extra ut-
satta då det ofta innebär fara för sitt liv att vara 
öppen. Hur många män och kvinnor som lever 
under hedersrelaterat förtryck i Lund är oklart. 

Liberalerna vill satsa 500 000 kronor 
årligen på att kartlägga omfattningen av 
det hedersrelaterade förtrycket bland unga 
på Lunds skolor. Satsningen ska även gå 
till ökade insatser mot våld och förtryck i 
hederns namn.  

De östra och norra tätorterna får ett 
tätortslyft 
Lunds kommun består av så mycket mer än 
Lunds stad. Det ska vara attraktivt att bo och 
verka i hela Lunds kommun. Tätorter i både 
norr och öster ska kunna växa i enlighet med 
orternas egna förutsättningar samtidigt som 
bykänslan behålls. Mycket är bra idag, men 
det kan bli ännu bättre. Framför allt behöver 
olika lokala initiativ uppmuntras för att ta till-
vara på det goda engagemang som finns. 

Håstad skola
Håstad är en F–3-skola med cirka 50 elever. 

Miljön på Håstad skola inbjuder till lek och lä-
rande såväl inne som ute. Skolan lockar elever 
från bland annat närbelägna Örtofta i Eslövs 
kommun. För Håstad är skolan en viktig 
samhällsfunktion och knutpunkt. Även om det 
finns ett nedläggningshot mot skolan på grund 
av lågt elevunderlag vill Liberalerna satsa på 
att ha kvar Håstad skola och skjuter därför 
till 832 000 kronor för att fortsätta driva 
skolan. 

Biblioteket i Stångby
Klassresan börjar i klassrummet och går via 
biblioteket. Biblioteken är bildningssamhällets 
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ryggrad. I vår liberala vision för kunskapssta-
den utvecklas ständigt nya samarbeten mellan 
skolan, förskolan, biblioteken och Lunds 
kulturliv. Biblioteken ska vara en tillgång för 
de som vill läsa, lära, låna och inspireras till 
vidare läsning och studier. Stångby är en av 
de delar av kommunen som kommer att växa 
snabbast framöver. Trots det återfinns Stångby 
bibliotek i förslaget från kultur- och fritidsför-
valtningen om möjliga nedläggningar. 

Vi vill därför satsa 750 000 kronor för att ha 
kvar Stångby bibliotek och att diskussioner 
om en eventuell avveckling av biblioteket 
ska upphöra. 

Tätortsinitiativet -   
lokalt utvecklingsstöd i tätorterna 
Det finns ett enormt engagemang i byarna. 
Men ibland saknas det ett antal tusenlappar för 
att kunna arrangera något som gynnar byns 
utveckling. Då ska det vara enkelt och smidigt 
att söka detta. Idag hanteras en del av dessa 
ansökningar av kommunledningen i kommun-
styrelsens arbetsutskott. Det blir varken effek-
tivt eller snabbt handlagt.  Liberalerna föreslår 
ett s.k. ”tätortsinitiativ” genom att en pott 
pengar anslås till lokala initiativ i kommunens 
små och medelstora tätorter: Genarp, Veberöd, 
Södra Sandby, Dalby och Stångby. Förslaget 
bygger på att varje medborgarcenter ska tillde-
las hundra tusen kronor vardera. Sedan kan de 
som bor i tätorterna söka av pengarna till olika 
lokala initiativ och arrangemang. 

Det skulle kunna handla om allt ifrån en lokal 
frukostträff till utsmyckning vid exempelvis 
påsk och jul. Genom att beslutet om vem 
som tilldelas medel tas så nära medborgarna 
som möjligt undviker vi byråkrati och krång-
el.  Förslaget bygger på att det finns tydliga 
riktlinjer för hur pengarna delas ut. Stångby är 
den enda tätorten som saknar medborgarcenter. 
Där skulle istället pengarna kunna fördelas av 
exempelvis biblioteket. Liberalerna kommer 
att satsa en halv miljon kronor på detta 
tätortsinitiativ i sin kommande budget.  

Nya omklädningsrum i Torna Hällestad 
och Genarp
Omklädningsrummen vid Tornavallen i Torna 
Hällestad och Ekevallen i Genarp är nedslitna 
och utdömda. Idrottsföreningarna har länge 
väntat på besked från kommunen. Underhåll 
av dem är inte meningsfullt med tanke på de-

ras skick, de behöver förnyas helt och hållet. I 
Genarp är duschutrymmena särskilt allvarliga. 
I Torna Hällestad värms vattnet till vissa du-
schar med gasol och när den är slut finns bara 
kallvatten vilket inte är acceptabelt. 

Föreningslivet är en oerhört viktig arena för 
samhällsengagemang, gemenskap och bättre 
folkhälsa. Liberalerna vill satsa 4 miljoner 
kronor för 2018 på helt nya klimatsmarta 
omklädningsrum med solpaneler vid 
Tornavallen i Torna Hällestad och Ekevallen 
i Genarp. 

Kultur och fritid 

Korta köerna till kulturskolan 
- inför musikcheck
Lund har en oacceptabel kösituation för 
musikundervisning där ett stort antal barn inte 
kommer in, utan får avstå eller betala full-
kostnad hos privata undervisare. Det innebär 
både att många barn inte kan utvecklas inom 
kulturområdet och att barn i Lund behandlas 
ojämlikt.

För att lösa kösituationen behöver vi fler plat-
ser inom musik- och kulturundervisningen. För 
att få fram tillräckligt med platser och för att ge 
barnen valfrihet mellan olika utbildare med 
olika inriktning bör detta ske med hjälp av 
privata utbildare och föreningar, med samma 
villkor som för kulturskolans kurser, med en 
subvention som är lika för alla barn, anpassad 
efter gruppstorlek. 

Utredningen har räknat fram en snittkostnad för 
kommunen på drygt 5000 kr per plats, efter 
elevavgifter. Andelen barn i kö skiftar under 
året från 900 till 1200. Samtidigt finns det tro-
ligen ett mörkertal av elever som inte tyckt det 
varit lönt att ställa sig i kö. Utredningen fick i 
direktiv att räkna på 2000 barn i kö, vilket ger 
ett utrymme för barn i en dold kö. Kostnaden 
för de 3000 nuvarande platserna plus 2000 ex-
tra platser á 5078 kr skulle enligt utredningen 
bli ca 25,4 milj kronor, en merkostnad på cirka 
6,7 miljoner jämfört med nuvarande kostnad på 
18,7 miljoner kronor. (För uträkning av nu-
varande kostnad, där vissa övriga uppdrag för 
kulturskolan räknats bort, se utredningen sid 
41). Om kulturpeng i ett första steg omfattar 
bara musikskoleverksamheten skulle kostna-
den kunna uppskattas till ca 5 miljoner kronor. 
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Uppskattningen av kostnader i utredningen är 
ungefärliga och påverkas av hur många barn 
som kommer att vilja få undervisning. Att som 
det rödgröna styret lyfta fram en kostnad på 81 
miljoner är orimligt, eftersom det är baserat på 
att alla 16 000 barn och unga mellan 7 och 19 
år i Lund väljer att gå på kulturskola. Vi menar 
att detta är en orimlig bedömning, erfarenhet-
erna från andra kommuner som infört valfrihet 
i musikskoleundervisningen visar på ett ökat 
elevantal runt 50 procent. (Nacka +67 procent, 
Täby +18 procent och Staffanstorp +53 pro-
cent enligt utredningens sammanställning av 
erfarenheter från andra kommuner som infört 
checksystem )

Vi rekommenderar att valfrihet införs genom 
en musikcheck med syfte att korta köerna till 
kulturskolan och ge fler barn och ungdomar 
möjlighet att ta del av subventionerad under-
visning i musik och kultur, samtidigt som en 
hög kvalitet i den kommunala Kulturskolan 
bibehålls. 

Kösituationen idag är oacceptabel och innebär 
att många barn som vill lära sig ett instrument 
i Lund aldrig får den chansen. Så ska det inte 
behöva vara. I ett första steg omfattar check-
en musikundervisning och ger alla barn och 
unga mellan 7 och 19 år i Lund rätt att gå på 
musikskoleundervisning på musikskolor som 
uppfyller kommunens krav. För att få fram 
tillräckligt med platser och för att ge barnen 
valfrihet mellan olika utbildare med olika 
inriktning bör detta ske med hjälp av privata 
utbildare och föreningar, med samma ekono-
miska villkor som för kulturskolans kurser. 

Liberalerna skjuter till 2,5 miljoner kronor 
för 2018 (som halvårseffekt) och 5 miljoner 
kronor årligen från 2019 för införandet av 
musikcheck. Det är en stor och strategisk 
satsning på att förbättra den kulturella 
infrastrukturen i Lund.  

4 H-gårdarna
4H är en internationell ideell ungdomsorga-
nisation med bred verksamhet inom allt från 
odling och djur till idrott och teater. De finns 
i över 80 länder och riktar oss till barn och 
ungdomar 6-25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar 
ska utvecklas till engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med respekt för 

omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i 
samspel med människor och natur upptäcka 
deras rika värden och mångfald. I detta är var-
je art och individ en viktig del av helheten utan 
att vara mer värd än någon annan.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och de-
ras mål är att det ska genomsyra verksamhet. 
Inom 4H bedriver de verksamhet av ungdo-
mar, för ungdomar, d.v.s. deras ledare är alla 
unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdo-
mar, som själva tar ansvar för och fattar beslut 
gällande sin fritid.

I Lunds kommun har vi tre 4H-gårdar. En på 
Gunnesbo, en på Östra Torn och en i Veberöd. 
Det finns emellertid förslag om att stödet från 
Lunds kommun ska upphöra. Liberalerna 
anser att det är en viktig verksamhet att 
fortsätta stödja och avsätter därmed 605 
000 kronor årligen till att fortsatt stöd till 
4H-gårdarna. 

Sökbara medel för jämställd idrott
Under 2015 beslutade Kultur- och fritidsnämn-
den att avsätta sökbara medel till jämställd 
idrott. Liberalerna har tidigare förslagit att 
fortsätta med denna satsning. Deltagartillfälle-
na skiljer sig tydligt mellan flickor och pojkar 
i kommunen, flickor deltar 25 procent mindre 
än pojkar i idrotten. Därför vill vi satsa 500 
000 kronor årligen på sökbara medel för 
jämställd idrott.
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Övriga områden

Hållbart byggande

I Lund ska vi ha en god balans i att bygga 
hållbart, resurs- och energieffektivt och miljö-
vänligt samtidigt som vi säkerställer ett ökat 
bostadsbyggande. I Liberalernas Lund bygger 
vi fler bostäder, inte fler bostadsköer. Byggna-
der görs anpassningsbara för nya användare 
genom återanvändning av inredning och funk-
tionsduglig utrustning och farliga ämnen fasas 
ut. Nyproduktion och förändringar sker i sam-
verkan med de boende för att möta människors 
sociala behov. Hänsyn ska också tas kvaliteter 
och kulturhistoriska värden i befintliga bygg-
nader och omgivningar. Det är av yttersta vikt 
att det förs en tydlig och konstruktiv dialog 
med de som ska bygga. Lund upplevs av lun-
dabor och besökare som en vacker och trivsam 
stad, stadskärnan får ofta epitetet ”mysig”. Vi 
vill på olika sätt värna och fortsätta att utveck-
la hela kommunen med bibehållen attraktions-
kraft. Detta innebär att man vid byggande och 
förändringar ska planera med goda estetiska 
och hållbara värden. 

Det är angeläget att dialog förs mellan våra 
tjänstemän och de som bygger kring ett lång-
siktigt hållbart byggande med variation i upp-
låtelseformer för människor i olika livssitua-
tioner och följaktligen med olika behov. Parker 
och grönområden ska inbjuda till aktiviteter 
och rekreation. Gator, torg, cykelvägar och 
gångbanor ska hållas framkomliga och upp-
levas trygga året runt. Vi liberaler är positiva 
till olika klimatsmarta trafikslag, exempelvis 
elbussar i Lunds stadstrafik.

I Liberalernas budget för 2018 skjuts det 
till cirka 21 miljoner kronor mer till tek-
niska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljönämnden än året innan. 

Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa 
utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågor-
na i kommunen samt främja en för individen 
god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt 
på fysiska miljöfaktorer. För oss liberaler är 
dessa mycket angelägna frågor. 

Fortsätta verksamheten med student-
medarbetare för fler nycklar till jobb 
Sedan 2014 bedriver Lunds kommun en verk-
samhet med studentmedarbetare på Libera-
lernas initiativ. Det är ett väletablerat begrepp i 
till exempel Danmark där studenter ges 
möjlighet till mer kvalificerade jobb vid sidan 
om studierna.  Som studentmedarbetare jobbar 
man omkring tio timmar per vecka inom den 
bransch man utbildar sig till och kan på så sätt 
kombinera teoretiska studier med praktisk 
erfarenhet i arbetslivet. Rapporter från student-
medarbetare i Lunds kommun visar på mycket 
positiva erfarenheter inom HR, IT, kommu-
nikation, strategisk utveckling och folkhälsa. 
De är varma anhängare av en fortsättning av 
studentmedarbetarsystemet, inte minst efter-
som det minskar trösklarna för att komma in 
på arbetsmarknaden och förstärker kopplingen 
mellan studietid och arbetsmarknad. Men det 
bidrar även till att säkra kommunens långsik-
tiga kompetensförsörjning och öka attrakti-
viteten för Lunds kommun som arbetsgivare. I 
de förslag som tjänstemännen presenterat över 
möjliga effektiviseringar finns även ett antal 
rena ambitionssänkningar, bland annat att 
upphöra med studentmedarbetare. 

Liberalerna värnar om att ha dem kvar 
även fortsättningsvis och avsätter därför 
350 000 kronor årligen. 
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Liberalerna föreslår ett helt paket av åtgärder 
för att få Lunds ekonomi på fötter och för 
att hushålla med Lundabornas pengar mer 
ansvarsfullt:

1. En effektivare kommunorganisa-
tion.
För att öka likvärdigheten i skolan i hela
Lunds kommun och skapa samordnings-
vinster drev vi på sammanslagningen av
våra två barn- och skolnämnder. Vi vill se
en ännu effektivare organisation med färre
kommunala råd, styrgrupper av politiker
och tjänstemän och ökat samarbete mellan
olika nämnder (till exempel byggnadsnämn-
den, tekniska nämnden och miljönämnden).

2. Mindre pengar till sådant som inte
är kommunal kärnverksamhet
Vi är inte principiellt emot deltagande i
mässor utomlands. Men vi har svårt att se
vad det årliga deltagandet i Mipim har gett
kommunen och det finns säkert mässor av
liknande slag i vår närregion som kan vara
intressanta för Lunds kommun. Dessutom
finns det utrymme för de enskilda nämnder-
na att själva ta initiativ till att delta i kurser,
mässor eller konferenser inom respektive
ram utan att anslå en summa centralt i kom-
munen. Därför vill vi slopa deltagandet på
fastighetsmässan Mipim i Cannes år 2018.

Vi vill även slopa det så kallade miljöansla-
get. Miljöanslaget fördelas ut som projekt-
bidrag till olika mindre verksamheter, t.ex. 
kompetensutveckling. Vi ser det därför inte 
som en miljöinsats utan något som respek-
tive nämnd kan ta inom sin ram eller att 
externa organisationer som söker medel 
av miljöanslaget tilldelas dessa via kom-
munstyrelsens reserverade medel. Andra 
saker som det rödgröna styret drivit hårt 
och som kan ifrågasättas är exempelvis att 
lägga pengar på att utveckla en ny logotyp 
och ny kommunikationsplattform för Lunds 
kommun. 

3. Avgift på Konsthallen.
Cirka 58 000 personer besökte Lunds
Konsthall förra året. Verksamheten kostar
över 7 miljoner kronor årligen i drift. Från
Liberalernas sida tycker vi det är rimligt
med en liten symbolisk avgift på i genom-
snitt 50 kronor. För vissa utställningar kan
avgiften bli högre och för vissa ska det vara
gratis (normalt för barn och skolklasser).
Detaljerna kring ett sådant system får för-
valtningen utarbeta. Det skulle ge kom-
munkassan ca 2 miljoner kronor i intäkter
även om man räknar med att 70 procent av
dagens besökare skulle betala inträdet.

Extra intäkt: 2 miljoner kronor. 

Bättre hushållning med Lundabornas pengar

Liberalerna har i en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått igenom att två av tre skol-
förvaltningar slås samman. Detta för att öka likvärdigheten, men också för att använda våra gemensamma re-
surser bättre. Vi tror inte kommuninnevånarna i de östra kommundelarna vill ha fler politiker och mer byråkrati, 
utan ökad kvalitet i verksamheterna och likvärdighet. På bild är Barn- och skolförvaltning Lund Östers lokaler i 
Södra Sandby som visar på ett stort underhållsbehov. Lunds kommun har varit nästan unik med sin kostnadsdri-
vande uppdelning i två separata barn- och skolförvaltningar.
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4. Ökad utdelning från våra kommu-
nala bolag
Lunds kommun äger 82,4 procent av
aktierna i Kraftringen. Bolaget har en god
likviditet och gjorde 2016 en vinst efter
schablonskatt på 252 miljoner kronor, av
vilka 101 miljoner kronor delades ut till
aktieägarna; Lunds kommun erhöll 83 mil-
joner kronor.

Liberalerna anser att en ökad aktieutdelning 
från bolaget är motiverad såvida det finns en 
relativt stor samsyn med övriga ägarkom-
muner. Genom att höja aktieutdelningen 
2018 med 30 miljoner kronor totalt erhåller 
Lunds kommun 112 miljoner kronor. Likaså 
en ökad utdelning från Lunds Kommunala 
Fastighetsbolag (LKF) med 20 miljoner 
kronor. En ny lag från 2011 gör det möjligt 
att föra över pengar från allmännyttiga bo-
stadsbolag till kommunen så länge peng-
arna går till sociala och trygghetsskapande 
ändamål. Exempelvis tar det rödgröna styret 
i Malmö Stad ut betydande vinster från sitt 
kommunala bostadsbolag. 

LKF:s resultat efter finansnetto 2016 är 
122 miljoner kronor. Soliditeten är god och 
vi anser det vara fullt rimligt att ägarna, 
det vill säga lundaborna, får en del av 
vinstutdelningen. Under 2016 fick Lunds 
kommun1,2 miljoner kronor i utdelning. 
Dessutom har LKF väldigt förmånliga 
villkor på lånemarknaden genom kommu-
nens internbank. En miljon kronor tas även 
i utdelning från det kommunala parkerings-
bolaget LKP som 2016 gjorde en vinst på 6 
miljoner kronor. 

Extra intäkt för 2017:  
51 miljoner kronor årligen.  

5. Samla alla servicetjänster under
serviceförvaltningen
Lunds kommun bedriver idag flera olika ty-
per av verksamheter som Lundaborna möter
dagligen, varav vissa är reglerade i lag och
andra är beslutade av kommunen. Det avser
områdena skola, vård och omsorg, social-
tjänst, tekniska tjänster och byggnadsfrågor,
men också områden som transporter, mat-
hållning, IT-tjänster, tryckeri, posthantering,
städning m.fl.

Idag är en stor del av dessa servicetjänster 

organiserade under Serviceförvaltningen, 
men inte alla. Ett antal servicetjänster ligger 
under andra förvaltningar. Vårt förslag 
innebär att alla servicetjänster, så långt det 
är möjligt, samlas under Serviceförvaltning-
en och vi ser två fördelar med förslaget. 
För det första, det skapar mer intressanta 
tjänster som ökar medarbetarnas motivation 
och, för det andra, det ger högre kvalitet 
i utförandet av tjänsterna och effektivare 
användning av de ekonomiska resurserna. 

Effektivisering: 2 miljoner kronor 2018 
och 4 miljoner kronor årligen från 2019. 

6. Effektiviseringar på de olika nämn-
derna
Efter att samtliga nämnder kompenserats
fullt ut för löner, priser och volymer görs ef-
fektivisering på 1-2 procent årligen de när-
maste åren. Det varierar något beroende på
vilken verksamhet det är och det bygger på
tydliga prioriteringar och långsiktighet. Det
kan handla om att se över rutiner och orga-
nisation för att minska kostnader. Inom t.ex.
vård och omsorg driver vi att specialutbil-
dad personal, som undersköterskor, i större
utsträckning ska arbeta med vårduppgifter,
medan annan lämplig personal kan arbeta
med lokalvård, inköp med mera. Dessutom
har olika typer välfärdsteknologi, exempel-
vis nattillsyn via webbkamera, stor möjlig-
het att minska kostnader samtidigt som det
förbättrar kvaliteten för den enskilde.

Kommunkontorets ekonomiavdelning 
har analyserat Konjunkturinstitutets (KI) 
prognoser för ökade priser och löner. Den 
visar att prognoserna har varit, och kan 
förväntas fortsätta vara, betydligt högre än 
det faktiska utfallet. De beräknar skillnaden 
till 0,5 procent vilket i realiteten innebär 
att många nämnder överkompenserats vid 
tidigare budgetar. Det motsvarar minskade 
kostnader på 30 miljoner kronor årligen 
med start 2019. Nettointäkterna vad gäller 
omsättningstillgångar som markförsäljning 
förväntas stiga från 15 miljoner kronor 2018 
till 25 miljoner kronor 2020. 
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* = annan typ av effektivisering tillkommer

Volymer kompenseras fullt. För priser och 
löner ges en fullständig kompensation, därefter  

får samtliga nämnder ett effektiviseringsbeting 
på mellan 1-2 procent. 

Kompensation för ökade priser, löner och volymer

Nämnd Full uppräkning (%) Vår effektivisering (%) Ramökning (tkr)

Politisk ledning 2,35 2 5 150

Kommunkontor 2,87 2* -8 028

Byggnadsnämnd 3,97 1 700

Teknisk nämnd 2,99 2 20 369

Miljönämnd 3,06 2 136

Utbildningsnämnd 2,81 1 34 934

Kultur- och fritidsnämnd 2,15 2* 2 630

Socialnämnd 3,01 1,5 17 798

Vård- och omsorgs-
nämnd

3,04 2 82 061

Barn- och skolnämnd 2,71 1,5 77 042

Lund växer så det knakar. Det behövs bostä-
der, skolor, förskolor, särskilda boenden etc. 
Det finns en lista på planerade och beställda 
objekt som ska ses som en ram och ett plane-
ringsunderlag. 

Liberalernas investeringsbudget för 2018 är 
1 309 487 000 kr

Förändringar vi vill göra inom investerings-
ramen är bland annat att tidigarelägga bygget 
av Mårtenskolan enligt den överenskommelse 

som slutits med det rödgröna styret. Vi vill 
även ta bort 75 miljoner kronor för kommuna-
la köp av bostadsrätter och lägga till 4 miljo-
ner kronor för att bygga nya omklädningsrum 
i Genarp och Torna Hällestad. Genom ett 
ordentligt tilltaget överskott på 107,3 mil-
joner kronor för 2018 finansierar vi även en 
betydligt större del av våra investeringar än 
det rödgröna minoritetsstyret. Mindre upplå-
ning vältrar över mindre skulder på framtida 
generationer. 

Investeringar



BUDGET
2018

17Liberalerna Lunds budgetförslag 2018

Uppdrag

Socialnämnden
Att  kommunfullmäktige beslutar att ge 

socialnämnden i uppdrag att kart- 
 lägga förekomsten av hedersrelaterat 

våld och förtryck i Lunds kommun. 

Liberalerna föreslår en bibehållen skatte-
sats för Lunds kommun under 2017, det vill 
säga 21,24 procent. 

Nedan är en tabell över skånska kommuner 
med högst skattesats i Skåne under 2016. 

1. Osby 22,26
2. Bromölla 21,76
3. Kristianstad 21,46
4. Lund 21,24
5. Malmö 21,24

De med lägst skattesatser är nedanstående:

1. Vellinge 18,50
2. Kävlinge 18,51
3. Örkelljunga 19,06
4. Staffanstorp 19,14
5. Lomma 19,64

Jämfört med kommuner i Lunds storlek i andra 
delar av landet ser det ut så här. 

1. Umeå 22,85
2. Karlstad  21,75
3. Norrköping 21,75
4. Örebro 21,35
5. Jönköping 21,34

6. Borås 21,31
7. Lund 21,24 
8. Uppsala 21,14
9. Göteborg 21,12
10. Halmstad 20,98
11. Västerås 20,36
12. Linköping 20,20
13. Växjö 20,19
14. Södertälje 20,15
15. Stockholm 17,90

Redan idag har Lunds kommun en relativt hög 
skattesats. En jämförelse med grannkommu-
nen Kävlinge visar på följande.

Ett hushåll med två vuxna och två barn med 
inkomster på 25 000 kr/mån per vuxen: Att bo-
sätta sig i Kävlinge kommun istället för Lunds 
kommun ger en besparing för hushållet på ca 
14 500 kronor per år. Det är en kännbar utgift 
för privatekonomin. I mångt och mycket är det 
för att vi har valt att satsa mer på vår gemen-
samma välfärd och hålla en hög kvalitet. Men 
en del är även kostnader som ligger betydligt 
högre än i motsvarande kommuner. Vi ser 
därför att det fortfarande finns möjlighet att 
hushålla med lundabornas pengar bättre innan 
skattehöjningar blir aktuella. 

Skattesats
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Liberalernas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020 (Belopp i tkr)

Politisk Ledning 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-49 561
-1 165

-50 726
-1 196

-51 921
-1 228

Nettokostnadsram -50 726 -51 921 -53 149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Ersättning- god man för ensamkommande 
(Överfyndarnämnden)
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

1 015

-5 000
0

-3 985

2 033

-5 000
235

-2 732

3 055

-5 000
471

-1 474

Nettokostnadsram -54 711 -54 654 -54 623

Kommunkontoret 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-203 074
6 210

-196 863
-5 754

-202 618
-5 924

Nettokostnadsram -196 863 -202 618 -208 542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 2%
Lokalt utvecklingsstöd i tätorterna 
Slopat deltagande på Mipim
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
Fortsättning studentmedarbetare
Samordning av lokaler (försening)
Stärkt dataskydd (dataskyddsförordning)
Tätortsbidraget/ styrgrupp öster
Creative Plot
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 937
-500
330

-2 000
-350
-900
-600
400

1 500
0

1 817

7 911
-500
330

-2 000
-350

0
-600
400

1 500
931

7 622

11 923
-500
330

-2 000
-350

0
-600
400

1 500
1 861

12 564

Nettokostnadsram -195 046 -194 996 -195 977

Kommungemensamt 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

4 600
-4 600

0
0

0
0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivare hyressystem
Gemensamt fordonssystem
Fortbildningskonto för lärare
Samla servicetjänster under serviceförvaltningen
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 000
6 000

-3 600
2 000
7 400

3 000
6 000

-3 708
4 000
9 292

3 000
6 000

-3 819
4 000
9 181

Nettokostnadsram 7 400 9 292 9 181

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-23 863
-948

-24 811
-981

-25 792
-1 014

Nettokostnadsram -24 811 -25 792 -26 806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1%
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

248
0

248

504
122
626

767
244

1 011

Nettokostnadsram -24 563 -25 166 -25 795
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Tekniska nämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-169 468
-11 591

-181 058
-3 523

-184 581
-5 406

Nettokostnadsram -181 058 -184 581 -189 987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Nytt färdtjänstavtal
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

3 621
-12 400

0
-8 779

7 240
-12 400

855
-4 305

10 895
-12 400

1 711
206

Nettokostnadsram -189 837 -188 886 -189 781

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-48 977
-12 195

-61 172
-3 200

-64 372
5 400

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61 172 -64 372 -58 972

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-333 036
-9 072

-342 108
-7 353

-349 461
-7 534

Nettokostnadsram -342 108 -349 461 -356 995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 2%
Resultatkrav Konsthallen 
Stångby bibliotek
Sökbara medel jämställd idrott
4 H-gårdar
Kulturcheck (halvårseffekt)
Folkparken som kulturhus (driftskonsvekvens)
Nya omklädningsrum Torna Hällestad och Genarp (driftskon-
sekvens)
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

6 842
2 000
-750
-500
-605

-2 500
2 275

-320
0

6 442

13 695
2 000
-750
-500
-605

-5 000

-320
1 575
8 520

20 561
2 000
-750
-500
-605

-5 000

-320
3 149

15 386

Nettokostnadsram -335 666 -340 941 -341 609

Socialnämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-427 977
-11 211

-439 188
-13 249

-452 437
-13 641

Nettokostnadsram -439 188 -452 437 -466 078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1,5%
Kartläggning och insatser mot hedersrelaterat förtryck
Tillfällig kompensation för sänkt statlig ersättning för ensam-
kommande 
Höjd medlemsavgift FINSAM
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

6 588
-500

-12 500
-175

0
-6 587

13 276
-500

0
-175

2 084
14 685

20 068
-500

0
-175

4 169
23 562

Nettokostnadsram -445 775 -437 752 -442 517
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Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-113 687
-1 592

-115 279
-1 614

-116 893
-1 636

Nettokostnadsram -115 279 -116 893 -118 529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

0
0

516
516

1 033
1 033

Nettokostnadsram -115 279 -116 377 -117 496

Miljönämnden 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-13 642
-418

-14 059
-430

-14 490
-444

Nettokostnadsram -14 059 -14 490 -14 933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

281
0

281

565
67

632

853
133
986

Nettokostnadsram -13 778 -13 857 -13 948

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-1 785 706
-105107

-1 890 813
-89 379

-1 980 192
-96 440

Nettokostnadsram -1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 2%
Kommunals avtal för undersköterskor 
Reviderad beräknad uppräkning KI
Måltidslyft för att motverka undernäring
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

37 816
-14 270

0
-500

23 046

76 664
-14 270

9 129
-500

71 023

116 663
-14 270
18 257

-500
120 150

Nettokostnadsram -1 867 767 -1 909 169 -1 956 482

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-496 498
-34 241

-530 739
-28 069

-558 809
-29 168

Nettokostnadsram -530 739 -558 809 -587 976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisering 1 %
Kompensation för statsbidrag ”Rätt till Komvux”
Reviderad beräknad uppräkning KI
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

5 307
-6 000

0
-693

10 842
-6 000
2 573
7 415

16 614
-6 000
5 146

15 760

Nettokostnadsram -531 432 -551 393 -572 217

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-2 427 344
-114 335

-2 541 679
-87 792

-2 629 471
-87 315

Nettokostnadsram -2 541 679 -2 629 471 -2 716 786
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Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivisiering 1,5%
Håstad skola
Reviderad beräknad uppräkning KI 
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

38 125
-832

0
37 293

76 995
-854

11 913
88 054

116 592
-877

23 826
139 541

Nettokostnadsram -2 504 386 -2 541 416 -2 577 245

Finansförvaltningen 2018 2019 2020

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

-197 061
54 344

-142 717
-127 660

-270 377
-158 770

Nettokostnadsram -142 717 -270 377 -429 147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade merkostnader för flyktingbostäder 
Exploateringsintäkter
Slopat miljöanslag
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-24 200
15 000
1 200

-8 000

-14 880
12 000
1 200

-1 680

-10 880
25 000
1 200

15 320

Nettokostnadsram -150 717 -272 057 -413 827

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020

Intäkter
Kostnader

162 200
-159 700

162 200
-159 700

162 200
-159 700

Resultatpåverkanden 2 500 2 500 2 500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500

Servicenämnden 2018 2019 2020

Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster

106 637
55 100

131 000

106 637
55 100

131 000

106 637
55 100

131 000

Resultatpåverkanden 292 737 292 737 292 737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Effektivsiering 2 mnkr/år
Driftskostnader för inomhusmiljöprojektet
Återföring av ”effektivare hyressystem”
Återföring av ”gemensamt fordonssystem”
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

2 000
-12 100
-3 000
-6 000

-19 100

4 000
-12 100
-3 000
-6 000

-17 100

6 000
-12 100
-3 000
-6 000

-15 100

Resultatpåverkande 273 637 275 637 277 637

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020

Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader av engångskaraktär

5 775 144
425 575
132 740
-70 550

0

5 977 274
459 681
153 030
-95 620

0

6 192 456
473 242
154 820

-107 685
0

Resultatpåverkande 6 262 909 6 494 365 6 712 833
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Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Ökad utdelning från Kraftringen 30 000 15 000 15 000

Ökad utdelning från LKF 20 000 20 000 20 000

Ökad utdelning från LKP 1 000 1 000 1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 51 000 36 000 36 000

Resultatpåverkande 6 313 909 6 530 365 6 748 833

Totalt budgetresultat (belopp i tkr)

Totalt 2018 2019 2020

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållning
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter/Finans

-6 482 729
2 500

273 637
6 313 909

-6 701 745
2 500

275 637
6 530 365

-6 951 307
2 500

277 637
6 748 833

Årets resultat 107 317 106 575 77 663

Årets resultat i % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning 1,7% 1,7% 1,2%

Resultat om 2 % 124 014 128 739 133 314

Differens mot resultatmålet -16 697 -21 983 -55  651

Finansieringsbudget (belopp i tkr)
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Eget ansvar och ansvar för varandra
Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2018 som kombinerar hjärta och hjärna i lundapolitiken. Vi 
presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i kommunen för sådant som rör administration, 
lokaler och till viss del utförande. På så sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan 
användas till verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande skattesats. 
Det innebär bland annat att vi ökar utdelningarna från våra kommunala bolag, slopar deltagandet i fastig-
hetsmässan Mipim för 2018, inför en avgift på Lunds Konsthall, m.m. 

Vi presenterar även viktiga satsningar inom fem områden: skola, äldreomsorg, trygghetsskapande och 
brottsförebyggande, ett lyft för de östra och norra kommundelarna samt kultur och fritid. Här är våra 
viktigaste satsningar:

• Individuellt fortbildningskonto för lärare på 1200 kronor per person årligen (3,6 miljoner kronor/år)
• Måltidslyft inom äldreomsorgen för att minska undernäring och ensamhet (500 000 kronor/år)
• Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, bl.a. trygghetsvakt vid Lunds C och utvidga 

märk-DNA till hela kommunen (2 miljoner kronor/år)
• Korta köerna till kulturskolan genom musikcheck (2,5 miljoner kronor/halvår)
• Lokalt utvecklingsstöd i de norra och östra tätorterna (500 000 kronor/år)
• Nya omklädningsrum med solpaneler i Torna Hällestad och Genarp (4 miljoner kronor)
• Kartläggning och insatser mot hedersrelaterat förtryck (500 000 kronor/år)
• Stångby bibliotek (750 000 kronor/år)
• Håstad skola (832 000 kronor/år)
• 4 H-gårdarna (605 000 kronor/år) 

Resultatet för 2018 hamnar på + 107,3 miljoner kronor, vilket gör att vi inte riktigt når vårt finansiella
mål. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar samtidigt som den påbörjar ett viktigt 
arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar 
både hjärta och hjärna i politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra. 

Besök oss på www.liberalernalund.se 
eller kontakta oss på lund@liberalerna.se 
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Liberalernas underlag för investeringsramar 2018-2022 Bilaga 1

  

Detta är Liberalernas underlag för beslut om investeringsramar. 

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2017.
För 2017 stämmer inte planen med beslutad investeringsplan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 
E=Ersättnin N=Ny

Investeringsramar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

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

Vård- och omsorgsnämnden 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600 0

Utbildningsnämnden 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnd 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0

Kultur- och fritidsnämnden 18 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15000

Kommunstyrelsen 723 150 1 032 010 924 100 900 645 462 160 536900

Servicenämnden 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Renhållningsstyrelsen 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 174 692 -26 000 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 287 487 1 447 055 1 356 945 1 352 090 899 505 964 900
Beslutade beställningar
Investeringsutrymme

Tekniska nämnden Exploatering
0 0 -13 950 -3 000 -39 000 0

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

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 
-3 000 -3 000 -70 000

Summa investeringsramar
1 309 487 1 469 055 1 297 995 1 374 090 885 505 964 900

Sammanfattning: Sa 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare
Lunds kommun Investeringar 7 307 982 1 287 487 1 447 055 1 356 945 1 352 090 899 505 964 900
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -76 000 -3 000 -3 000 -70 000 0 0 0
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa 7 301 032 1 309 487 1 469 055 1 297 995 1 374 090 885 505 964900
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Renhålningsstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Renhållningstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 117 400 24 500 21 300 21 600 25 000 25 000
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* 35 000 25 000 5 000 5 000 Finansieras av berörda fastighetsägare
Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* intäkt -25 000 -5 000 -5 000
Renhållningstyrelsen Anläggning för park och trägårdsavfall 15 000 15 000

Summa 167 400 0 0 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Socialnämnden Inventarier nya objekt 1 500 1 500

0
Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 61 400 13 000 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600

0
Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 600 3 600
Utbildningsnämnden Inventarier Östervångskolan 3 200 2 700 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500
Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 2 500
Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 3 500 500 1 000 2 000
Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 15 000
Utbildningsnämnden Summa 55 300 7 200 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 70 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 48 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000 5 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek södra Sandby 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 1 500 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15 000
Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen inventarier/verksamhetsanpassningar 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fälade + fritidsgård 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Nya omklädningsrum Tornavallen och Ekevallen (Genarp) 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnden Summa 94 500 500 18 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15 000
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Investeringar tekniska nämnden Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Park och nyanläggning 32 800 11920 5220 5220 5220 5220
Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 51 625 10325 10325 10325 10325 10325
Tekniska nämnden Offentlig belysning 9 500 1900 1900 1900 1900 1900
Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 17 500 3500 3500 3500 3500 3500
Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 3 000 600 600 600 600 600
Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 400 600 200 200 200 200
Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 6 500 1300 1300 1300 1300 1300
Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -5 000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 500 100 100 100 100 100
Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -800 -500 -200 -200 -200 -200

Summa skattefinansierad verksamhet 120 825 0 0 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 90 000 15000 15000 15000 15000 10000 20000
Tekniska nämnden Lund C 270 000 30000 35000 50000 80000 45000 30000
Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 000 1000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23 200 200 8000 8000 7000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1000 23000
Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 70 000 15000 15000 10000 10000 10000 10000
Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78 000 500 1000 5000 20000 31500 20000
Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 6 000 3000 3000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 38 000 5000 13000 10000 10000 0
Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -2500 -6500 -5000 -5000
Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 4 000 4000 0
Tekniska nämnden Stångby station 68 500 1000 15000 3000 10000 20000 19500
Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50000
Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150000
Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8000 7000 400 300 300
Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5000 4000 5500 0
Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 000 4000 4000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2000 2000 0
Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500
Tekniska nämnden Ringvägen GC-banor 0
Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 0
Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3000 4200 0
Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50000
Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4000 3000 0
Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14000
Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 500 7000 8500
Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 200 200 0
Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7000 8000 5000 0
Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 0

Summa infrastrukturinvesteringar 1 017 200 0 0 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200
0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 480 750 245 775 430 750 50000
Tekniska nämnden Varav Kostnader -276 058 -20 775 -256 058 -20 000
Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal 0 0 -56 000
Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling

Summa infrastruktur spårväg 148 692 0 225 000 174 692 -26 000 0 0 0 0
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Investeringar Kommunstyrelsen Sa InventarieTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Barn- och skolnämnd Sagoeken flexibel enhet 300 barn 132 000 N 1000 4 500 23 000 69 000 35 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 72 000 E 2 220 500 15 000 35 000 21 500 Beställd
Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 000 E 7 000 6 000
Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 37 000 E 1 260 1 000 2 000 18 000 16 000
Barn- och skolnämnd St Hansgården 20 000 E 200 20 000
Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 47 000 E 1 260 2000 15 000 30 000
Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola 47 000 E 2 500 18 000 29 000
Barn- och skolnämnd Grynmaleran +2 avdelningar 25 000 E 225 10000 15 000
Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X N 840 X
Barn- och skolnämnd Körsbäret 6 avd förskola 38 500 E 700 1 900 26 000 10 600
Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 47 000 E 1 260 1000 21000 25000
Barn- och skolnämnd Parkskolan 33 000 15 000 18 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner, mötesplats 91 500 E 1 500 3 500 2 000 48 000 38 000
Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 120 000 N 4 000 2000 68 000 50 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 47 000 E 1 260 22 000 25000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 N 250000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 105 000 N 3 200 105000
Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 N 1 260 47000
Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 130 000 N 8 000 10 000 70 000 50 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 N 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 E 700 33 000 14 000
Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 55 000 E 200 1 000 29 000 25 000
Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 106 000 N 3 200 8 500 1000 61 000 35 500
Barn- och skolnämnd Idrottssal Södra Råbylund 25 000 N 3 200 1 500 10 000 15 000
Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 37 000 N 3 200 20 000 17 000
Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x E 700 X
Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 120 000 E 1 000 20000 100000
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 120 500 E 2 000 2 500 3 000 70 000 45 000
Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 N 35 000 10 000
Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 170 000 N 3200 1 400 28 500 76 200 63 900
Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 26 000 E 1 250 1 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X N 840 X
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 120 000 E 1 000 2000 38 000 60 000 20 000
Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idottshall 45 000 N 1 000 20 000 25 000
Barn- och skolnämnd Förskola Sofieberg X E 1 250 X
Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 37 000 N 700 18000 19 000
Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 E 500 0 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök + adminostration  anpassning åk 4- 6 48 000 E 1 000 1 000 10 000 37 000
Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola 300 barnIdala 106 100 E 1 500 900 900 30 000 60 000 15 200
Barn- och skolnämnd Idrottshall Idala 46 700 E 1 000 15 000 25 000 6 700
Barn- och skolnämnd Nytt kök Nyvångsskolan/ +75 elever 27 500 E 1 000 14 500 13 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång H 14 000 E 100 4 000 10 000
Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 E 100 5 000 10 000
Barn- och skolnämnd Östra Mölla 47 000 E 700 2 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Möllebacken 40 000 E 700 20 000 20000
Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 145 000 N 3 200 1 000 30 000 72000 42000
Barn- och skolnämnd Dalby södra Idrottssal 45 000 N 1 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 20 000 E 200 20 000
Summa förskola/grundskola 2 977 800 66 125 29 200 121 900 565 800 782 400 531 900 341 000 112 000 496 000

Utbildningsförvaltningen Anpassningar Vipan 300 000 E 1 300 1 700 87 500 88 500 100 000 21 000 Totalinvesteringsutgift 430 000
Utbildningsförvaltningen Internationella skolan 550 elever + idrottssal 171 000 N 3 200 46 000 117 000 8 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 7 500 N 2 000 5 500
Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 N 25 000
Utbildningsförvaltningen Ny gymnasieskola 700 000 N 1 200 500 2 300 10 000 160 000 300 000 226 000
Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad 45 000 N 200 2 800 21 000 21 000 Kan genomföras först efter tillträde till Parkskolan

Summa utbildningsnämnden 1 248 500 3 200 47 400 123 600 38 500 118 500 248 500 400 000 272 000 0
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tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 senare
Kultur- och fritidsnämnden Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 72 100 E 1 700 28400 42 000 Endast för kommunala ridhästar. 
Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar? 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokakaler ny gymnasieskola 61 000 500 3000 30 000 27500
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 40 000 E 20 000 20 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport 80 000 N 30 000 50 000
Kultur- och fritidsnämnden Ersättning Stenkrossen X E X
Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 E 8 000
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotoek Kryptan, Södra Sandby X X
Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Mobilia X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 N 12000
Servicenämnden Stadshallen 80 300 E 2 300 25 000 53 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 200 E 1 700 3 900 29 600

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 391 600 1 700 7 900 63 100 84 400 105 000 97 500 20 000 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dokumentet/Brunnsbo, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Södra Råbylund, LKF X Ny X Förhyrning LKF
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Offerkällan, LKF X Ny X Objekt saknas
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenhter, Offerkällan, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter. Koggen, LKF X Ny 0
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2022
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2023
Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarie Tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Senare Kommentar
Vård- och omsorgsnämnden Seniorernas hus. Träffpunkt, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnsgatan 13 A, disponeras för Solhem, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende Brunnsgatan 15 A, ersättning Österbo, LKF X X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Inkluderar lokaler för hemvård, träffpunkt och servering av måltider för pensionärer
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Vipeholm, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Öresundsvägen, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Klostergården, Volymökning X Ny X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 16 000 46 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 35 000 15 000 10 000 10 000
Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten 33 000 1 500 1000 25 000 7 000

Summa socialnämnden 68 000 1 500 0 16 000 35 000 17 000 0 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 20 000 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 100 165 19 600 6 150 24 610 17 600 13 645 14 660 3 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kommunstyrelsen Inventarier omlokalisering kommunkontoret 6 500 6 500
Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000
Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 2 400 600 600 600 600

Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4 949 365 78 300 292 100 723 150 1 032 010 924 100 900 645 462 160 536 900

Investeringar servicenämnden Sa InventarieTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar
Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0
Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Servicenämnden Komponentutbyten 640 000 80 000 120 000 120 000 120 000 100 000 100 000 Inklusive Inomhusmiljöprojektet
Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 33 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavta 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicenämnden Utemiljö 48 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Servicenämnden MS, Inventarier kök 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicenämnden ME, Fordon 42 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa servicenämnden 1 123 000 0 0 163 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -76 000 0 -3000 -3000 -70000
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000
Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 18 050 0 25 000 22 000 22 000 -58 950 22 000 -14 000 0

Investeringar utanför ram Sa 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Barn- och skolnämnd Magle förskola 30 000 10 000 20 000
Barn- och skolnämnd Solhällan förskola 6 avd x N 700 X
Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 N 15 000



Utgångsläget för Lunds kommuns budget 2018

(mkr = miljoner kronor) 

 2006–2017 har varit 11 år med nedskärningar på i genomsnitt 1
procent per år.

 Nettokostnaden för hela kommunen är cirka 6,5 miljarder per år.
Ekonomikontorets resultatsimulering: 2018: -44 mkr; 2019: -205 mkr;
2020: - 414 mkr.

 De senaste 11 åren har Lunds kommuns resultat i genomsnitt blivit 106
mkr bättre än ekonomikontorets simulering, de senaste 5 åren 126 mkr.
För åren två och tre har prognoserna divergerat ännu mer – mot ännu
större underskott. Prognoserna är i praktiken ett värsta tänkbara
scenario som har bidragit till att skapa en nedskärningshysteri i den
kommunala organisationen och bland beslutsfattarna; årliga
nedskärningar har blivit Lunds egen variant på ”enda vägens politik”.

 S & MP föreslår ”effektiviseringar” av all verksamhet: 2018: 90 mkr;
2019: 182 mkr; 2020: 276 mkr. Det är de kraftigaste nedskärningarna i
Lunds moderna historia.

Vänsterpartiets budgetförslag
 Inga generella nedskärningar (”effektiviseringar”).
 Vi prognosticerar en resultatförbättring som bygger på medelvärdet de

senaste 11 åren: 2018: 106 mkr; 2019: 212 mkr; 2020: 318 mkr.
 En skattehöjning på 30 öre ger 81 mkr.
 Riktade besparingar: Almedalen 0,7 mkr, Mipim 0,3 mkr samt lobbyism

och företagsjippon 2 mkr.
 Sänkning av kommunalrådslönerna, totalt 1 mkr
 Vi föreslår en konkret effektivisering, slopad internfakturering. 15 000

internfakturor hanteras varje år manuellt i kommunen till en
genomsnittskostnad av 495 kronor. Försiktigtvis lägger vi in
halvårseffekt 2018, 3,7 mkr, och helårseffekt 7,4 mkr därefter.

 Satsning på jämställda löner genom påslag utöver avtal för vissa
kvinnodominerade yrken, till exempel undersköterskor, vårdbiträden,
barnskötare och måltidspersonal: 2018: 7,5 mkr; 2019: 15 mkr; 2020:
15 mkr.

Skola
Fler pedagoger i grundskola och på 
fritidshem  15
Förskolan: Minska barngruppernas storlek 7
Förstärk gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen 7
Totalt mer till skola jämfört med S & MP 72

Vänsterpartiets budgetförslag 2018-2020



Vård och omsorg
Ökad kvalitet, fler händer i vården 13
Avskaffa delade turer 15
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden 12
Satsning på träffpunkter 2
Totalt mer till Vård och omsorg jmf S & MP 70

Kultur och fritid
Fri simundervisning skolan 1,5
Sänkta avgifter Högevallsbadet 1
Kulturskolan: ’Prova på’, breddning och 
avgiftssänkning 4
Idrottssatsning: Fri ’Prova på’ och ökat 
föreningsstöd 4
Ingen nedläggning av bibliotek 1
Eftersatt underhåll, idrottsanläggningar och 
lokaler 3
Totalt mer till Kultur och fritid jmf S & MP 18

Byggande och miljö
Ökat byggande, ökade resurser för 
samhällsplanering 3 
Trädplantering och utveckling av parker  1,5
Upprustning lekplatser 2
Förstärkt park- och gatuunderhåll 2
Eftersatt underhåll kommunens fastigheter 4
Totalt mer till Byggande och miljö jmf S & MP 18

Stora avsättning i investeringsbudgeten 929 miljoner kronor för 
kommunala markköp – bostadsbyggande, grönt bälte och gröna stråk – 
samt till Observatoriet och Folkparken. Finansieringen tas från 
motorvägsutbyggnader och den nya satsning på massbilism som finns i S 
& MP:s budgetförslag, samt att vi inte bygger en ny gymnasieskola 
eftersom en sådan inte behövs. 

Vänsterpartiets förslag till finansiellt mål för Lunds kommun är:
Budgeten ska vara i balans över en treårsperiod (nuvarande mål, som 
inget parti någonsin ens en gång försökt komma i närheten av, lyder: 
Överskott 2 procent varje år).

Vänsterpartiets resultat blir 2018: 36 mkr; 2019: 49 mkr; 2020: 10 mkr.



Investeringsbudget Vänsterpartiet 2018-2022  
 
Följande investeringar utgår ur kommunkontorets förslag: 
 
Ny gymnasieskola 
- ny gymnasieskola 700 mkr  
- idrottslokaler ny gy 61 mkr  
- inventarier 15 mkr 
 
Nya motorvägsavfarter m.m.  
- trafikplats Ideon 23,2 mkr 
- tpl ESS-E22 50 mkr  
- vägförb. E22-E6 150 mkr  
 
Totalt borttaget 999 mkr  
 
 
Vänterpartiets tillägg i investeringsbudgeten  
 
Markköp 929 mkr  
Folkparken 62 mkr  
Observatoriet 8 mkr (finns redan 12 mkr)  
 
 
Vänsterpartiet föreslår att större delen av ovanstående summa, 929 mkr, läggs på att 
köpa mark för att möjliggöra ökat bostadsbyggande samt grönt bälte och gröna kilar. 
Kommunalt ägd mark är en av de viktigaste resurserna för att öka bostadsbyggandet och för 
att kunna styra vilken typ av bostäder som byggs. Vänsterpartiet förespråkar att det byggs 
fler hyresrätter i kommunen och att den kommunala marken inte säljs vidare utan upplåts 
som tomträtt, alltså hyrs ut till bostadsbolagen på långa hyresavtal.  
 
Observatoriet 
Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Observatoriet flyttas fram till 2019. Vi föreslår att 
summan för renovering höjs till 20 mkr, istället för de 12 mkr som finns i budgeten, men 
som idag är planerat senare än 2022.  
 
Folkparken  
Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Folkparken omedelbart inleds. Vi vill se 
kulturverksamhet i huset, gärna bibliotek men också möjlighet till föreningslokaler. Denna 
summa är beräknad av kultur- och fritid, men arbetet har sedan avstannat. Vänsterpartiet 
avsätter 62 miljoner i investeringsbudgeten för Folkparken.  
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI 235 471

Jämställda löner
Ingen resa till Almedalen 700
Ingen resa till fastighetsmässan Mipim 300

Sänkta kommunalrådslöner
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-49 561 -50 726 -51 921

-1 165 -1 196 -1 228

-50 726 -51 921 -53 149

Ersättning - God man för ensamkommande 
(ÖFN) -5 000 -5 000 -5 000

-7 500 -15 000 -15 000

Minskade bidrag till lobbyism, jippon och 
företagsstöd 2 000 2 000 2 000

1 000 1 000 1 000
-8 500 -16 765 -16 529

-59 226 -68 686 -69 678

-4 515 -14 033 -15 055
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Samordning av lokaler (försening) -900 0 0
Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) -600 -600 -600
Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) -500 -500 -500
Reviderad beräknad uppräkning KI 931

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -169 761

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-203 074 -196 863 -202 618

6 210 -5 754 -5 924

-196 863 -202 618 -208 542

1 861

-2 000

-198 863 -202 787 -207 781

-2 953 -5 948 -8 987
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 0 0

Förändringar 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Effektivare hyressystem
Gemensamt fordonssystem

Avskaffa internfaktureringen
Prognosticerad resultatförbättring

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning kommungemensamt jfr S & M

4 600

-4 600

3 000 3 000 3 000
6 000 6 000 6 000

3 700 7 400 7 400
106 000 212 000 318 000

118 700 228 400 334 400

118 700 228 400 334 400

109 700 219 400 325 400
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -948 -981

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI 122 244

Ökat byggande, ökade resurser för samhällsplan

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-23 863 -24 811 -25 792

-1 014

-24 811 -25 792 -26 806

-3 000 -3 000 -3 000

-3 000 -2 878 -2 756

-27 811 -28 670 -29 562

-3 496 -4 002 -4 518
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Nytt färdtjänstavtal
Reviderad beräknad uppräkning KI 855

Trädplantering och utveckling av parker  -500 -500 -500
Upprustning lekplatser
Förstärkt park- och gatuunderhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-169 468 -181 058 -184 581

-11 591 -3 523 -5 406

-181 058 -184 581 -189 987

-12 400 -12 400 -12 400
1 711

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

-16 900 -16 045 -15 189

-197 958 -200 626 -205 176

-8 121 -11 740 -15 395
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-48 977 -61 172 -64 372

-12 195 -3 200 5 400

-61 172 -64 372 -58 972

-61 172 -64 372 -58 972
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI
Sänkta avgifter Högevall
Fri simundervisning skolan
Kulturskolan: 'Prova på', breddning och avgiftss
Idrottssatning: Fri Prova på och ökat föreningsst
Ingen nedläggning av bibiliotek
Eftersatt underhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-333 036 -342 108 -349 461

-9 072 -7 353 -7 534

-342 108 -349 461 -356 995

1 575 3 149
-1 000 -1 000 -1 000
-1 500 -1 500 -1 500
-4 000 -4 000 -4 000
-4 000 -4 000 -4 000
-1 000 -1 000 -1 000
-3 000 -3 000 -3 000

-14 500 -12 925 -11 351

-356 608 -362 386 -368 346

-17 921 -21 381 -24 883
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %
Sänkt ersättning för ensamkommande 0 0
Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175
Reviderad beräknad uppräkning KI

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-427 977 -439 188 -452 437

-11 211 -13 249 -13 641

-439 188 -452 437 -466 078

-20 000

2 084 4 169

-20 175 1 909 3 994

-459 363 -450 528 -462 084

-4 392 -8 872 -13 444
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Reviderad beräknad uppräkning KI 516

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 516

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-113 687 -115 279 -116 893

-1 592 -1 614 -1 636

-115 279 -116 893 -118 529

1 033

1 033

-115 279 -116 377 -117 496
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2,0 %
Reviderad beräknad uppräkning KI 67 133

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 67 133

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP -281 -565 -853

-13 642 -14 059 -14 490

-14 059 -14 490 -14 933

-14 059 -14 423 -14 800
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Kommunals avtal för undersköterskor
Reviderad beräknad uppräkning KI

Ökad kvalitet, fler händer i vården
Avskaffa delade turer
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden
Satsning på träffpunkter

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-1 785 706 -1 890 813 -1 980 192

-105 107 -89 379 -96 440

-1 890 813 -1 980 192 -2 076 632

-14 270 -14 270 -14 270
9 129 18 257

-13 000 -13 000 -13 000
-15 000 -15 000 -15 000
-12 000 -12 000 -12 000

-2 000 -2 000 -2 000

-56 270 -47 141 -38 013

-1 947 083 -2 027 333 -2 114 645

-70 362 -99 640 -129 925
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,0 %

Reviderad beräknad uppräkning KI

Förstärk gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

-496 498 -530 739 -558 809

-34 241 -28 069 -29 168

-530 739 -558 809 -587 976

Kompensation för statsbidrag "Rätt till 
Komuvx" -6 000 -6 000 -6 000

2 573 5 146

-7 000 -7 000 -7 000

-13 000 -10 427 -7 854

-543 739 -569 236 -595 830

-12 307 -17 842 -23 614



2017-05-15

13

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 1,5 %
Reviderad beräknad uppräkning KI

Fler pedagoger i skola och på fritidshem  
Förskolan: Minska barngruppernas storlek

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

Totalt skola och kultur

-2 427 344 -2 541 679 -2 629 471

-114 335 -87 792 -87 315

-2 541 679 -2 629 471 -2 716 786

11 913 23 826

-15 000 -15 000 -15 000
-7 000 -14 000 -21 000

-22 000 -17 087 -12 174

-2 563 679 -2 646 558 -2 728 960

-60 125 -105 995 -152 592

-90 353 -145 218 -201 089
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram

Förändringar

Nettokostnadsram

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Reserverade merkostnader för flyktingbostäder
Exploateringsintäkter

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

-197 061 -142 717 -270 377

54 344 -127 660 -158 770

-142 717 -270 377 -429 147

-24 200 -14 880 -10 880
15 000 12 000 25 000

-9 200 -2 880 14 120

-151 917 -273 257 -415 027
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter
Kostnader
Resultatpåverkanden

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande

Total förstärkning nämnden jfr S & MP 0 0 0

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

2 500 2 500 2 500

2 500 2 500 2 500
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster
Resultatpåverkanden

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020
Ingen nedskärning 2 000
Driftkostnader för inomhusmiljöprojektet
Återföring av "Effektivare hyressystem"
Återföring av "Gemensamt fordonssystem"

Eftersatt underhåll

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Total förstärkning nämnden jfr S & MP

Byggande och miljö

106 637 106 637 106 637
55 100 55 100 55 100

131 000 131 000 131 000
292 737 292 737 292 737

-12 100 -12 100 -12 100
-3 000 -3 000 -3 000
-6 000 -6 000 -6 000

-4 000 -4 000 -4 000

-25 100 -25 100 -25 100

267 637 267 637 267 637

-6 000 -8 000 -10 000

-17 898
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Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0
Resultatpåverkande

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Skattehöjning

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Skattehöjning, öre 30
2700

5 775 144 5 977 274 6 192 456
425 575 459 681 473 242
132 740 153 030 154 820
-70 550 -95 620 -107 685

6 262 909 6 494 365 6 712 833

81 000 81 000 81 000

81 000 81 000 81 000

6 343 909 6 575 365 6 793 833



2017-05-18

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020

Nettokostnadsramar -6 578 058 -6 796 838 -7 053 957

Resultatpåverkande Renhållning 2 500 2 500 2 500

Resultatpåverkande Servicenämnd 267 637 267 637 267 637

Resultatpåverkande Skatter/Finans 6 343 909 6 575 365 6 793 833

Årets resultat 35 988 48 664 10 013

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och 

utjämning 0,6% 0,8% 0,2%

Resultatmål: budget i balans över treårsperiod 0 0 0

Differens mot resultatmålet 35 988 48 664 10 013
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1. Inledning med ekonomisk lägesanalys 

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2018 och EVP 2019- 2020 är 

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

Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den 

ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en 

position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och 



visionsmässiga skillnader. Alla siffror är i jämförelse med förra årets budget, 

och med S och MP:s förslag, för att möjliggöra tydliga jämförelser.  

 

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

förskönande omskrivning kallar utmaningar. Mottagningen av asylinvandrare 

har havererat, med ett prognosticerat ekonomiskt underskott för 2017 som är 

ännu större än det besparingsbelopp för denna verksamhet vi hade i vår budget 

förra året. Den mångkulturella omvandlingen av kommunen fortsätter dock i 

uppskruvad takt. På detta kommer ett fortsatt stort investeringsbehov, och till 

sist, andelen arbetande i befolkningen förutspås gå ner kraftigt de kommande 

åren, främst på grund av en ökande andel äldre.  

 

De flesta partier är överens om att kommunen de närmaste åren måste hitta sätt 

att effektivisera sin verksamhet. Vi ger i vår budget konkreta förslag till 

effektivisering, till exempel genom vårt förslag till förvaltningsreform, genom 

minskade invandringskostnader, och en rad andra prioriteringar. Vi minskar 

även utgifterna kraftigt för flera nämnder, men har också valda satsningar, som 

ökade medel till äldreomsorgen, och medel reserverade för införande av 

kulturcheck. Vår budgets slutresultat är bättre än S och MP:s resultat för 2018 

och 2019, men något sämre för 2020. Vårt sammanlagda överskott för hela 

treårsperioden är mycket större än för S och MP:s budget.  

 

I vår investeringsbudget skiljer sig från den från S och Mp genom att vi inte 

lägger några medel för inköp av bostadsrätter, 75 miljoner under de kommande 

åren, och att vi tar bort de 35 miljoner som Socialnämnden har reserverat för 

flyktingboenden. Vi minskar också anslaget till ridanläggning från 75 till 60 

miljoner. Detta bedömer vi som möjligt om ridanläggningen inte läggs på 

Ladugårdsmarken, utan istället anläggs på billigare mark längre ut på landet.  

 

Dessa tre inbesparingar sänker i vår Resultat och finansieringsbudget 

lånebehovet, och därmed också de finansiella kostnaderna.  

 

 

2. Invandring och mångkultur 

Som alla har sett de senaste åren har den hittillsvarande invandringspolitiken 

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

mottagande av så kallade ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis 

återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt. 

 

Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en 

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

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



Vi har i tidigare budgetar hänvisat till en rad sådana dokument. Men numera 

framgår det som vi länge hävdat istället av kommunens egna dokument.  

 

Mottagningsverksamheten av flyktingar går med ett enormt underskott. I 

skrivande stund är prognosen för socialnämndens underskott för denna 

verksamhet 2017 uppe i 80 miljoner. I vår budget för 2017 beräknande vi 

underskottet till 70 miljoner, men använde siffran 60 miljoner i vår budget för 

att vara säkra på att inte vara i överkant. Med allt större antal personer som ska 

tas om hand, och kostnader som finns spridda på diverse andra förvaltningar, är 

det ingen överdrift att hävda att den verkliga nettokostnaden är betydligt större. 

Vi har för socialnämnden satt en besparingspotential på 100 miljoner för 2018, 

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

avvecklas.  

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

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

miljoner för 2020.  

 

 

3. Behovet av en förvaltningsreform 

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

parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en 

tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. 

Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i 

chefsfunktioner. Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 30 miljoner kronor 

redan 2018 på effektivisering av tjänstemannaorganisationen, utan att 

verksamheterna blir lidande. Vi har lagt denna besparing under 

kommungemensamt, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så 

länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna.  

 

 

4. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet 

Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men 

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

dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att 

mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har 

mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HR-

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

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

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

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

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

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



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

genusarbetet? 

 

Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? 

Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor 

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

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

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

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

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

omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än 

politisk propagandaverksamhet.  

 

Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för 

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

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

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

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

för 2018 valt att spara in 24 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, 

vilket är en mycket modest uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska 

om dessa projekt och verksamheter avskaffades.  

 

5. Kommunstyrelse och politisk ledning 

Men omläggning till en Sverigedemokratisk invandringspolitik kan kostnaderna 

för gode män till så kallade ensamkommande barn minskas kraftigt. Då behövs 

inte den av S och MP föreslagna ökningen, utan anslaget kan istället minskas. 

Även kommunstyrelsen måste vara försiktig med spenderandet, och beakta det 

stora behov av effektivisering och prioritering som finns hos alla nämnder. Vi 

har lagt en generell effektiviseringspotential på 2 procent på lång sikt, och 

skrivit in den på EVP-året 2020.  

 

 

6. Kommunkontor 

Vi har här en lång rad förändringsförslag. Funktioner som vi tidigare har varit 

kritiska till, som visselblåsarfunktionen tar vi bort medlen till. Kommunens 

deltagande i Almedalsveckan får istället för föreslagna 700 tkr istället kosta 50 

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

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

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

anslår 700 tkr till det.  

 

 



7. Kommungemensamt. 

Här har vi lagt in de försiktigt uppskattade generella besparingar som vi vill 

genomföra genom vår förvaltningsreform.  

 

 

8. Byggnadsnämnd 

Nyproduktionen i Lunds centrala delar tar idag liten hänsyn till estetiska värden, 

och förfular stadsbilden med modernistiska plåt- och glasfasader utan 

anknytning till Lunds historiska arv. Detta måste ändras. Vi vill ha mer 

arkitektur med klassiska ideal i formerna, varmare och vänligare material, en 

mänskligare estetik som anknyter till historien istället för att bara förneka den. 

Vi anslår för detta 500 tkr för införande av ett nytt regelverk för byggnation, 

som ska säkerställa en sådan ändring.  

Vi anser att nämnden bör kunna genomföra besparingar på 700 tkr enligt det så 

kallade 3-procent-alternativet; alltså att man sparar 300 tkr per år genom 

reducering av IT-kostnader, och 400 tkr per år genom det nämnden anger som 

”Reducering av övriga kostnader”.  

Byggnadsnämnden har visserligen varit överbelastad senaste åren, men om 

kommunen från och med nu följer lagen, och inte fattar olagliga beslut som ger 

byggnadsnämnden extra arbete, bör belastningen lättas något.  

 

 

9. Teknisk nämnd 

Det nya färdtjänstavtalet beräknas medföra 12,4 milj. i merkostnader, detta har 

vi lagt till. Vi föreslår också ett ökat anslag om 2,5 miljoner kronor för att 

förbättra snöröjningen och vinterväglaghållningen. Dessa ökade medel bör 

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

På många ställen på landsbygden är belysningen dålig. Detta är ett långsiktigt 

projekt, och vi har därför anslagit 2, 5 miljoner per år under hela EVP-perioden.  

Vi anser också att seniorkortet, som ger gratis bussresor för personer över 75 ska 

avskaffas. Vi är öppna för diskussion om en subvention för utsatta grupper, till 

exempel fattigpensionärer, men en generell subvention för alla över 75 finns det 

ju inga sakliga skäl till.  

Även tekniska nämnden behöver undersöka möjligheterna till långsiktiga 

effektiviseringar av sin verksamhet. Vi har lagt in en besparingspotential på 2 

procent för år 2020.  

 

10. Kultur- och fritidsnämnd 

Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla 

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

används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade 

verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar 



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

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

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

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

vi tar gärna en debatt om varför om någon vill det. Vi anser också att 

kommunens stöd till företaget Anagram AB kan slopas, eftersom kulturstöd inte 

bör gå till företag.  

Av de förslag till besparingsmöjligheter som nämnden presenterade i januari 

fram vill vi genomföra sådana för sammanlagt 10 794 tkr. Detta är de 

besparingar som nämnden betecknar med följande koder: 1A, 2A, 4A, 5A, 6A, 

7A, 1B, 10C, 1-4D, 14D, 16D, 17D och 20D. Vi har i vår nettokostnadstabell 

gett dessa samlingsnamnet ”utvalda besparingsförslag”.  

 

Vi har två konkreta satsningar under denna nämnd: Vi anslår 7 miljoner för 

införande av kulturcheck, och vill även ge ett riktat bidrag på 1 miljon till 

Idalagården, för att säkra att den fortsatt ska kunna erbjuda Veberödsborna bra 

lokaler för uthyrning och olika verksamheter.  

 

 

11. Socialnämnd 

I de så kallade dialogdokumenten som utgjorde del av underlaget för förra årets 

budgetarbete, kan man läsa om de mycket stora kostnader som finns för 

introduktionen av nya socialsekreterare. Det hänvisas till en så hög siffra som 

340 000 kronor per nyanställd, utspritt under 1,5 år. Beräkningen avser alltså 

kostnad för den arbetstid som går åt för att komma in i arbetsrutinerna. Vi ser 

detta som helt orimligt, och hävdar att tidsåtgången för detta i alla fall måste 

halveras. På detta sätt minskar vi socialnämndens behov av medel med 7 

miljoner kronor.  

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

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

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

kommande år. Vi vill istället satsa 1,5 miljoner kronor på att kommunen hyr in 

bevakningspersonal, som avhyser tiggare i offentliga miljöer. Vi anslår även 750 

tkr årligen till att bistå Jernhusen med en ordningsvaktstjänst, enligt den 

förfrågan som har inkommit från Jernhusen, och enligt den motion som SD har 

lagt om detta.  

Genom ett omedelbart avbrytande av mottagningen av flyktingar, blir det för 

2018 och kommande år möjligt att spara in åtminstone ett belopp motsvarande 

det underskott som denna verksamhet förutspås ha för 2017. Eftersom 

verksamheten tiden expanderar, anser vi det vara möjligt att på detta sätt spara in 

100 miljoner för 2018, 110 miljoner för 2019, och 120 miljoner för 2020.  



När det gäller försörjningsstödet, så bör detta med en Sverigedemokratisk 

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

försiktigt bedömd siffra, 10 miljoner, för detta. 

Men det går även att spara på försörjningsstödet redan på 2018, genom att det 

försörjningsstöd som betalas ut för flyktingar som väntar på att få 

etableringsersättning görs återbetalningspliktigt. Detta har genomförts i en del 

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

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

och flyktingverksamheten kan antas vara större för kommande år än för 2016.  

 

12. Miljönämnd 

De anslag vi föreslår skiljer sig inte från de som S och Mp föreslår.  

 

13. Vård- och omsorgsnämnden 

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället 

är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering 

för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av 

problemen i äldrevården.  

Vi gör följande satsningar: Vi tillför 15 miljoner för att öka personaltätheten, 

och förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi satsar en miljon 

kronor på att trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria.  

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

kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt 

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

Vi har likt budgeten från S och MP, lagt ett effektiviseringskrav på nämnden, 

men vill ge nämnden mer tid för den omställningen, och har lagt in det först år 

2020.  

 

 

14. Utbildningsnämnd 

Vi anser att det går att göra en allmän besparing på modersmålsverksamheten på 

3 miljoner kronor. Det förekommer också mycket ”mångfalds och HBTQ-

arbete” inom nämndens verksamheter, och lågt räknat bör det gå att spara in 3 

miljoner kronor genom att dessa projekt avslutas. För år 2020 har vi lagt in ett 

effektiviseringskrav på 1 procent.  

 

 

15. Barn- och skolnämnd totalt 

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

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

ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Inte heller tillåts lärare 



upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts 

trots stökiga elever och ordningsstörningar. 

Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot "flumskolan" och ge 

behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet 

om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett 

större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för 

lärare att utbildas till ordningsvakter. 

 

Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den 

elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången 

förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de 

framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver 

extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts 

avancera i en snabbare takt. 

 

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

följande: Vi avskaffar tilläggsresurserna för flyktingar, den senast tillgängliga 

siffran är 54 miljoner. Vi ökar istället anslagen så att 25 miljoner går till ökade 

anslag för barn med behov av extra stöd; 12 miljoner går till 20 nya 

”tillsynslärare” med ordningsvaktsbefogenhet, och 10 miljoner går till att 

möjliggöra en minskning av klassers storlek där det behövs mest.  

Vi satsar även 4 miljoner på att stärka barns kunskap om det svenska 

kulturarvet.  

 

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

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

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

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

mycket otäcka uttryck inom skolans värld.  

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

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

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

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

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

förvaltningen borde arbeta med andra diskrimineringsåtgärder än HBTQ. 

”främst etnisk diskriminering tas upp som exempel”.  

 

Vi minskar anslaget till modersmålsverksamheten med 10 miljoner, en reform 

som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla 

modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste 

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

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

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



att minska anslagen med minst 15 miljoner kronor när dessa verksamheter 

avskaffas. 

 

 

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

 

17. Renhållningsstyrelsen 

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

 

18. Servicenämnden 

Vår budget för Servicenämnden skiljer sig från förslaget från S och MP genom 

att vi inte har deras årliga effektivisering på två procent, och inte har med 

driftskostnaderna för inomhusmiljöprojektet som en utgift på denna post.  

 

19. Skattesats 

Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21, 24 per skattekrona 
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Politisk Ledning 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -49,561 -50,726 -51,921

Förändringar -1,165 -1,196 -1,228

Nettokostnadsram -50,726 -51,921 -53,149

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
2,0% effektivisering 0 0 1,063
Besparing Överförmyndarnämnden 2,000 2,000 2,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 2,000 2,000 3,063

Nettokostnadsram -48,726 -49,921 -50,086

Kommunkontoret 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -203,074 -196,863 -202,618

Förändringar 6,210 -5,754 -5,924

Nettokostnadsram -196,863 -202,618 -208,542

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Samordning av lokaler (försening) -900 0 0
Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning) -600 -600 -600
Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv) -500 -500 -500

Av SD föreslagna förändringar
Visselblåsarorganisation 200 200 200
Stödfunktion för extern finansiering 600 600 600
Future by Lund / The Creative Plot 3,000 3,000 3,000
Mottagarorganisation 1,200 1,200 1,200
Klimatsamordnare 600 600 600
Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700
Lund Convention Bureau 250 600 600
Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 600 600 600
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Minskat anslag till Almedalen 650 650 650
Deltagande I MIPIM slopas 350 350 350
1,5% effektivisering 0 0 3,128
Återinförande medborgarstämmor -700 -700 -700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 5,950 7,200 10,328

Nettokostnadsram -190,913 -195,418 -198,214
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Kommungemensamt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram 4,600 0 0

Förändringar -4,600 0 0

Nettokostnadsram 0 0 0

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Effektivare hyressystem 3,000 3,000 3,000
Gemensamt fordonssystem 6,000 6,000 6,000

Av SD föreslagna förändringar
Förvaltningsreform 30,000 30,000 30,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 39,000 39,000 39,000

Nettokostnadsram 39,000 39,000 39,000

Byggnadsnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -23,863 -24,811 -25,792

Förändringar -948 -981 -1,014

Nettokostnadsram -24,811 -25,792 -26,806

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
Nytt regelverk för byggnation -500 0 0
Nämndens besparingsförslag, 3% 700 700 700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 200 700 700

Nettokostnadsram -24,611 -25,092 -26,106
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Tekniska nämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -169,468 -181,058 -184,581

Förändringar -11,591 -3,523 -5,406

Nettokostnadsram -181,058 -184,581 -189,987

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Nytt färdtjänstavtal -12,400 -12,400 -12,400

Av SD föreslagna förändringar
Ökad beredskap vinterväglag -2,500 -2,500 -2,500
Ökad belysning i flerbostadsområden -2,500 -2,500 -2,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 500 500 500
Avveckling seniorkort 7,500 7,500 7,500
2,0% effektivisering 0 0 3,800

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9,400 -9,400 -5,600

Nettokostnadsram -190,458 -193,981 -195,587

Tekniska nämnden-Infrastruktur 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -48,977 -61,172 -64,372

Förändringar -12,195 -3,200 5,400

Nettokostnadsram -61,172 -64,372 -58,972

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -61,172 -64,372 -58,972
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -333,036 -342,108 -349,461

Förändringar -9,072 -7,353 -7,534

Nettokostnadsram -342,108 -349,461 -356,995

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

6,000 6,000 6,000
Fristadsprojektet 500 500 500
Kulturcheck -7,000 -7,000 -7,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 1,000 1,000 1,000
Utvalda besparingsförslag 10,794 10,794 10,794
1,0% årlig effektivisering 0 3,494 7,064
Verksamhetsstöd Idalagården -1,000 -1,000 -1,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 10,294 13,788 17,358

Nettokostnadsram -331,814 -335,673 -339,637

Socialnämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -427,977 -439,188 -452,437

Förändringar -11,211 -13,249 -13,641

Nettokostnadsram -439,188 -452,437 -466,078

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Höjd medlemsavgift FINSAM -175 -175 -175

Av SD föreslagna förändringar
Integrationsanslaget till socialnämnden 800 800 800
Personalutveckling 1,000 1,000 1,000

7,000 7,000 7,000

-1,500 -1,500 -1,500
Utgifter för EU-migranter 1,500 1,500 1,500
Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000
Generella besparingar på invandring 100,000 110,000 120,000

-750 -750 -750
1,0% årlig effektivisering 0 4,524 9,184

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 109,875 124,399 139,059

Nettokostnadsram -329,313 -328,038 -327,019

Slopat stöd till mångkulturell och kulturradikal 
verksamhet

Drastiskt sänkta introduktionskostnader för 
personal

Inhyrning av bevakningspersonal för avhysning 
av tiggare

Bistå Jernhusen med en inhyrd 
ordningsvaktstjänst
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -113,687 -115,279 -116,893

Förändringar -1,592 -1,614 -1,636

Nettokostnadsram -115,279 -116,893 -118,529

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar

0 0 10,000

3,000 3,000 3,000

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

Nettokostnadsram -112,279 -113,893 -105,529

Miljönämnden 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -13,642 -14,059 -14,490

Förändringar -418 -430 -444

Nettokostnadsram -14,059 -14,490 -14,933

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -14,059 -14,490 -14,933

Besparing på försörjningsstöd pga stoppad 
asylinvandring

Återbetalningspliktigt försörjningsstöd för 
nyanlända
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -1,785,706 -1,890,813 -1,980,192

Förändringar -105,107 -89,379 -96,440

Nettokostnadsram -1,890,813 -1,980,192 -2,076,632

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Kommunals avtal för undersköterskor -14,270 -14,270 -14,270

Av SD föreslagna förändringar
Ökad personaltäthet -15,000 -15,000 -15,000
Gratis trygghetslarm -1,000 -1,000 -1,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 2,000 2,000 2,000
1,5% effektivisering 0 0 31,149

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -28,270 -28,270 2,879

Nettokostnadsram -1,919,083 -2,008,462 -2,073,753

Utbildningsnämnd 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -496,498 -530,739 -558,809

Förändringar -34,241 -28,069 -29,168

Nettokostnadsram -530,739 -558,809 -587,976

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar

Kompensation för statsbidrag “Rätt till Komvux” -6,000 -6,000 -6,000

Av SD föreslagna förändringar
Besparingar på modersmålsverksamheten 3,000 3,000 3,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 3,000 3,000 3,000
1,0% effektivisering 0 0 5,880

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 5,880

Nettokostnadsram -530,739 -558,809 -582,096
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -2,427,344 -2,541,679 -2,629,471

Förändringar -114,335 -87,792 -87,315

Nettokostnadsram -2,541,679 -2,629,471 -2,716,786

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av SD föreslagna förändringar
Minskad tilläggsresurs, förskolan 7,000 7,000 7,000
Minskad tilläggsresurs, grundskolan 47,000 47,000 47,000

10,000 10,000 10,000

Ökade anslag för barn med behov av extra stöd -25,000 -25,000 -25,000

-4,000 -4,000 -4,000

Utbilda lärare i att motverka etniska konflikter -3,000 -3,000 -3,000

-12,000 -12,000 -12,000

Resurs för att minska storleken på skolklasser -10,000 -10,000 -10,000
Kostnader för mångfald och HBTQ 15,000 15,000 15,000

2,000 2,000 2,000
Solens flyktingförskola 376 376 376
Administrativa kostnader, lokaler 2,900 2,900 2,900
Standard för IT i kommunen 327 335 344
Samarbete med KoF avseende bibliotek 177 181 186
1,5% effektivisering 0 0 40,752

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 30,780 30,792 71,558

Nettokostnadsram -2,510,899 -2,598,679 -2,645,228

Finansförvaltningen 2018 2019 2020
Ingående nettokostnadsram -197,061 -142,717 -270,377

Förändringar 54,344 -127,660 -158,770

Nettokostnadsram -142,717 -270,377 -429,147

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Exploateringsintäkter 15,000 12,000 25,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 15,000 12,000 25,000

Nettokostnadsram -127,717 -258,377 -404,147

Minskning av anslag för 
modersmålsverksamheten

Stärka barns kunskaper om det svenska 
kulturarvet

Utbildning av 20 tillsynslärare med 
ordningsvaktsbefogenhet

Välkomsten, mottagningsenhet för 
ensamkommande
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen 2018 2019 2020
Intäkter 162,200 162,200 162,200
Kostnader -159,700 -159,700 -159,700
Resultatpåverkanden 2,500 2,500 2,500

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 2,500 2,500 2,500

Servicenämnden 2018 2019 2020
Resultatkrav 106,637 106,637 106,637
Avskrivning extra tillgångspost 55,100 55,100 55,100
Finansiella poster 131,000 131,000 131,000
Resultatpåverkanden 292,737 292,737 292,737

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Av S och MP föreslagna förändringar
Återföring av “Effektivare hyressystem” -3,000 -3,000 -3,000

Återföring av “Gemensamt fordonssystem” -6,000 -6,000 -6,000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -9,000 -9,000 -9,000

Resultatpåverkande 283,737 283,737 283,737

Skatter & Finansiellt netto 2018 2019 2020
Skatteintäkter 5,775,144 5,977,274 6,192,456
Generella statsbidrag & utjämning 425,575 459,681 473,242
Finansiella intäkter 132,740 153,030 154,820
Finansiella kostnader -70,550 -95,620 -107,685
Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0
Resultatpåverkande 6,262,909 6,494,365 6,712,833

Tillkommande förändringar 2018-2020 2018 2019 2020

Inga förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Resultatpåverkande 6,262,909 6,494,365 6,712,833
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Sverigedemokraternas förslag till nettokostnadsramar 2018-2020
Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt 2018 2019 2020
Nettokostnadsramar -6,352,784 -6,706,204 -6,982,307
Resultatpåverkande Renhållning 2,500 2,500 2,500
Resultatpåverkande Servicenämnd 283,737 283,737 283,737
Resultatpåverkande Skatter/Finans 6,262,909 6,494,365 6,712,833
Årets resultat 196,362 74,398 16,763

3.2% 1.2% 0.3%

Resultatmål om 2 % 124,014 128,739 133,314

Differens mot resultatmålet 72,348 -54,341 -116,551

Differens mot (S) och (MP) 2018 2019 2020

S och MP förslag till slutligt resultat 35,761 46,282 17,879
SD förslag till slutligt resultat 196,362 74,398 16,763

Skillnad (SD) förslag jämfört med (S) och (MP) 160,601 28,116 -1,116

Årets resultat i % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning
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Finansieringsbudget enligt SD:s budgetförslag 2018-2020

Finansieringsbudget (Tkr)

Den löpande verksamheten
Årets resultat 72,490 196,362 74,398 16,763
Justering för avskrivningar mm 300,000 350,000 360,000 365,000
Justering för avsättningar 30,600 46,200 72,100 79,200
Kapitalbindning 7,800 3,000 14,000 0
Medel från den löpande verksamheten 410,890 595,562 520,498 460,963

Investeringar
Nettoinvesteringar -1,384,600 -1,275,487 -1,379,805 -1,375,145
Medel för investeringsverksamhet -1,384,600 -1,275,487 -1,379,805 -1,375,145

Finansiering
Upplåning/Amortering 973,710 679,925 859,307 914,182
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0
Medel från finansieringsverksamheten 973,710 679,925 859,307 914,182

Förändring av likvida medel 0 0 0 0

Budget 
2017

Budget 
2018

Plan      
2019

Plan        
2020



Investeringsbudget SD 2017-05-05

  

Detta är kommunkontorets underlag för beslut om investeringsramar. 

Objekten inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2017.

För 2017 stämmer inte planen med beslutad investeringsplan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2018 är borttagna. 

X = Avser extern förhyrning. 

E=Ersättnin N=Ny

Investeringsramar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 senare

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Miljönämnden 0 0 0 0 0 0

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

Vård- och omsorgsnämnden 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600 0

Utbildningsnämnden 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnd 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0

Kultur- och fritidsnämnden 14 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15000

Kommunstyrelsen 693 150 942 760 1 001 250 910 645 462 160 536900

Servicenämnden 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Renhållningsstyrelsen 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000 0

Tekniska nämnden Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Infrastrukturinvesteringar 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

Tekniska nämnden Spårvägsinvesteringar 174 692 -26 000 0 0 0 0

Lunds kommun Summa investeringar 1 253 487 1 357 805 1 434 095 1 362 090 899 505 964 900

Beslutade beställningar

Investeringsutrymme

Tekniska nämnden Exploatering

0 0 -13 950 -3 000 -39 000 0

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner 

-3 000 -3 000 -70 000

Summa investeringsramar

1 275 487 1 379 805 1 375 145 1 384 090 885 505 964 900

Sammanfattning: Sa 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare

Lunds kommun Investeringar 7 271 882 1 253 487 1 357 805 1 434 095 1 362 090 899 505 964 900

Kommunstyrelsen Fastighetstransaktioner -76 000 -3 000 -3 000 -70 000 0 0 0

Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Lunds kommun Summa 7 264 932 1 275 487 1 379 805 1 375 145 1 384 090 885 505 964900

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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Renhålningsstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Renhållningstyrelsen Fordon Kärl Container Komprimatorer 117 400 24 500 21 300 21 600 25 000 25 000

Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* 35 000 25 000 5 000 5 000 Finansieras av berörda fastighetsägare

Renhållningstyrelsen Brunnshög vacuumsystem* intäkt -25 000 -5 000 -5 000
Renhållningstyrelsen Anläggning för park och trägårdsavfall 15 000 15 000

Summa 167 400 0 0 24 500 36 300 21 600 25 000 25 000

Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.) Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Byggnadsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Miljönämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 0

Socialnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 12 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Socialnämnden Inventarier nya objekt 1 500 1 500

0

Vård- och omsorgsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 61 400 13 000 10 100 10 400 11 000 7 300 9 600
0

Utbildningsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 27 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Utbildningsnämnden Inventarier Parkskolan 3 600 3 600

Utbildningsnämnden Inventarier Östervångskolan 3 200 2 700 500

Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Polhem 500 500

Utbildningsnämnden Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad 2 500 2 500

Utbildningsnämnden Inventarier Vipan 3 500 500 1 000 2 000

Utbildningsnämnden Inventarier ny gymnasieskola 15 000 15 000

Utbildningsnämnden Summa 55 300 7 200 9 100 7 500 5 500 6 500 19 500 0

Barn- och skolnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 70 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Kultur- och fritidsnämnden Mindre verksamhetsspecifika investeringar 48 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Kultur- och fritidsnämnden Bokbuss 4 000 4 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000 5 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek södra Sandby 3 000 3 000

Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplaner, återinvestering 6 000 3 000 3 000

Kultur- och fritidsnämnden Miljöer för fysisk aktiviteter 1 500 500 500 500

Kultur- och fritidsnämnden Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000 15 000

Kultur- och fritidsnämnden Stenkrossen inventarier/verksamhetsanpassningar 2 000 2 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek NV Lund 2 000 2 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek N Fälade + fritidsgård 4 000 4 000

Kultur- och fritidsnämnden Summa 90 500 500 14 500 22 500 15 000 13 000 10 000 15 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsramar 2016-2018 oktober 2016
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Investeringar tekniska nämnden Sa Inventarier Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Tekniska nämnden Koloni och odlingslotter 3 000 600 600 600 600 600

Tekniska nämnden Park och nyanläggning 32 800 11920 5220 5220 5220 5220

Tekniska nämnden Huvud- och Lokalgator 51 625 10325 10325 10325 10325 10325

Tekniska nämnden Offentlig belysning 9 500 1900 1900 1900 1900 1900

Tekniska nämnden Gång och cykelvägnätet 17 500 3500 3500 3500 3500 3500

Tekniska nämnden Parkeringsanordningar 3 000 600 600 600 600 600

Tekniska nämnden Jordbruksfastigheter 1 400 600 200 200 200 200

Tekniska nämnden Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd 6 500 1300 1300 1300 1300 1300

Tekniska nämnden Kollektivtrafik,  intäkt -5 000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen gemensamheter 500 100 100 100 100 100

Tekniska nämnden Övriga fastigheter, intäkt -800 -500 -200 -200 -200 -200
Summa skattefinansierad verksamhet 120 825 0 0 29 345 22 545 22 545 22 545 22 545 0

Tekniska nämnden Utveckling av Centrum 90 000 15000 15000 15000 15000 10000 20000

Tekniska nämnden Lund C 270 000 30000 35000 50000 80000 45000 30000

Tekniska nämnden Esarpsvägen 1 000 1000
Tekniska nämnden Trafikplats Ideon 23 200 200 8000 8000 7000
Tekniska nämnden Cykelväg Malmö-Lund 24 000 1000 23000

Tekniska nämnden Cykelvägar pendelstråk 70 000 15000 15000 10000 10000 10000 10000

Tekniska nämnden Södra stambanan hpl Klostergården 78 000 500 1000 5000 20000 31500 20000

Tekniska nämnden Öppen dagvattenhantering 6 000 3000 3000 0

Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen. 38 000 5000 13000 10000 10000 0

Tekniska nämnden Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter -2500 -6500 -5000 -5000

Tekniska nämnden V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro 4 000 4000 0

Tekniska nämnden Stångby station 68 500 1000 15000 3000 10000 20000 19500

Tekniska nämnden Tpl ESS-E22 50 000 50000

Tekniska nämnden Vägförbindelse E22-E6 / anslut vägar 150 000 150000

Tekniska nämnden Klosterängshöjden 16 000 8000 7000 400 300 300

Tekniska nämnden S:t Hans 15 000 500 5000 4000 5500 0

Tekniska nämnden GC-väg Pinnmöllevägen, S Sandby 8 000 4000 4000 0

Tekniska nämnden Cirkulationsplats Dalbyvägen, Veberöd 4 500 500 2000 2000 0

Tekniska nämnden Cirkulationsplats Stångby industriområde 4 500 4500

Tekniska nämnden Ringvägen GC-banor 0

Tekniska nämnden Genvägen i Genarp 0

Tekniska nämnden Linero III, tunnel under Sandbyvägen 7 700 500 3000 4200 0

Tekniska nämnden Vägtunnel under spåret i Stångby 50 000 50000

Tekniska nämnden Revingevägen Södra Sandby 7 500 500 4000 3000 0

Tekniska nämnden Eko tunnel Östra Torn IV 14 000 14000

Tekniska nämnden Gc-tunnel N Råbylund-Linero 16 000 500 7000 8500

Tekniska nämnden Dalby station, bussterminal/park&ride 200 200 0

Tekniska nämnden Planskildhet GC-väg Stampelyckan 20 100 100 7000 8000 5000 0

Tekniska nämnden Pinnmöllevägens förlängning, Etapp II 0

Summa infrastrukturinvesteringar 1 017 200 0 0 68 900 111 100 128 000 167 900 141 500 399 800

Tekniska nämnden Komponentutbyte 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200

0

Tekniska nämnden Spårväg Lund C - ESS, utgifter 480 750 245 775 430 750 50000
Tekniska nämnden Varav Kostnader -276 058 -20 775 -256 058 -20 000

Tekniska nämnden Varav Inkomster Stadsmiljöavtal 0 0 -56 000

Tekniska nämnden Varav inkomster Sverige förhandling

Summa infrastruktur spårväg 148 692 0 225 000 174 692 -26 000 0 0 0 0
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Investeringar Kommunstyrelsen Sa InventarierTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Barn- och skolnämnd Sagoeken flexibel enhet 300 barn 132 000 N 1000 4 500 23 000 69 000 35 500 Beställd

Barn- och skolnämnd Fäladskolan,  kl 4-6, 450 elever 72 000 E 2 220 500 15 000 35 000 21 500 Beställd

Barn- och skolnämnd Fäladsgården 13 000 E 7 000 6 000

Barn- och skolnämnd Lovisaskolan, nybyggnad till förskola 37 000 E 1 260 1 000 2 000 18 000 16 000

Barn- och skolnämnd St Hansgården 20 000 E 200 20 000

Barn- och skolnämnd Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar 47 000 E 1 260 2000 15 000 30 000

Barn- och skolnämnd Stenkrossen, Förskola 47 000 E 2 500 18 000 29 000

Barn- och skolnämnd Grynmaleran +2 avdelningar 25 000 E 225 10000 15 000

Barn- och skolnämnd Hardebergabanan förskola X N 840 X

Barn- och skolnämnd Körsbäret 6 avd förskola 38 500 E 700 1 900 26 000 10 600

Barn- och skolnämnd Målarstugan/Palletskolan kök 47 000 E 1 260 1000 21000 25000
Barn- och skolnämnd Parkskolan 33 000 15 000 18 000

Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner, mötesplats 91 500 E 1 500 3 500 2 000 48 000 38 000

Barn- och skolnämnd Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn 120 000 N 4 000 2000 68 000 50 000
Barn- och skolnämnd Lerbäck, ny förskola 47 000 E 1 260 22 000 25000
Barn- och skolnämnd Ny skola Öresundsvägen 250 000 N 250000

Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000

Barn- och skolnämnd Ny förskola Öresundsvägen 37 000 N 37000

Barn- och skolnämnd Stångby Ö skola 300 barn 105 000 N 3 200 105000

Barn- och skolnämnd Stångby Ö, förskola 47 000 N 1 260 47000

Barn- och skolnämnd Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn 130 000 N 8 000 10 000 70 000 50 000
Barn- och skolnämnd Stångby idrottshall 47 000 N 1 000 20 000 27 000
Barn- och skolnämnd Stångby, Drabantvägen, förskola 6 - 8 avdelningar. 47 000 E 700 33 000 14 000

Barn- och skolnämnd Stångby, ersättning Stormhatten 55 000 E 200 1 000 29 000 25 000

Barn- och skolnämnd F-3 skola Södra Råbylund 106 000 N 3 200 8 500 1000 61 000 35 500

Barn- och skolnämnd Idrottssal Södra Råbylund 25 000 N 3 200 1 500 10 000 15 000

Barn- och skolnämnd Förskola södra Råbylund 37 000 N 3 200 20 000 17 000

Barn- och skolnämnd Runan förskola 6 avdeningar x E 700 X

Barn- och skolnämnd Mårtenskolan 120 000 E 1 000 20000 90 000 10000
Barn- och skolnämnd Östratornskolan 120 500 E 2 000 2 500 3 000 70 000 45 000

Barn- och skolnämnd Idrottshall ÖstraTornskolan 45 000 N 35 000 10 000

Barn- och skolnämnd Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal 170 000 N 3200 1 400 28 500 76 200 63 900

Barn- och skolnämnd Flygelskolan, anpassning för åk F-3 26 000 E 1 250 1 000 25 000

Barn- och skolnämnd Förskola Solbjer, 5 avd X N 840 X

Barn- och skolnämnd Vikingaskolan åk 4-6 120 000 E 1 000 2000 38 000 60 000 20 000

Barn- och skolnämnd Vikingaskolan idottshall 45 000 N 1 000 20 000 25 000

Barn- och skolnämnd Förskola Sofieberg X E 1 250 X

Barn- och skolnämnd Vipeholms  6 avdelningar 37 000 N 700 18000 19 000

Barn- och skolnämnd Fågelsång förskola 120 barn 8 avd 47 000 E 500 0 10 000 37 000

Barn- och skolnämnd Veberöd Svalebo kök + adminostration  anpassning åk 4- 6 48 000 E 1 000 1 000 10 000 37 000

Barn- och skolnämnd Idala förskola/skola 300 barnIdala 106 100 E 1 500 900 900 30 000 60 000 15 200

Barn- och skolnämnd Idrottshall Idala 46 700 E 1 000 15 000 25 000 6 700

Barn- och skolnämnd Nytt kök Nyvångsskolan/ +75 elever 27 500 E 1 000 14 500 13 000

Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång H 14 000 E 100 4 000 10 000

Barn- och skolnämnd Anpassningar Nyvång B 15 000 E 100 5 000 10 000

Barn- och skolnämnd Östra Mölla 47 000 E 700 2 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Möllebacken 40 000 E 700 20 000 20000

Barn- och skolnämnd Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott 145 000 N 3 200 1 000 30 000 72000 42000
Barn- och skolnämnd Dalby södra Idrottssal 45 000 N 1 000 20000 25000
Barn- och skolnämnd Förskola Enestugan 20 000 E 200 20 000

Summa förskola/grundskola 2 977 800 66 125 29 200 121 900 545 800 702 400 621 900 351 000 112 000 496 000

Utbildningsförvaltningen Anpassningar Vipan 300 000 E 1 300 1 700 87 500 88 500 100 000 21 000 Totalinvesteringsutgift 430 000

Utbildningsförvaltningen Internationella skolan 550 elever + idrottssal 171 000 N 3 200 46 000 117 000 8 000

Utbildningsförvaltningen Matsal Polhem 7 500 N 2 000 5 500

Utbildningsförvaltningen Lokaleffektivisering Polhem 25 000 N 25 000

Utbildningsförvaltningen Ny gymnasieskola 700 000 N 1 200 500 2 300 10 000 160 000 300 000 226 000

Utbildningsförvaltningen Matsal Katedralskolan + utbyggnad 45 000 N 200 2 800 21 000 21 000 Kan genomföras först efter tillträde till Parkskolan

Summa utbildningsnämnden 1 248 500 3 200 47 400 123 600 38 500 118 500 248 500 400 000 272 000 0
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tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 senare

Kultur- och fritidsnämnden Ridsportanläggning, alternativ lokalisering 60 000 E 1 700 29150 29 150 Endast för kommunala ridhästar. 

Kultur- och fritidsnämnden Ridvägar? 3 000 3 000
Kultur- och fritidsnämnden Idrottslokakaler ny gymnasieskola 61 000 500 3000 30 000 27500
Kultur- och fritidsnämnden Upprustning bollhuset 40 000 E 20 000 20 000

Kultur- och fritidsnämnden Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport 80 000 N 30 000 50 000

Kultur- och fritidsnämnden Ersättning Stenkrossen X E X

Kultur- och fritidsnämnden Samlokalisering bibliotek Genarp skola 8 000 E 8 000

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotoek Kryptan, Södra Sandby X X

Kultur- och fritidsnämnden Bibliotek Mobilia X X
Servicenämnden Observatoriet 12 000 N 12000
Servicenämnden Stadshallen 80 300 E 2 300 25 000 53 000
Servicenämnden Bytaregatan ombyggnad av kontor 35 200 E 1 700 3 900 29 600

Summa kultur- och fritidsnämnden och Servicenämnden 379 500 1 700 7 900 63 100 85 150 92 150 97 500 20 000 12 000

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter X Ny X Objekt saknas

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende 10 lägenheter, Dokumentet/Brunnsbo, LKF X Ny X
Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Södra Råbylund, LKF X Ny X Förhyrning LKF

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Offerkällan, LKF X Ny X Objekt saknas

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Hammocken, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Gruppbostad 6 lägenhter, Offerkällan, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter. Koggen, LKF X Ny 0

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2021

Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2022

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2022

Vård- och omsorgsnämnden Serviceboende, 10 lägenheter 23 000 Ny 8 000 15 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Vård- och omsorgsnämnden Gruppboende 6 lägenheter 18 000 Ny 8 000 10 000 Objekt saknas, färdigställt 2023

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Inventarier Tidigare 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Senare Kommentar

Vård- och omsorgsnämnden Seniorernas hus. Träffpunkt, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnsgatan 13 A, disponeras för Solhem, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende Brunnsgatan 15 A, ersättning Österbo, LKF X X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Ombyggnation, Solhem, LKF X X Inkluderar lokaler för hemvård, träffpunkt och servering av måltider för pensionärer

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Stångby, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende ,Solhällan, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Vipeholm, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Öresundsvägen, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, S Råbylund, Volymökning X Ny X

Vård- och omsorgsnämnden Särskilt boende, Klostergården, Volymökning X Ny X

Summa vård- och omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 16 000 46 000 41 000 25 000

Socialnämnden Flyktingboenden 0 0 0 0

Socialnämnden Äldreboende Veberöd, socialtjänsten 33 000 1 500 1000 25 000 7 000

Summa socialnämnden 33 000 1 500 0 1 000 25 000 7 000 0 0 0 0

Kommunstyrelsen IT system 20 000 2 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Kommunstyrelsen Inventarier nya objekt förskola/skola 100 165 19 600 6 150 24 610 17 600 13 645 14 660 3 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kommunstyrelsen Inventarier omlokalisering kommunkontoret 6 500 6 500

Kommunstyrelsen Administrativt stöd 4 000 2 000 2 000

Kommunstyrelsen Inventarier kommunkontoret 2 400 600 600 600 600

Kommunstyrelsen Summa Kommunstyrelsen 4 902 265 78 300 277 100 693 150 942 760 1 001 250 910 645 462 160 536 900

Investeringar servicenämnden Sa InventarierTidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2 022 Senare Kommentar

Servicenämnden Bostadsrättslägenheter, förvärv 0 0 0 0 0 0 0

Servicenämnden Miljö- och energiinvesteringar 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Servicenämnden Komponentutbyten 640 000 80 000 120 000 120 000 120 000 100 000 100 000 Inklusive Inomhusmiljöprojektet

Servicenämnden Kök- kyla och reservkraft (beredskap) 33 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Servicenämnden Tillgänglighetsanpassningar (allmänna) 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Servicenämnden Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Servicenämnden Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav (genererar tilläggsavtal) 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Servicenämnden Utemiljö 48 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Servicenämnden MS, Inventarier kök 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Servicenämnden ME, Fordon 42 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa servicenämnden 1 123 000 0 0 163 000 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 0

Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare

Fastighetstransaktioner Kommunstyrelsen -76 000 0 -3000 -3000 -70000
Tekniska nämnden Exploatering -55 950 0 0 -13 950 -3 000 -39 000

Tekniska nämnden Strategiska markförvärv (nettoutgift) 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Lunds kommun Summa fastighetstransaktioner 18 050 0 25 000 22 000 22 000 -58 950 22 000 -14 000 0

Investeringar utanför ram Sa 2018 2019 2020 2021 2022 Senare
Barn- och skolnämnd Magle förskola 30 000 10 000 20 000

Barn- och skolnämnd Solhällan förskola 6 avd x N 700 X

Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 N 15 000
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 23 maj 2017, 

ärende 5, ”Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med 

budget för 2018” 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt yrkande på vårt eget budgetförslag.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2017-05-23 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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