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Ett Lund där människor får växa  

 

Liberalismen handlar om att människor ska ha möjlighet att växa. I vårt samhälle är 

den sociala rörligheten hög. En människas bakgrund ska betyda mindre. Hennes 

förmåga och livsdrömmar ska betyda mer. 

 

Människan är beroende av kontakter med andra. För att skapa ett stabilt samhälle 

där människor tillåts växa, känna trygghet och utveckla sig själv och sin omgivning 

behöver vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet och sammanhang där vi 

känner oss bekräftade. Det skapar en grund för ökat ansvarstagande, samarbete och 

tilltro mellan människor.  

 

En liberal utgångspunkt är att människor i första hand är individer och inte tillhör ett 

kollektiv med förutbestämda egenskaper. Därför har liberaler tagit feministiska 

initiativ i mer än hundra år och vi tänker fortsätta göra det. Lund är ännu inte 

jämställt, det finns fortfarande starka traditioner och strukturer som begränsar 

människors liv. Vi liberala feminister ser hur dessa strukturer drabbar människor och 

vi arbetar för en förändring. Lund behöver feminism utan socialism. 

 

Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva 

våra liv. Som människor har vi både rättigheter och skyldigheter. Det personliga 

ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut. 

 

Lund är en fantastisk stad med ett unikt kulturarv som vi är satta att förvalta. 

Bildningsstaden Lund är en plats för kunskap, kreativitet och ett rikt kulturliv. Här 

finns en skola med höga förväntningar på eleverna och med lärare som får vara 

lärare och har hög status. 

 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna över jordklotet till framtida 

generationer utan att det är i sämre skick än idag. Därför är miljöfrågan en av vår tids 

viktigaste frågor som vi liberaler tar på allvar. 

 

Politikerna har ett stort ansvar för att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. 

Detta tar Liberalernas förtroendevalda på största allvar. 
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Ett parti som gör skillnad 

 

Liberalerna i Lund fick i valet i september 2014 ca 10,7% av rösterna och 7 av 65 

mandat i kommunfullmäktige. Kommunalrådet Philip Sandberg (L) blev dessutom 

den mest kryssade politikern av alla Lundapolitiker. 

 

Vi har som näst största oppositionsparti kunnat ha stor påverkan på Lundapolitiken, 

inte minst genom att Lunds kommun under hela 2016 styrs med en i huvudsak liberal 

budget. Flera av våra skrivelser och motioner har dessutom vunnit bifall.  

 

Det här har vi fått igenom (antingen redan igång eller som nu ska genomföras): 

- Ökat föreningsbidrag 

- Fler foodtrucks för att öka matutbudet och antalet företag 

- Aktiviteter för barnen på sommarloven på Linero, Norra Fäladen och 

Klostergården 

- Satsning på sociala företag 

- Utökat brottsförebyggande arbete 

- Gymnasiala lärlingsanställningar för undersköterskor och barnskötare 

- Studentmedarbetare 

- Byggande av Mårtenskolan på Mårtens Fälad och Idalaskolan i Veberöd 

- Stryka hushållsinkomsten som parameter i resursfördelningssystemet 
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- Sammanslagning av barn- och skolnämnderna inklusive förvaltningar 

- Fartdämpande åtgärder på Norra Järnvägsgatan i Veberöd 

- Cykelväg Stångby-Håstad 

- Faddersystem för nyanlända 

- Bildandet av Föreningarnas Hus 

- Ökat underhåll av lekplatser 

- Ökat underhåll av vägar och cykelvägar 

- Ökat underhåll av parker 

- Fristad för förföljda författare och journalister 

- Stoppa boplatser för EU-migranter vid rekreationsområdet Sankt Hans Backar 

- Ökat stöd i föräldraskapet 

- Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 

- Handlingsplan och ekonomiska resurser mot våldsbejakande extremism  

- Stödgrupper för barn som bevittnat våld/ har föräldrar med missbruk 

- Kommungemensam mottagning i skolan för nyanlända elever 

- Insatser för unga och studerande med psykisk ohälsa 

 

Här är några förslag vi har lagt i form av t.ex. motioner, skrivelser eller liknande och 

som kommer att behandlas framöver.  

- Öka bostadsbyggandet och även byggandet av fler äganderätter 

- Kulturhus ovanpå Stadsbiblioteket 

- PRAO även i de östra kommundelarna 

- Ha kvar Svaneskolan som grundskola 

- Busslinje från Stångby till Norra Fäladen 

- Kartläggning av hedersrelaterat förtryck bland kommunens ungdomar 

- Trådlöst internet på särskilda boenden och träffpunkter 

- Bättre samverkan med civilsamhället 

- Behålla biblioteken på Järnåkra, Nöbbelöv och Stångby 

- Införa vårdnära servicetjänster för att låta vårdpersonal fokusera på 

kärnuppgifterna 

- Gratis parkering för ledare i ideella föreningar 

- Förenklingar med att starta eget företag vid ekonomiskt bistånd 

- Ny vänort, eller annat formaliserat samarbete, med en kommun i Rumänien för 

att på plats bistå socialtjänst och skola med hjälp av EU-finansiering.  

- Tidigare samhällsorientering för nyanlända 

- Avlasta lärarna på administrativa uppgifter 

- Öka turismen till Lunds kommun 

- Minska slarvet med onödiga kostnader för att fakturor betalas för sent 

- Pilotprojekt med biopåsar av majsstärkelse för matavfall 
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Inledning med ekonomisk lägesanalys 

 

Lunds kommuns ekonomi präglas av växtvärk. Stora investeringar behövs de 

kommande åren i skolor, förskolor, bostäder och infrastruktur för att möta de behov 

som finns. Kommunen har unika förutsättningar genom det geografiska läget, 

bildningstraditionen, stora europeiska forskningsanläggningar som väntar runt 

hörnet, ett dynamiskt näringsliv, rikt föreningsliv och kvalificerade medarbetare. Men 

prognoserna de närmaste åren pekar på en rad utmaningar som vi måste förhålla 

oss till. Färre ska försörja allt fler. Antalet barn i förskoleåldern ökar, stora 

volymökningar inom hemvården väntas, kostnader för ekonomiskt bistånd och 

institutionsplaceringar ökar, lokalkostnaderna är högre än i jämförbara kommuner, 

sjukfrånvaron ökar bland anställda och generationsväxlingen leder till ett stort behov 

av framtida kompetensförsörjning. Långtidsprognosen som gjordes av PWC i mars 

2015 konstaterar att gapet mellan kostnader och intäkter kommer att fortsätta att 

stiga varje år. För att få intäkter och utgifter i balans och uppnå ett resultat enligt 

målen behöver kommunen således höja skatten med 3,43 kronor fram till år 2028 

eller effektivisera verksamheten med 0,91% årligen enligt PWC.  

 

Vi liberaler tror på en politik för Lunds kommun som innehåller ett högre mått av 

effektivt resursutnyttjade av Lundabornas skattemedel. Vår utgångspunkt är därför en 

oförändrad skattesats och omprioriteringar som går från administration, lokaler och 

byråkrati till verksamhet och investeringar. Lunds kommuns utmaningar är till stor del 
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av strukturell karaktär, därför skulle en skattehöjning bara leda till ytterligare 

höjningar på årsbasis om man inte vidtar åtgärder som ger bestående förändringar i 

organisationen.  

 

Vi vill mer. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv kommun för internationell kompetens, 

investeringar, kunskap och världsledande forskning. Vi ska sträva efter att vara en 

regional motor i en växande Öresundsregion och främja tillväxten utifrån de tre 

hållbarhetsperspektiven- det ekonomiska, ekologiska och sociala. Fler jobb och fler 

företag ger mer resurser till vår gemensamma välfärd och mer resurser till satsningar 

för att möta klimathotet. Men då krävs en ansvarsfull ekonomisk politik och socialt 

ansvar utan socialism.  

 

 

 

Budget 2017 
 

Liberalerna presenterar en budget för Lund som tar ansvar för våra gemensamma 

resurser med fokus på att omfördela inom befintliga ramar från administration och 

lokaler till ökad kvalitet i våra verksamheter. Vi tror på att Lund ska få fortsätta att 

växa samtidigt som vi har höga miljömässiga och sociala ambitioner. Fler jobb och 

fler företag ger även mer resurser till vår gemensamma välfärd och ökad trygghet.  

 

För att möta de framtida utmaningarna inleder vi ett åtgärdsprogram som ska få 

kommunens ekonomi på rätt bana. Det handlar om samordningsvinster, 

effektiviseringar och intäktsökningar på ca 70 miljoner kronor för 2017 och 81,9 

miljoner kronor för 2018. På så sätt kan vi göra satsningar samtidigt som vi behåller 

dagens skattesats, men även nå vårt finansiella mål för 2017 med råge med ett 

överskott på ca 140 miljoner kronor. Dessutom räknar vi med att några av de 

åtgärder vi initierar ger större effekter på sikt.  

 

Samtidigt skjuter vi till ca 92 miljoner kronor mer till förskola, grundskola och 

gymnasieskola och gör en stor satsning på 15 miljoner kronor på ökat 

fastighetsunderhåll, bland annat för bättre skolmiljöer. Äldreomsorgen får 71,6 

miljoner kronor mer och flera jämställdhetssatsningar görs, t.ex. på utökade 

insatser mot våld i nära relationer och åtgärder mot hedersrelaterat förtryck. 

För att satsa ytterligare på miljöfrågorna och hållbart byggande ger vi full 

uppräkning till såväl miljönämnden som byggnadsnämnden.   
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Bättre hushållning med Lundabornas pengar 
 

Liberalerna föreslår ett helt paket av åtgärder för att få Lunds ekonomi på fötter och 

för att hushålla med Lundabornas pengar mer ansvarsfullt: 

 

Bilden ovan: Barn- och skolförvaltning Lund Östers lokaler i Södra Sandby visar på 

ett stort underhållsbehov. Lunds kommun är nästan unikt med sin kostnadsdrivande 

uppdelning i två separata barn- och skolförvaltningar. Det går ut över likvärdigheten, 

främst för skolelever i de östra kommundelarna. Vi tror inte kommuninnevånarna i de 

östra kommundelarna vill ha fler politiker och mer byråkrati, utan ökad kvalitet i 

verksamheterna och likvärdighet.  

 

 

1. En effektivare kommunorganisation.  

Redan 2012 uppmärksammade Lärarnas Riksförbund och fackförbundet 

Kommunal att Lunds kommun har mycket att vinna på en sammanslagning av 

de båda barn- och skolförvaltningarna. Arbete görs dubbelt i dagsläget vilket 

leder till fler tjänstemän, mer administration och fler politiker. Ny lagstiftning 

lägger dessutom fler beslut på rektorerna vilket minskar behov och skäl till att 

ha två stora skolförvaltningar. Många arbetsuppgifter såsom planer, 

utredningar, policys och remissyttranden ger dessutom dubbelarbete. I 

dagsläget kan vi se att det inte sker en likvärdig bedömning, t.ex. i fallet med 

PRAO. De som bor i Lunds tätort får PRAO i skolan, men inte de som bor i de 
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östra kommundelarna. Vi ska ha likvärdiga livschanser för våra barn och 

ungdomar oavsett var i kommunen vi bor. Vår bedömning är att föräldrarna 

hellre vill att vi lägger pengar på fler lärare och ökad kvalitet i verksamheten än 

att ha fler politiker och större byråkrati. Därför har vi ingått en 

överenskommelse med det rödgröna minoritetsstyret om att slå samman de 

båda barn- och skolförvaltningarna inklusive nämnderna från 1 januari 2018 

vilket beräknas spara 5 miljoner kronor årligen. Arbetet med att förbereda 

sammanslagningen kommer att pågå under 2017.  

 

Vi lägger också ett uppdrag på kommunkontoret att göra en översyn av såväl 

nämnds- som förvaltningsorganisationen inför kommande mandatperiod med 

syfte att få en mer effektiv organisation.  

 

Vi vill även att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden 

arbetar för fler samordningsvinster, t.ex. vad gäller stabsfunktioner och 

administration. Detta beräknas ge 1 miljon kronor 2017 och 2,5 miljoner kronor 

årligen från 2018.  

 

Effektivisering: 1 miljon kronor 2017 och 7,5 miljoner kronor årligen från 

2018 

 

 

2. Slopa deltagandet i fastighetsmässan Mipim i Cannes.  

Vi är inte principiellt emot deltagande i mässor utomlands. Men vi har svårt att 

se vad deltagandet i Mipim har gett kommunen och det finns säkert mässor av 

liknande slag i vår närregion som kan vara intressanta för Lunds kommun. 

Dessutom finns det utrymme för de enskilda nämnderna att själva ta initiativ till 

att delta i kurser, mässor eller konferenser inom respektive ram utan att anslå 

en summa centralt i kommunen. 

 

Besparing: 330 000 kronor årligen 

 

 

3. Slopat miljöanslag.  

Miljöanslaget fördelas ut som projektbidrag till olika mindre verksamheter, t.ex. 

kompetensutveckling. Vi ser det därför inte som en miljöinsats utan något som 

respektive nämnd kan ta inom sin ram eller att externa organisationer som 

söker medel av miljöanslaget tilldelas dessa via kommunstyrelsens 

reserverade medel.  

 

Besparing: 1 200 000 kronor årligen 
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4. Effektivisera råden 

De olika råden under kommunstyrelsen sväller och tar allt mer tjänstemannatid 

i anspråk. Vi vill minska tiden som tjänstemännen lägger på råden och ha färre 

tjänstemän närvarande vid sammanträden. Förslaget kommer ursprungligen 

från kommunkontoret. 

 

Effektivisering: 1 000 000 kronor årligen 

 

 

5. Slopa styrgruppen för de östra kommundelarna 

Vi liberaler anser att det är viktigt att vara restriktiva med att tillsätta nya 

grupper som kostar tid och pengar. Vi är övertygade om att vi kan ha en god 

dialog med medborgarna i de östra kommundelarna via andra forum. De 

rödgröna partierna har även försökt stänga ute vissa partier ur gruppen vilket 

gör att gruppens syfte att verka för medborgardialog och ökad demokrati 

urvattnats. Vi vill därför slopa denna styrgrupp.  

 

Effektivisering: 400 000 kronor årligen 

 

 

6. Avgift på Konsthallen.  

Ca 55 000 personer besökte Lunds Konsthall förra året. Verksamheten kostar 

över 7 miljoner kronor årligen i drift. Från Liberalernas sida tycker vi det är 

rimligt med en liten symbolisk avgift på i genomsnitt 50 kronor. För vissa 

utställningar kan avgiften bli högre och för vissa ska det vara gratis (normalt 

för barn och skolklasser). Detaljerna kring ett sådant system får förvaltningen 

utarbeta. Det skulle ge kommunkassan ca 1,9 miljoner kronor i intäkter även 

om man räknar med att 70% av dagens besökare skulle betala inträdet.  

 

Extra intäkt: 1,9 miljoner kronor.  

 

 

7. Samordnade lokaler 

Kommunkontoret har idag lokaler utspridda i flera delar av Lunds centrum. 

Tjänstemännen har sett möjlighet att sänka kostnaderna genom att bättre 

samordna lokaler. Detta anser vi liberaler vara en god idé.  

 

Effektivisering: 1 500 000 kronor årligen från 2018.  

 

 

8. Ökad utdelning från Kraftringen 

Lunds kommun äger 82,4% av aktierna i Kraftringen. Bolaget har en god 

likviditet och gjorde 2015 en vinst efter schablonskatt på 229 miljoner kronor, 

av vilka 92 miljoner kronor delades ut till aktieägarna; Lunds kommun erhöll 

75,8 miljoner kronor. 
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Liberalerna anser att en ökad aktieutdelning från bolaget är motiverad såvida 

det finns en relativt stor samsyn med övriga ägarkommuner. Genom att höja 

aktieutdelningen 2017 med 36,4 miljoner kronor totalt erhåller Lunds kommun 

30 miljoner kronor. 

 

Extra intäkt för 2017: 30 miljoner kronor årligen.   

 

 

9. Överflyttning av parkeringsverksamheten från tekniska nämnden till LKP 

För en effektivare och tydligare organisation kring parkering föreslår 

Liberalerna, i enlighet med kommunkontorets utredning om 

parkeringsverksamheten, att det kommunala parkeringsbolaget LKP ansvarar 

för all parkering och att tekniska förvaltningen köper tjänster av bolaget. Det 

ger en effektiviseringsvinst om 1,5 miljoner kronor årligen från år 2017. 

 

Effektivisering: 1 500 000 kronor årligen.  

 

 

10. Arbetsenheten  

Kommunens arbetsmarknadsinsatser kostar idag ca 21,5 miljoner kronor 

årligen och har 15 arbetsmarknadskonsulenter anställda. Det är viktigt att 

ständigt hitta nya sätt att få fler att gå från bidragsberoende till egen 

försörjning. En del arbetsuppgifter görs dock parallellt med den statliga 

myndighet som har huvudansvaret för arbetsmarknadsinsatser, nämligen 

Arbetsförmedlingen. Vi vill inte bygga upp en omfattande parallell kommunal 

arbetsförmedling. Därför vill vi sänka kostnaderna för arbetsenheten med 2 

miljoner kronor årligen.  

 

Effektivisering: 2 000 000 kronor årligen.  

 

 

11. Samla alla servicetjänster under serviceförvaltningen 

Lunds kommun bedriver idag flera olika typer av verksamheter som 

Lundaborna möter dagligen, varav vissa är reglerade i lag och andra är 

beslutade av kommunen. Det avser områdena skola, vård och omsorg, 

socialtjänst, tekniska tjänster och byggnadsfrågor, men också områden som 

transporter, mathållning, IT-tjänster, tryckeri, posthantering, städning m.fl.  

Idag är en stor del av dessa servicetjänster organiserade under 

Serviceförvaltningen, men inte alla. Ett antal servicetjänster ligger under andra 

förvaltningar. Vårt förslag innebär att alla servicetjänster, så långt det är 

möjligt, samlas under Serviceförvaltningen och vi ser två fördelar med 

förslaget. För det första, det skapar mer intressanta tjänster som ökar 

medarbetarnas motivation och, för det andra, det ger högre kvalitet i 

utförandet av tjänsterna och effektivare användning av de ekonomiska 

resurserna.  
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Effektivisering: 2 miljoner kronor 2017 och 4 miljoner kronor årligen från 

2018.  

 

 

12. Gemensamt fordonssystem 

Genom att samla kommunens fordonflotta och transporter under 

serviceförvaltningen kan detta samordnas och effektiviseras till ett bättre 

utnyttjande av resurserna och en högre kvalitet på tjänsterna. 

 

Effektivisering: 4 miljoner kronor 2017 och 7,8 miljoner kronor årligen 

från 2018.  

 

 

13. Effektivare internfakturering och effektivare administration 

Serviceförvaltningen har tre affärsområden som idag skickar fakturor mellan 

sig. Genom att direkt bokföra på rätt kostnadsställe blir hanteringen betydligt 

effektivare, tidsbesparande och därmed till en väsentligt lägre kostnad. 

 

Effektivisering: 3 miljoner kronor årligen  

 

 

14. Effektiviseringar på kultur och fritid (3,3 miljoner kronor) respektive vård 

och omsorg (17 miljoner kronor)  

Effektivisering på 1% görs på kultur- och fritidsnämnden respektive vård- och 

omsorgsnämnden. Inom vård- och omsorgsnämnden kan det exempelvis 

handla om att omförhandla hyresavtal med LKF, göra en översyn av 

förbehållsbelopp eller se över rutiner och arbetsorganisation inom hemvården. 

Liberalerna driver även att specialutbildad personal, som undersköterskor, i 

större utsträckning ska arbeta med vårduppgifter, medan annan lämplig 

personal kan arbeta med lokalvård, inköp med mera. Inom kultur och fritid 

handlar det till största delen även om att se över rutiner och förvaltning. Ett 

exempel på ineffektivitet vi påpekat genom en skrivelse till integrationsrådet är 

att kommunen söker pengar av sig själv genom att kultur och fritid skickar in 

ansökningar till kommunkontoret (integrationsrådet). En process med ansökan 

och därefter slutrapport och uppföljning är både tids- och kostnadskrävande 

när det handlar om slussa runt pengar i den egna organisationen.  
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Prioriterade områden 
 

 

Skola 
 

 

Bilden ovan: Svaneskolan är en väl fungerande grundskola med goda resultat där 

både elever och personal trivs. Nu hotas den av rivning efter att det rödgröna 

minoritetsstyret vill bygga en femte gymnasieskola på den platsen, något liberalerna 

protesterat kraftfullt mot. Svaneskolan behövs för att klara framtida kapaciteten.  

 

Skolan är samhällets främsta verktyg för att ge alla rättvisa och likvärdiga 

livschanser. Både elever som behöver stöd och extra tid och elever som utvecklas 

fort kan med en ambitiös skola lyckas och utvecklas. Liberalerna är glada att nu 

kunna föreslå en budget för skolan som innebär full kostnadsuppräkning för förskola, 

grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI. Just för att skolan är så viktig tog 

Liberalerna under våren initiativ till budgetdiskussioner över blockgränserna. Det är 

viktigt med långsiktiga regler, förutsägbarhet och arbetsro för skolan. Resultatet blev 

en budgetteknisk uppgörelse med S och MP på utbildningsområdet.  
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Några viktiga inslag i överenskommelsen är: 

 

 Barn- och skolnämnderna inklusive förvaltningarna slås samman 

 Mårtenskolan byggs upp på nytt 

 Full kostnadsuppräkning för volymer, priser och löner för skolan, totalt ca 92 

miljoner kronor 

 I den kommunala skolpengen utgår förslaget att låta hushållsinkomsten ingå 

som ny faktor, vilket hade minskat resurserna för 2/3 av eleverna.   

 

Genom att inte göra nedskärningar i grundskolan kan Lund tillgodogöra sig den 

villkorade statliga lågstadiesatsningen för ökad lärartäthet i de lägre årskurserna och 

minskade barngrupper. Trots den kraftiga ökningen av SFI, kan Lund fortsätta 

erbjuda en övrig bred vuxenutbildning för olika behov.  Inom den ekonomiska ramen 

fortsätter vi liberaler att driva viktiga frågor för skolan i Lund – mer satsning på 

karriärtjänster och arbetsmiljö för lärarna, fler valmöjligheter för eleverna, utbyggnad 

av gymnasieskolan för att möta ökat antal sökande. 

  

Trots överenskommelsen om skolbudgeten för 2017 kvarstår många politiska 

konflikter. Liberalerna har fått igenom att Mårtenskolan ska byggas men vi kräver 

också att Idalaskolan byggs, så att lågstadiebarnen i Veberöd kan få en 

näraliggande, lagom stor skola. Liberalerna säger också nej till att riva Svaneskolan, 

för att ge plats för den nya gymnasieskolan. Vi välkomnar en ny gymnasieskola, men 

föreslår ett bättre läge vid Öresundsvägen eller Kung Oskars väg.    

 

Trygghet 
 

- Äldreomsorgen 
 
I Liberalernas Lund vågar man bli gammal och åldras tryggt. Vi skjuter till 71,6 
miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden. Rätten att bo hemma och få bra 
service ska inte innebära ett tvång. Därför vill Liberalerna, vid sidan om satsningar på 
vård och omsorg i hemmet, fortsätta utbyggnaden av särskilda boenden och 
uppmuntra trygghetsboenden. Samtidigt får vi genom resursökningen möjlighet att 
möta de ökande behoven hos funktionshindrade barn- och vuxna, som ska ha stöd 
enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 
 
Med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Skånes 33 kommuner och regionen, 
som kommer att ersätta Ädelöverenskommelsen från 1992, blir undersköterskornas 
insatser och kompetens ännu viktigare. Liberalerna menar att vi i Lund nu måste 
bevaka att det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunen och Region Skåne 
verkligen medför en ökad trygghet för äldre och sjuka.  
 
Liberalerna har motionerat om att vårdnära servicetjänster utvecklas. Vårt förslag 
kommer att stärka professionen i och med att undersköterskorna får ägna sig åt de 
kvalificerade vårduppgifter de är utbildade för. Det är slöseri med kompetens att de 
ska utföra andra arbetsuppgifter. Annan lämplig personal kan arbeta med städning, 
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inköp med mera. För att få mer tid till omvårdnad kan alltså undersköterskorna med 
Liberalernas förslag avlastas enklare arbetsuppgifter genom att nya befattningar med 
lägre utbildningskrav inrättas. 
 
Vi ser med oro på att det rödgröna minoritetsstyret tillsammans med Vänsterpartiet 

och Feministiskt Initiativ tar över privata välfungerande äldreboenden i kommunal 

regi. Monopol är sällan bra, inte heller kommunala. Det behövs viss konkurrens för 

att utveckla och förbättra verksamheter. De privata aktörerna har genom åren gått i 

spetsen för en rad förbättringar och fått kommunen att följa efter. t ex var de först 

med att tillhandahålla arbetskläder åt personalen, slutbereda maten på 

avdelningarna, så att det luktar köttbullar, finns nykokt potatis och fräsch sallad, 

utbilda personal till Silviasystrar och anställa äldrepedagoger för olika sociala 

aktiviteter. I brukarundersökningar ligger de ofta i topp.  

 
 

- Utökade brottsförebyggande insatser mot t.ex. åldringsrånen 

Bedrägerier mot äldre och funktionsnedsatta, främst över 85 år, har ökat kraftigt i 
Skåne de senaste åren. Antalet anmälningar har ökat med över 100% sedan 2010 
enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Under främst sommarmånaderna har det 
även drabbat flera äldre i Lunds kommun. Bedragare som presenterar sig som el- 
och vattenkontrollanter, reparatörer eller toalettexperter ringer på hos äldre och väl 
inne tömmer de bostaden på t.ex. guld och smycken. 
 
Både den psykiska och fysiska sårbarheten ökar med stigande ålder. Vi vet att 
många äldres rädsla för brott påverkar livsstilen och gör dem till fångar i sina egna 
hem. Trygghetskänslan i livet kan försvinna för alltid efter ett inbrott liksom tilliten till 
andra människor vid bedrägerier.  
 
Antalet brott mot äldre ökar vanligtvis sommartid. Samvetslösa brottslingar ser äldre 
personer som försvarslösa och svaga och lätta att lura. Det är dessutom lätt att 
komma undan. Mörkertalet när det gäller antalet brott är troligen stort och måste 
uppmärksammas. 

 
Vi vill att det vidtas ytterligare förebyggande åtgärder mot bedrägerier mot 
äldre och avsätter 100 000 kronor till utökade insatser.  
 

 

 

- Utökade insatser mot våld i nära relationer 
 

Varje år dödas omkring 17 kvinnor i Sverige av våld i nära relationer. I Sverige utsätts 
kvinnor i alla åldrar och samhällsgrupper för könsrelaterat våld och alltför ofta 
kommer barnen i kläm. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är en fråga om 
demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Som liberaler är 
det en kärnuppgift att bekämpa detta.  
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Även i Lund är våld mot kvinnor ett stort samhällsproblem. De senaste fyra åren har 
polisanmälningarna om kvinnor som misshandlas av män ökat med 41 procent och 
uppgick 2014 till ca 150 stycken.   

Tack vare att Liberalernas budget gick igenom för 2016 har vi nu ett skyddat boende 
mot våldsutsatta kvinnor och utvecklade gruppverksamheter för barn och tonåringar 
som upplevt våld, hot eller bråk i familjen. Men vi vill mer.  

Liberalerna vill satsa 500 000 kronor årligen på utökade insatser mot våld i nära 

relationer.   
 

 
- Kartläggning och utökade insatser mot hedersrelaterat förtryck 

 

Unga män och kvinnor i Lund ska ha samma rättigheter och livschanser oavsett 

ursprung eller bakgrund. Idag vet vi inte ens hur många Lundabor som drabbas av 

det hedersrelaterade förtrycket. I rapporten ”Gift mot sin vilja” från Ungdomsstyrelsen 

(nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar kartläggningen 

från 2009 att 70 000 unga lever hedersrelaterade liv. De tillfrågade upplever att de 

inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Siffrorna är 7 år gamla och är 

förmodligen bara toppen av ett isberg eftersom mörkertalen är stora. 

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar även vuxna. Pressen är särskild hård att 

man ska gifta sig med någon från sin egen etniska eller religiösa grupp. HBTQ-

personer är extra utsatta då det ofta innebär fara för sitt liv att vara öppen. Hur 

många män och kvinnor som lever under hedersrelaterat förtryck i Lund är oklart.  

 

Liberalerna vill satsa 500 000 kronor årligen på att kartlägga omfattningen av 

det hedersrelaterade förtrycket bland unga på Lunds skolor. Satsningen ska 

även gå till ökade insatser mot våld och förtryck i hederns namn.   
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En attraktiv stadsmiljö 
 
 

- Ökat fastighetsunderhåll 

 

Fastighetsunderhållet i kommunen är eftersatt sedan många år. Vi behöver arbeta 

aktivt för att ta igen det eftersatta underhållet och med anledning av detta 

skjuter Liberalerna till 15 miljoner kronor extra till fastighetsunderhållet för 

2017. Det är otillräckligt, men det är ett steg i rätt riktning och behövs för att 

exempelvis förbättra skolmiljöerna.  Finansieringen görs genom att ta i anspråk 

hälften av en del av ett ökat vinstuttag av Kraftringen på 30 miljoner kronor. 
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- Hållbart byggande 

 

I Lund ska vi ha en god balans i att bygga hållbart, resurs- och energieffektivt och 

miljövänligt samtidigt som vi säkerställer ett ökat bostadsbyggande. I Liberalernas 

Lund bygger vi fler bostäder, inte fler bostadsköer. Byggnader görs anpassningsbara 

för nya användare genom återanvändning av inredning och funktionsduglig 

utrustning och farliga ämnen fasas ut. Nyproduktion och förändringar sker i 

samverkan med de boende för att möta människors sociala behov. Hänsyn ska 

också tas kvaliteter och kulturhistoriska värden i befintliga byggnader och 

omgivningar. Det är av yttersta vikt att det förs en tydlig och konstruktiv dialog med 

de som ska bygga. Lund upplevs av Lundabor och besökare som en vacker och 

trivsam stad, stadskärnan får ofta epitetet "mysig". Vi vill på olika sätt värna och 

fortsätta att utveckla hela kommunen med bibehållen attraktionskraft. Detta innebär 

att man vid byggande och förändringar ska planera med goda estetiska och hållbara 

värden.  



19 
 

Det är angeläget att dialog förs mellan våra tjänstemän och de som bygger kring ett 

långsiktigt hållbart byggande med variation i upplåtelseformer för människor i olika 

livssituationer och följaktligen med olika behov. Parker och grönområden ska inbjuda 

till aktiviteter och rekreation. Gator, torg, cykelvägar och gångbanor ska hållas 

framkomliga och upplevas trygga året runt. Liberalerna har därför i budgeten för 2017 

valt att ge full pris- och lönekompensation till byggnadsnämnden, tekniska nämnden 

och miljönämnden. Detta innebär ett tillskott till byggnadsnämnden på drygt 1miljon 

kr, till tekniska nämnden drygt 5,5 miljoner och till miljönämnden 0,4 miljoner kronor. 

Ett totalt tillskott till drift för denna sektor om drygt 7 miljoner kr. 

 

 

- Miljönämnden 

 

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och 

hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal 

miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer. För oss liberaler är dessa mycket 

angelägna frågor och vi väljer därför att ge en full uppräkning till miljönämnden.  
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- Biblioteket i Stångby 

 

Klassresan börjar i klassrummet och går via biblioteket. Biblioteken är 

bildningssamhällets ryggrad. I vår liberala vision för kunskapsstaden utvecklas 

ständigt nya samarbeten mellan skolan, förskolan, biblioteken och Lunds kulturliv. 

Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras till vidare 

läsning och studier. Stångby är en av de delar av kommunen som kommer att växa 

snabbast framöver. Vi vill därför satsa 277 000 kronor för att Stångby bibliotek 

ska kunna utvecklas och att diskussioner om en eventuell avveckling av 

biblioteket ska upphöra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

- Sökbara medel för jämställd idrott 

 

Under 2015 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att avsätta sökbara medel till 

jämställd idrott. Liberalerna har tidigare förslagit att fortsätta med denna satsning. 

Deltagartillfällena skiljer sig tydligt mellan flickor och pojkar i kommunen, flickor deltar 

25 procent mindre än pojkar i idrotten. Därför vill vi satsa 500 000 kronor årligen 

på sökbara medel för jämställd idrott. 
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- Pilotprojekt gratis parkering för ledare i föreningar 

 

Många Lundabor engagerar sig ideellt i olika idrottsföreningar som ledare. Dessa 

insatser möjliggör för barn och unga att berika sin fritid och hälsa genom att utöva 

olika idrotter. Vi liberaler anser inte att det ska stå dig dyrt att engagera dig ideellt och 

ge en stor del av din tid för viktiga samhällsinsatser i föreningslivet. Parkeringarna på 

manga av kommunens idrottsanläggningar är avgiftsbelagda och många behöver 

bilen för att utöva sitt ledarskap. Även om kostnaden per träningstillfälle inte blir 

speciellt stor, blir summorna över längre tid det. Den som engagerar sig som 

idrottsledare bör därför befrias från p-avgift vid de anläggningar där de tränar. Det 

finns olika lösningar för detta, exempelvis parkeringskort eller via en app. Vi vill 

därför satsa 200 000 kronor under 2017 som ett pilotprojekt på utvalda 

parkeringsplatser för att kunna utvärdera möjligheterna till gratis parkering för 

ledare.  

 

 

Uppräkningar 
 

Utrymmet till uppräkningar för priser och löner är begränsat med de ekonomiska 

ramar vi har att förhålla oss till. Från Liberalerna har vi valt att prioritera främst 

skolan, men även miljö och jämställdhet.    

 

Nämnd Full 

uppräkning 

Vår 

effektivisering  

Vår 

uppräkning % 

Vår  

uppräkning tkr 

POLITISK LEDNING 2,24% 1% 1,24% 573 

KOMMUNKONTOR 3,12% 0%* 3,12% 5 649 

BYGGNADSNÄMND 4,72% 0% 4,72% 1 076 

TEKNISK NÄMND 3,19% 0%* 3,19% 5 585 

MILJÖNÄMND 3,35% 0% 3,35% 442 

UTBILDNINGSNÄMND 2,85% 0% 2,85% 12 687 

KULTUR- OCH 

FRITIDSNÄMND 

2,01% 1%* 1,01% 3 352 

SOCIALNÄMND 2,78% 0%* 2,78% 14 623 

VÅRD- OCH 

OMSORGSNÄMND 

3,25% 1% 2,25% 38 289 

BARN- OCH 

SKOLNÄMND STAD 

2,78% 0%* 2,78% 47 852 

BARN- OCH 

SKOLNÄMND ÖSTER 

2,71% 0%* 2,71% 17 998 

 

 

* = annan typ av effektivisering tillkommer 
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Investeringar 
 

Lund växer så det knakar. Det behövs bostäder, skolor, förskolor, särskilda boenden 

etc. Vi har en investeringsbudget på över en miljard kronor årligen. Det finns en lista 

på planerade och beställda objekt som ska ses som en ram och ett 

planeringsunderlag. De objekt vi vill säkerställa är att Mårtenskolan och Idalaskolan 

byggs upp på nytt medan Svaneskolan är kvar som grundskola. Genom ett ordentligt 

tilltaget överskott på 140 miljoner kronor för 2017 finansierar vi även en större del av 

våra investeringar än det rödgröna minoritetsstyret. Mindre upplåning vältrar över 

mindre skulder på framtida generationer.  
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Uppdrag 
 
Kommunkontoret 

 

Att kommunfullmäktige beslutar att införa en samlad barn- och skolnämnd i Lunds 

kommun med gemensam förvaltning från och med 1 januari 2018. 

 

Att den nya organisationen planeras och förbereds under 2017. 

 

Att kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av den nya organisationen 

 

Att kommunfullmäktige beslutar att kommunkontoret ges i uppdrag att göra en 

översyn av såväl nämnds- som förvaltningsorganisationen inför kommande 

mandatperiod med syfte att få en mer effektiv organisation. 

 

 

Kultur och Fritidsnämnden 

 

Att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 

ett möjligt läge för en cricketplan.  

 

 

Socialnämnden 

 

Att kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att kartlägga 

förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Lunds kommun.  
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Skattesats 
 

Liberalerna föreslår en bibehållen skattesats för Lunds kommun under 2017, 

d.v.s. 21,24%.  

 

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

2016.  

 

1. Osby 22,26 

2. Bromölla 21,76 

3. Kristianstad 21,46 

4. Lund 21,24 

5. Malmö 21,24 

  

De med lägst skattesatser är nedanstående: 

 

1. Vellinge 18,50 

2. Kävlinge 18,51 

3. Örkelljunga 19,06 

4. Staffanstorp 19,14 

5. Lomma 19,64 

 

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

 

1. Umeå 22,85 

2. Karlstad 21,75 

3. Norrköping 
4. Örebro 

21,75 
21,35 

5. Jönköping 
6. Borås 

21,34 
21,31 

7. Lund 
8. Uppsala 

21,24 
21,14 

9. Göteborg 21,12 

10. Halmstad 20,43 

11. Västerås 20,36 

12. Linköping 20,20 

13. Växjö 20,19 

14. Södertälje 20,15 

15. Stockholm 17,90 

 

 

Redan idag har Lunds kommun en relativt hög skattesats. En jämförelse med 

grannkommunen Kävlinge visar på följande. 

 

Ett hushåll med två vuxna och två barn med inkomster på 25 000 kr/mån per vuxen: 

Att bosätta sig i Kävlinge kommun istället för Lunds kommun ger en besparing för 

hushållet på ca 14 500 kronor per år. Det är en kännbar utgift för privatekonomin. I 
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mångt och mycket är det för att vi har valt att satsa mer på vår gemensamma välfärd 

och hålla en hög kvalitet. Men en del är även kostnader som ligger betydligt högre än 

i motsvarande kommuner. Vi ser därför att det fortfarande finns möjlighet att hushålla 

med Lundabornas pengar bättre innan skattehöjningar blir aktuella.  

 

 

Sammanfattning 
 

Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2017 som kombinerar hjärta och hjärna i 

Lundapolitiken. Vi presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i 

kommunen för sådant som rör administration, lokaler och till viss del utförande. På så 

sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan användas till 

verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande 

skattesats. Det innebär bland annat att barn- och skolförvaltningarna slås samman, 

slopar deltagandet i fastighetsmässan Mipim, ökar utdelningen från energibolaget 

Kraftringen, inför en avgift på Lunds Konsthall m.m.  

 

Vi presenterar även viktiga satsningar inom tre områden: skola, trygghet och en 

attraktiv kommun.  

 

Resultatet för 2017 hamnar på + 140 miljoner kronor, vilket gör att vi når vårt 

finansiella mål med råge. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar 

samtidigt som den påbörjar ett viktigt arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta 

för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar både hjärta och hjärna i 

politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök oss på www.liberalernalund.se eller kontakta oss på lund@liberalerna.se  

 

 

 

 

http://www.liberalernalund.se/
mailto:lund@liberalerna.se
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  Bokslut Budget Budget  Plan Plan 

RESULTATBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019 

  

 

    

 

  

Verksamhetens intäkter 1 500 000 1 411 710 

1 611 

604 

1 754 

316 

1 798 

381 

Verksamhetens kostnader* -6 619 000 -6 851 903 

-7 262 

780 

-7 748 

500 

-8 191 

374 

Avskrivningar -298 000 -280 000 -300 000 -320 000 -340 000 

Jämförelsestörande poster 67 000 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -5 350 000 -5 720 193 

-5 951 

176 

-6 314 

184 

-6 732 

993 

  

 

    

 

  

Skatteintäkter 5 066 000 5 356 000 

5 591 

000 

5 832 

000 

6 083 

000 

Generella statsbidrag och utjämning 347 000 293 000 401 000 407 000 388 000 

Finansiella intäkter 118 000 121 375 162 820 176 180 187 100 

Finansiella kostnader -35 000 -51 000 -63 300 -85 400 -109 500 

Finansiella kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0 

Resultat före extraordinära poster 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 

  

 

    

 

  

Årets resultat 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 

  

 

        

Avräkning mot balanskravet -30 000 0 0 0 0 

  

 

        

Resultat enligt balanskravet 115 000 -818 140 344 15 596 -184 393 

  

  

  

 

  

* Varav fortsatt arbete med kvalitet och 

effektiviet 

  
  

 

  

            

      Årets resultat i %  av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utj. 0,0% 2,3% 0,2% -2,8% 

      Finansiellt mål 1,5  % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017 89 880     

Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 

2018    124 780 129 420 

Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål 

  

-50 464 109 184 313 813 
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  Bokslut Budget Budget  Plan Plan 

FINANSIERINGSBUDGET 2015 2016 2017 2018 2019 

  

 

    

 

  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

 

    

 

  

Årets resultat 145 000 -818 140 344 15 596 -184 393 

Justeringar för avskrivningar m m  284 000 280 000 300 000 320 000 340 000 

Justering för avsättningar -1 000 38 600 30 600 44 100 70 300 

Kapitalbindning 73 000 -300 7 800 22 800 7 800 

  

 

    

 

  

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE 

VERKSAMH. 501 000 317 482 478 744 402 496 233 707 

  

 

    

 

  

INVESTERINGAR 

 

    

 

  

Nettoinvesteringar -856 000 -1 064 152 

-1 384 

600 

-1 458 

300 

-1 104 

950 

Värdepapper, pensionsförvaltning 

 

0 0 0 0 

Ej verkställda investeringar 

 

0 0 0 0 

Avgår exploateringsverksamhet 

 

0 0 0 0 

  

 

    

 

  

MEDEL FÖR 

INVESTERINGSVERKSAMHET -856 000 -1 064 152 

-1 384 

600 

-1 458 

300 

-1 104 

950 

  

 

    

 

  

FINANSIERING 

 

    

 

  

Upplåning ./. Amortering 1 341 000 746 700 903 456 

1 055 

804 871 243 

Minskning av långfristiga fordringar -827 000 0 0 0 0 

Försäljning anläggningstillgångar 

 

0 0 0 0 

  

 

    

 

  

MEDEL FRÅN 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 514 000 746 700 903 456 

1 055 

804 871 243 

  
 

    

 
  

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 000 30 -2 400 0 0 
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EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet
-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -46 224 -46 224 -46 224 -46 224

Full pris- och lönekompensation -1 035 -2 070 -3 105

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -2 -2 -2

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettkostnadsramen 462 462 462

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -46 224 -46 799 -47 834 -48 869

KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -178 888 -181 238 -180 638 -180 638

Full pris- och lönekompensation -5 649 -11 277 -16 905

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 127 127 127

Medlemsavgift Kompetenscentrum mot vål i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400 -320 -320 -320

Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302 -175 -175 -175

Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394 -569 -569 -569

Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19 -2 000 -2 000 -2 000

Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83 -200 -200 -200

Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51 -1 000 -1 000 -1 000

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 800 800 800

Nytt HR IT-system -3 000 -3 000 -3 000

Liberalernas förslag till förändringar

Styrgruppen för de östra kommundelarna/ Tätortsbidraget 400 400 400

Slopa deltagandet på fastighetsmässan Mipim i Cannes 330 330 330

Slopat miljöanslag 1 200 1 200 1 200

Effektivisera råden 1 000 1 000 1 000

Samordnade lokaler 0 1 500 1 500

Utökat EU-stöd till kommunens verksamheter -500 -500 -500

Utökat brottsförebyggande arbete mot främst åldringsrånen -100 -100 -100

Vinterlund -1 000 -1 000 -1 000

Uppdrag: Översyn av såväl nämnds- som förvaltningsorganisationen inför 
kommande mandatperiod med syfte att få en mer effektiv organisation.

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -178 888 -191 894 -195 422 -201 050
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KOMMUNGEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0 0

e-handel och e-tjänster 600 1 200 1 200

IT-upphandlning 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 0 3 600 4 200 4 200

UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -440 992 -444 867 -459 213 -475 569

Full pris- och lönekompensation -12 687 -25 765 -39 410

Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -6 138 -6 731 -5 956

Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -4 151 -4 151 -4 151

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 191 191 191

Liberalernas förslag till förändringar

Flytt av Komvux till Vipan 0 0 2 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -440 992 -467 652 -495 669 -522 395

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 0 0 0

Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -803 -3 358 -6 012

Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 382 -1 920 -1 351

Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) 10 213 9 791 7 978

Medel för skolors särskildda behov från finansförvaltningen in i skolpengen -2 500 -2 500 -2 500

Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)

Reglering hyror  uppdateras senare

Avstämning till nämndens förfogande uppdateras senare

Utfastning av pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 600 1 200 1 200

Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning 0 5 000 5 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram 5 128 8 213 4 315
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BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 690 206 -1 722 171 -1 749 564 -1 767 895

Full pris- och lönekompensation -47 852 -96 615 -145 974

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 196 196 196

Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos) -2 441 -2 441 -2 441

Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass -7 080 -7 080 -7 080

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 690 206 -1 779 348 -1 855 504 -1 923 194

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -658 509 -664 223 -668 533 -675 736

Full pris- och lönekompensation -17 998 -36 099 -54 431

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 250 250 250

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -658 509 -681 971 -704 382 -729 917

BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -22 788 -22 788 -22 788 -22 788

Full pris- och lönekompensation -1 076 -2 152 -3 228

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 1 1

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden

Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram -22 788 -23 863 -24 939 -26 015
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TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -173 409 -175 227 -175 955 -175 955

Full pris- och lönekompensation -5 585 -11 176 -16 767

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 5 267 5 267 5 267

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 456 456 456

Volymförändring: Tillkommande arealer -131 -743 -743

Införande av komponentavskrivningar 8 000 10 000 10 000

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden 1 000 2 500 2 500

Överflyttning av parkeringsverksamheten till LKP 1 500 1 500 1 500

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -173 409 -164 720 -168 151 -173 742

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -42 753 -53 980 -63 969 -63 969

Full pris- och lönekompensation 0 0 0

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 2 658 2 658 2 658

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75% 2 345 2 345 2 345

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -42 753 -48 977 -58 966 -58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -330 933 -330 768 -332 043 -333 318

Full pris- och lönekompensation -6 660 -13 332 -20 016

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 1 085 1 085 1 085

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettkostnadsramen 3 308 3 320 3 333

Resultatkrav Konsthallen 1 900 1 900 1 900

Pilotprojekt gratis parkering för ledare i föreningar -200 0 0

Stångby bibliotek -277 -277 -277

Sökbara medel jämställd idrott -500 -500 -500

Uppdrag: Undersöka möjligt läge för cricketplan 

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -330 933 -332 112 -339 847 -347 793

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019
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Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -1 672 555 -1 699 189 -1 729 759 -1 763 290

Full pris- och lönekompensation -55 281 -111 515 -168 795

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 190 190 190

Volymförändring SoL -1 432 -3 315 -4 313

Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017 -29 599 -29 599 -29 599

Utbyggnad särskilda boenden år 2017 -2 495 -2 495 -2 495

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering 1% av nettokostnadsramen 16 992 17 298 17 633

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -1 672 555 -1 770 814 -1 859 195 -1 950 669

SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -525 344 -525 283 -525 283 -525 283

Full pris- och lönekompensation -14 623 -29 246 -43 869

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% 42 42 42

Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125 -800 -800 -800

Liberalernas förslag till förändringar

Effektivisering av arbetsmarknadsenheten 2 000 2 000 2 000

Utökade insatser mot våld i nära relationer -500 -500 -500

Satsning och kartläggning mot hedersrelaterat förtryck -500 -500 -500

Uppdrag: Kartlägga förekomsten av hedersrelaterat förtryck bland unga i kommunen

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -525 344 -539 664 -554 287 -568 910

MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -12 594 -13 194 -13 194 -13 194

Full pris- och lönekompensation -442 -884 -1 326

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% -6 -6 -6

Liberalernas förslag till förändringar

Samordningsvinster tekniska-byggnads- och miljönämnden

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -12 594 -13 642 -14 084 -14 526
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FINANSFÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -141 303 -141 336 -144 806 -168 806

Övergripande förutsättningar i budgeten:

Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen) -90 000 -190 000 -190 000

Övrigt finansförvaltningen:

Intern pensionsavgift 0 0 2 000

Pensioner 2 700 3 700 -38 200

Teknisk justering: sänkt internränta -12 800 -12 800 -12 800

Statsbidrag förskola -2 700 -2 700 -2 700

Reserverade medel:

Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor 25 000 0 -25 000

Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 26 610 33 516 9 642

Nya särskilda boenden äldreomsorgen 4 865 2 495 -17 035

Stöd- och serviceplan socialnämnden -1 900 -3 160 0

Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng 2 500 2 500 2 500

Liberalernas förslag till förändringar

Ökad utdelning från Kraftringen 30 000 30 000 30 000

Samla alla servicetjänster under serviceförvaltningen 2 000 4 000 4 000

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -141 303 -155 061 -277 255 -406 399

KOMMUNTOTAL

Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26 -6 020 488 -6 111 969 -6 212 665

Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram -5 936 498 -6 207 789 -6 583 122 -6 963 930

Summa förändringar -187 301 -471 153 -751 265
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SERVICENÄMND, resultatkrav 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 30 397 39 237 39 237 39 237

Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder 60 000 60 000 60 000

Samordnad lokalplanering 1 000 1 000 1 000

Liberalernas förslag till förändringar

Ökat fastighetsunderhåll -15 000 0 0

Gemensam fordonssystem 4 000 7 800 7 800

Effektivare internfakturering och effektivare administration 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 30 397 92 237 111 037 111 037

Renhållningsstyrelsen 2016 2017 2018 2019

Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26 504 472 500 500

Liberalernas förslag till förändringar

Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav 504 472 500 500
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