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Så här läser du Lunds 
kommuns års redovisning

1. Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen lämnas information om förvaltning-
en av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet 
med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 
och tydlig bild av kommunens verksamhet under det gångna 
året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det 
vill säga kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund 
tillsammans. Rådet för kommunal redovisning har också en 
rekommendation om förvaltningsberättelsen där det framgår 
vilka rubriker som måste finnas med.

2. Drifts och investerings-
redovisning
Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
ska drifts- och investeringsredovisningen innehålla en 
redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som 
fastställts för den löpande verksamheten. Driftredovisningen  
ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges 
budget. Investeringsredovisningen ska göra det möjligt för 
fullmäktige att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter 
och anslag med utfall.

3. Finansiella rapporter
I finansiella rapporter redovisas Lunds kommuns resultat 
och ekonomiska ställning, som enligt lagen om kommunal 
bokföring och redovisning omfattas av resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Redovisningen sker för kommunen och den kommunala 
koncernen. Med kommunen menas nämndsorganisationen 
inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person. 
Med den kommunala koncernen menas förutom kommunen 
även kommunalförbund bestående av Räddningstjänst Syd 
och VA Syd samt bolagssektorn under moderbolaget Lunds 
Rådhus AB och Kraftringen AB.

4. Revisionsberättelse
I revisionsberättelsen beskrivs hur Lunds kommuns 
förtroende valda revisorer under året har granskat Lunds 
kommun. Revisorerna ska, med stöd av sakkunniga, granska 
och pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunal-
lagen och god revisionssed.

4 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

Foto: Magnus Högfeldt



5LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021



Foto: Kennet Ruona

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet

Lund är en kommun full av möjligheter. Med god tillgång 
till kunskap och förkovring, ett innovationsklimat 
i världsklass, en arbetsmarknad som genom god till-
gänglig het och kommunikationer spänner över stora 
delar av Skåne och Köpenhamn, goda rekreationsmöjlig-
heter och en utvecklad välfärd är vår kommun på många 
sätt ett föredöme. Anledningen till att Lund har blivit 
utsedd till Europas mest kulturella och kreativa stad 
är just Lundaborna. Genom Lundabornas engagemang 
i levande musik, teatertraditioner med spex och 
karneval liksom många amatörkörer har vi ett brett 
utbud av kulturella och kreativa näringar i vår kommun. 
Tidningen Fokus pekade ut Lund som Sveriges tryggaste 
kommun 2021. Samtidigt finns det stora utmaningar 
som behöver uppmärksammas och tas på allvar. 

Det gångna året har i stor utsträckning präglats av 
coronapandemin. Det har ställt höga krav på Lunds 
kommun att fokusera på att ställa om, ändra arbetssätt 
och prioritera. Medarbetarna har gjort stora insatser 
för att trygga och säkra verksamheten, trots att man 
har kastats mellan hopp och förtvivlan från sommarens 
minskade smittspridning till hög smittspridning och 
stora personalbortfall i slutet av året. Kommunen har 
visat prov på samarbetsförmåga och hjälpsamhet vilket 
är det viktigaste att ta med sig nu när vi återigen står 
inför kris med osäkerheter i vår omvärld.

Två av totalt sex åtgärdspaket har klubbats av politiken 
i Lund för att möta den ekonomiska kris som många 
företag och föreningar stod inför. Bland annat genom 
lättnader i avgifter och tillsynsavgifter, men också hyres-
reduktioner för kommersiella hyresgäster. Vidare har 
extra coronastöd betalats ut till föreningslivet i Lund för 
att kompensera för inställda arrangemang och minskade 
intäkter. Medel från den så kallade coronabudgeten har 
betalats ut, bland annat för att förstärka insatser mot 
våld i nära relationer, förstärka stöd till arbetet med 
psykisk ohälsa bland barn och unga samt en personal-
bonus till kommunens medarbetare.

Lundaborna i fokus
Att skapa förutsättningar för människor att lyckas 
är politiken och det offentligas främsta uppgift. Alla 
Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv. 
Goda uppväxtvillkor och en skola som uppmärksammar 
och tar tillvara på barn och elevers olikheter är grund-
läggande. Generellt har elevresultaten för läsåret 21/22 
varit goda, både jämfört med tidigare år och riksgenom-
snittet. 2021 var också första året som en gymnasieklass 
tog examen från Hedda Anderssongymnasiet som har 
gått där samtliga tre år. Gymnasieskolorna i Lund tillhör 
de bästa i landet och det visas även genom betygs-
resultaten vid de högskoleförberedande programmen 
som under många år varit väl över riksgenomsnittet. 
Tyvärr har pandemins konsekvenser i form av  distans- 
och fjärrundervisning påverkat skolornas verksamhet, 
både för grundskolan och gymnasieskolan. 

Vi behöver arbeta med att alla barn och elever ska få 
likvärdiga förutsättningar att lyckas med skolan. Studiero 
och kunskapsfokus i skolan är centralt för såväl barn 
och unga i behov av särskilt stöd och för de som vill gå 
snabbare fram i undervisningen. Elevpengen har ökat 
och fortsätter att öka samtidigt som vi undersöker om 
den strukturresurs som är tänkt att kompensera för att 
alla ska få samma förutsättningar är tillräcklig. I glappen 
mellan stadierna behöver vi förstärka arbetet med den 
röda tråden – från förskola till gymnasieexamen. 

Byggandet av Svaneskolan som Hedda Andersson-
gymnasiet har fortlöpt under året såväl som byggna-
tionen på Campus Vipan samt skola och idrottshall 
i Södra Råbylund är i full gång. Beslut har även fattats 
om att bygga ett nytt Ridhus på Ladugårdsmarken, 
temporära idrottshallar och Vikingaskolan. 

Målsättningen är att Lunds kommun ska vara den bästa 
kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga. 
Därför är det glädjande att samarbetet mellan social-
nämnden och servicenämnden har gjort att antalet barn 
i hemlöshet har minskat. Det är viktigt att barn och 
unga känner meningsfullhet och har tillgång till goda 
förebilder såväl i skolan som i civilsamhället genom 
föreningslivet. Under året har skateverksamheten fått 
ett rejält lyft med såväl en nybyggd skateramp i Borgare-
parken men också en upprustning och ombyggnation av 
Östra Torngården och en ny skateramp i Södra Sandby. 
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För en lyckosam integration det ska finnas både höga 
förväntningar och eget ansvar. En del av att ha inflytande 
över sitt liv handlar om möjlighet till egenförsörjning 
och självständighet. Under året har tiden som människor 
är beroende av försörjningsstöd har ökat i vår kommun 
samtidigt som andelen hushåll har blivit fler.  Det 
förklaras i huvudsak av försämrad konjunktur, vilket 
försvårar möjligheterna för personer med svag ställning 
på arbetsmarknaden. En resursförstärkning skedde 
under första kvartalet för att möta det höga inflödet. 

Barn som växer upp i barnfattigdom och ekonomisk 
utsatthet är en tydlig riskgrupp för psykisk ohälsa 
och försämrade skolprestationer. Under året har såväl 
statliga som kommunala medel avsatts för att arbeta 
mot psykisk ohälsa bland barn och unga. 

I Lund skapas kvalitet som gör skillnad. Under året så 
har kommunens andra kvalitetsrapport tagits fram som 
visar på att kommunen har generellt sett god kvalitet 
på verksamheterna. Samtidigt konstaterar effektivi-
seringspolitiska rådets rapport att vi kan få ut mer 
kvalitet för de resurser vi avsätter för exempelvis 
skola och vård- och omsorg.  

Smartare Lund
I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande. 
Ett näringslivsklimat som lockar och behåller såväl 
stora som små företag, högteknologiska som småföretag 
eller jordbruksbaserade, i Lunds stadskärna eller i våra 
östra tätorter, är det som skapar förutsättningar för en 
god välfärd. Svenskt Näringslivs ranking av företags-
klimatet visar att Lund har gjort stora framsteg och 
ökade från plats 124 år 2020 till plats 78 år 2021. 
Många näringsidkare har upplevt kännbara effekter av 
coronapandemin även under 2021 och flera åtgärdspaket 
och stöd har antagits under året med kostnadslättnader. 
Att företagare själva upplever att kommunens service 
och attityder till företagande förbättras är positivt, men 
företagsklimatet behöver stärkas ytterligare. Lunds 
kommun ska även verka för att vara en testbädd för inno-
vationer och tekniska lösningar inom välfärdsområdet. 

Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat. 
Nytt program för ekologisk hållbarhet, Lundaeko 
2021-2030, har tagits fram och antagits under året. 
Lunds kommun har även signerat ett reviderat klimat-
kontrakt och vunnit flertal priser för hållbarhetsarbetet, 
bland annat så placerade sig Lunds kommun överst 
i tidningen Fokus ranking i området miljö. Det nya 
lågtempererade fjärrvärmenätet på Brunnshög har 
tilldelats pris på Global District Energy Climate Awards.  

Under året har arbetet varit intensivt med inrättandet 
av Höjeådalens naturreservat. Fritidsbanken har under 
året erbjudit mobil fritidsbank vid förra årets succé 
som kom tillbaka i år, nämligen isbanan på Stortorget. 
Andra satsningar som är på gång är ombyggnad av Sankt 
Hansbackar, Kunskapsparken och Tegelbruksparken. 
Förnyelsen av Trekanten i Dalby har invigts och färdigställts. 

Befolkningen i Lund fortsätter att öka och 2021 var ett 
rekordår vad gäller såväl påbörjade som färdigställda 
bostäder. Den snabba utvecklingen och tillväxten är på 
många sätt positivt för Lund, men måste balanseras med 
att värna den goda åkermarken och samtidigt skapa 
plats för rekreation och friluftsliv. En fjärdedel av alla 
Lundabor bor utanför tätorten Lund. Tillgången till mark 
för verksamhetsutveckling, i Lund såväl som i östra 
tätorterna, är en viktig aspekt för företagsklimatet. Hela 
kommunen ska leva och utvecklas. 

Organisationen Lund 
Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv 
arbetsgivare. Under året har arbetet med morgondagens 
arbetsplats fortlöpt. Vi har fortsatt att utveckla vår 
arbetsgivarroll med heltid som norm, avskaffande av 
delade turer inom vård- och omsorg, kompetenshöjning, 
tydligare fördelning av roller och ansvar samt utökning 
av feriepraktik och prao.

All service mot Lundaborna ska, vare sig den utförs av 
kommunen eller privata aktörer, vara snabb, upplevas 
som effektiv och av hög kvalitet. Digitaliseringen har 
tagit stora kliv under året och många tusentals arbets-
timmar har sparats genom nya e-tjänster som skapar 
såväl god tillgänglighet som säkrare service. För att öka 
kvaliteten behöver vi kontinuerligt förnya och förfina 
våra arbetssätt och vara öppna för alternativa driftsfor-
mer såväl som nytänkande. 

Ekonomi
Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi. De 
ekonomiska förutsättningarna för Lund, Sverige och hela 
Europa ser mindre gynnsamma ut än på länge och även 
om de ekonomiska effekterna av kriget i Europa än inte 
slagit till med full kraft är det tydligt att stabiliteten i 
ekonomin har rubbats. Stora utmaningar väntar med 
en åldrande befolkning och försämrad försörjningskvot 
samtidigt som efterfrågan på service och välfärdstjäns-
ter ökar. Det är en ekvation som inte går ihop i längden. 

Lund har i likhet med andra kommuner tagit emot stora 
tillfälliga statsbidrag till följd av pandemin. Det, i kombi-
nation med minskade barnantal i förskolan, minskat 
behov av vård- och omsorgsinsatser och högre skatte-
intäkter än beräknat, gör att Lunds kommun i år gör ett 
stort överskott. Kommunens låneskuld ökar inte längre 
i samma utsträckning och självfinansieringsgraden vid 
investeringar i nya skolor, vägar och parker har ökat 
vilket innebär att vi inte behöver låna på marknaden när 
vi investerar. En ekonomi som är långsiktigt hållbar och 
i balans är nödvändigt för att säkra framtida välfärd men 
också för att ha en buffert vid kriser och oförutsedda 
händelser.

Lund har alla förutsättningar att skapa framtiden med 
kunskap, innovation och öppenhet, som vår vision säger. 

Philip Sandberg (L) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i 
Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att 
vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer 
och en stark demokrati.

Lära
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara 
nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och 
i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar 
nya tankar  och lösningar och följer goda exempel.

Lunds vision och  
förhållningssätt
Lund skapar framtiden – med kunskap, 
innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. 
Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi 
hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra 
skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill 
bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik 
kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka 
stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit 
till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar 
på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världspro-
blem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi 
att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum 
som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Leda
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför 
förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med 
andra och drar nytta av varandras kompetenser,  er-
farenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans 
åstadkommer vi mer.

Förhållningssätt:
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Förvaltnings berättelse
Den kommunala 
koncernen
Kommunfullmäktige är Lunds kommuns högsta 
beslutande församling. De 65 ledamöterna utses genom 
allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och 
landstingsvalen. I september 2018 röstade 86,4 procent 
av de röstberättigade kommuninvånarna i valet till 
kommun fullmäktige, vilket är en ökning med 1,7 procent-
enheter sedan föregående val 2014. Liberalerna, Modera-
terna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
bildade efter valet en ny majoritet i kommunstyrelsen.

Den kommunala koncernen omfattar Lunds kommun 
med dess nämnder och styrelser, kommunalförbund 
samt bolag som kommunen till följd av andelsinnehav 
har inflytande över. Utöver koncernen finns det 
andra aktörer som Lunds kommun köper verksamhet 
från; allt från bolag där kommunen har ägarintresse 
till privata utförare av kommunal verksamhet.

Kommunens organisation per 
den 31 december 2021:

Räddningstjänsten
Syd

Kommunalförbund

Kraftringen AB
Majoritetsägt bolag,

82,4 %

Lunds Rådhus AB
Helägt bolag

Miljöförvaltningen

Habostyrelsen

Överförmyndar-
nämnden

Servicenämnden

Socialnämnden

Barn- och
skolnämnden

Vård- och
omsorgsnämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Vård- och
omsorgsförvaltningen

Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Barn- och
skolförvaltningen

Krislednings-
nämnden

Valnämnden

Renhållnings-
styrelsen

Miljönämnden

Utbildnings-
nämnden

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Renhållningsverket

Utbildnings- 
förvaltningen

Tekniska 
förvaltningen

Stadsbyggnads-
kontoret

Lunds kommuns
Fastighets AB

Helägt bolag

Lunds kommuns
Parkerings AB

Helägt bolag

Fastighets AB
Lunds Arena
Helägt bolag

Visit Lund AB
Helägt bolag

KommunrevisionKommunfullmäktige

Kommunstyrelse Kommunkontoret

Inera AB
Delägt bolag, 0,16 %

Science Village
Scandinavia AB
Delägt bolag, 35 %

Ideon Open AB
Delägt bolag, 20 %

Sysav AB
Delägt bolag, 15,38 %

Sydvatten AB
Delägt bolag, 12,87 %

Kommunassurans Syd
Delägt bolag, 6,68 %

VA Syd
Kommunalförbund

Fokusområde

Verksamhetens basuppdrag

Vision och Förhållningssätt

Ekonomistyrning
Resursstyrning

Målstyrning 
Mål och aktiviteter

Kvalitetsstyrning
Kritiska kvalitets- 

faktorer
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Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges mandatför-
delning de fem senaste mandatperioderna. De gröna 
fälten visar vilka partier som under mandatperioden har 
utgjort den styrande majoriteten i kommunstyrelsen.

Mandatfördelning kommunfullmäktige 2018 2014 2010 2006 2002

Liberalerna (L) 9 7 10 10 12

Moderaterna (M) 11 13 18 17 13

FörNyaLund (FöNyL) 6 4 - - -

Centerpartiet (C) 4 3 3 5 3

Kristdemokraterna (KD) 2 2 2 2 3

Socialdemokraterna (S) 13 15 15 18 21

Miljöpartiet de Gröna (MP) 6 9 9 6 6

Vänsterpartiet (V) 6 5 * 4 4 7

Sverigedemokraterna (SD) 6 5 3 - -

Feministiskt initiativ (FI) 2 2 * - - -

Demokratisk Vänster i Lund - - 1 3 -

Totalt 65 65 65 65 65

* (V) och (FI) avgick 2015 från den styrande majoriteten 
med (S) och (MP)

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt 
och i frågor av principiellt intresse. Kommunfull mäktiges 
möten är öppna för allmänheten. Till fullmäktiges 
uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och 
utvärdera den kommunala verksamheten.

Foto: Nils Byrfors
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Foto: Adam Mørk

12 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E



Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala 
verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunal-
lagen en särskild uppsiktsplikt över övriga nämnders 
verksamhet men också över de kommunala bolagen. 
Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder 
ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
arbetar till största delen med övergripande planering 
och förutsättningar för kommunens verksamheter.

Övriga nämnder och styrelser
Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för den 
löpande verksamheten och fattar beslut om den. Varje 
nämnd formulerar och beslutar om mål för sina verksam-
heter. Nämnderna har också ett ekonomiskt ansvar för 
sin verksamhet.

Bolagen
De kommunala bolagen bedriver sin verksamhet utifrån 
bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges 
övriga beslut.

Privata utförare
Enligt kommunallagen kan kommunen genom avtal 
lämna över vården av en kommunal angelägenhet till 
privata utförare. I Lunds kommun förekommer avtal 
med privata utförare inom olika verksamhetsområden. 
Med privat utförare avses inte ett kommunalt bolag där 
kommunen har dominerande inflytande.

Inom vård- och omsorgsverksamheten finns ett tjugotal 
privata utförare som utför SoL-, HSL- och LSS-insatser, 
vilket motsvarar ungefär 20  procent av uppdragen. 
De största utförarna inom detta område är Attendo LSS 
AB, Förenade Care AB, Norlandia Care, Vardaga, Abello 
Hemtjänst och Agaten Hemtjänst.

Inom individ- och familjeomsorgen finns privata utförare 
för exempelvis vissa placeringar vid stödboenden för 
barn och unga, skyddade boenden och viss öppenvård. 
Skånes kommuner har sedan lång tid tillbaka upp-
handlat merparten av den vård och behandling som 
bedrivs av socialtjänsten i Lund. De största enskilda 
utförarna är Partnergruppen Svenska AB och Statens 
Institutionsstyrelse.

Inom ytterligare områden, såsom till exempel färdtjänst 
och löpande underhåll av parker och grönområden, 
finns också privata utförare. Större leverantörer är Taxi 
Helsingborg AB och Green Landscaping Skåne AB.

Många barn och ungdomar går i enskilda skolor och 
fristående skolor. Skolorna bedrivs utifrån den fria 
etableringsrätten och räknas inte som privata utförare. 
Lunds köp av plats i pedagogisk verksamhet utgjorde 
ungefär 20 procent av verksamhetsområdets netto-
kostnader, där de fem största utförarna står för ungefär 
25 procent av omsättningen. De största utförarna är 
Stiftelsen BMSL, Pysslingen förskolor, Lund Internatio-
nal School ek för, Internationella engelska skolan och 
Skolhoppet AB.

I kommunfullmäktiges Program för uppföljning av 
privata utförare framgår vilka krav som gäller för 
privata utförare. I programmet beskrivs också hur 
uppföljning av avtal och allmänhetens insyn ska tillgodo-
ses. Programmet omfattar all den verksamhet som 
kommunen upphandlar av privata utförare. Programmet 
omfattar inte fristående skolor och förskolor då denna 
verksamhet regleras genom tillståndsgivning från Skol-
inspektionen.

I korthet anger programmet att avtal ska utformas så att 
verksamheten hos de privata utförarna bedrivs i enlighet 
med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta 
och tillräckliga. Det framkommer också att fokus områden, 
mål och styrande indikatorer liksom övriga styrdokument 
fastställda av kommunfullmäktige eller nämnd gäller även 
för privata utförare i tillämpliga delar.

I Lunds kommun ansvarar varje nämnd som tecknar 
avtal med privata utförare för att uppföljning och 
kontroll utförs, i syfte att säkra att uppdraget utförs 
i enlighet med uppdragsbeskrivning, förfrågningsunder-
lag, anbud och avtal. Vidare ansvarar respektive förvalt-
ning för en detaljerad återrapportering till respektive 
nämnd av uppföljningen, vad gäller resultat och utfall 
samt eventuella avvikelser i avtalen.

13LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

FÖ
R

VA
LTN

IN
G

SBER
ÄTTELSE



Händelser av väsentlig 
betydelse
Viktiga förändringar 
och händelser
Ännu ett år av pandemi
Även 2021 blev ett år präglat av coronapandemin. 
I princip samtliga nämnder och bolag beskriver ännu ett 
tufft och omvälvande år i ljuset av pandemin. Verksam-
heterna har kastats mellan hopp och förtvivlan, kantade 
av ständigt ändrade restriktioner och smittlägen. Från 
vårens och sommarens glädjande besked om minskande 
smittspridning som ledde till att många verksamheter 
åter öppnade, med hopp om att återgå till en mer 
normal tillvaro – till att under senhösten och årsskiftet 
2021/2022 återigen få hantera en ökad smittspridning 
och därmed även en hög belastning på stora delar av 
kommunens verksamheter. Detta yttrade sig inte minst 
i stora personalbortfall till följd av sjukskrivningar, vård 
av barn och familjekarantänsregler. Utöver detta har 
stora insatser genomförts under året för att bistå Region 
Skåne med vaccinering, både rörande medarbetare inom 
vård- och omsorgsverksamheten, men även till den breda 
allmänheten i samhället.

Den 9 februari 2022 beslutade regeringen, med stöd från 
Folkhälsomyndigheten, att lyfta bort merparten av de 
restriktioner som satts in i kampen mot viruset.

Motiveringarna är att läget nu bedöms tillräckligt stabilt, 
eftersom virusvarianten Omikron ger inte lika allvarlig 
sjukdom som tidigare varianter, vårdbelastningen inom 
intensivvården och övrig sjukhusvård har inte ökat på 
samma sätt som den utbredda smittspridningen och de 
allra flesta som tillhör riskgrupper har nu fått en tredje 
dos vaccin. För världen och Lunds kommun betyder detta 
dock inte att pandemin är över. Det återstår fortsatt ett 
arbete med att skydda de mest sköra i samhället och 
samtidigt säkra att kommunens viktiga insatser kan 
genomföras med fortsatt god kvalitet till Lundaborna, 
även framåt.

Ett omfattande arbete påbörjas nu med att utvärdera 
konsekvenser samt att återhämta verksamheter från 
de effekter som pandemin fört med sig. Stora delar av 
organisationen vittnar om en sliten personalstyrka som 
varit igenom många turer och fått anstränga sig till det 
yttersta, under verksamhetsåret 2020 liksom 2021. 
Även konsekvenser som direkt drabbar Lundaborna 
måste noggrant följas upp och hanteras. Exempel på 
detta syns inom skolan där både sämre kunskapsresultat 
och ett sämre mående bland eleverna befaras och har 
indikerats. Inom socialtjänsten syns ett ökat inflöde av 
ärenden och ett sämre utflöde från försörjningsstöd till 
egen försörjning, vilket också kan härröras till pandemin 

och konjunkturen på arbetsmarknaden. Förebyggande 
insatser till äldre och funktionsnedsatta har genomförts 
i begränsad omfattning och kultur,- evenemangs- och 
besöksverksamheten liksom näringslivet har drabbats 
hårt. Inom samhällsbyggnadsområdet syns både positiva 
och negativa effekter med ett minskat antal detaljplane-
starter, ökat antal bygglovsärenden med hög belastning 
på handläggningen som följd samt ett ökat intresse 
men samtidigt ökad belastning på den offentliga miljön, 
inklusive friluftsområden. Utöver detta har förseningar 
och ökande kostnader rörande byggmaterial, teknisk 
utrustning och även livsmedel påverkat kommunens 
olika verksamhetsområden.

Även kommunens bolag och kommunalförbund har 
påverkats av pandemin under året. Lunds kommuns 
Fastighets AB har gett lokalhyresgäster hyres lättnader 
efter individuell prövning. För Lunds kommuns 
Parkerings AB har pandemin lett till intäktsbortfall. 
Visit Lund AB har anpassat publika evenemang till 
rådande restriktioner. Fastighets AB Lund Arena 
reducerade hyran för sin enda hyresgäst Arenastiftelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade under februari 2022 
bland annat om att kommunala korttidsparkeringar 
i stadskärnan ska vara avgiftsfria. Beslutet gäller för 
hela 2022 och kommer att ha påverkan på LKP:s resultat 
under året.

Trots stor negativ påverkan syns även de positiva 
effekterna av pandemin tydligt. Vi ser att Lunds 
kommun fått ökade kunskaper i att bedriva en mer 
agil verksamhet under extraordinära omständigheter. 
Organisationens digitala mognad och uppfinningsrike-
dom har tagit flera kliv vilket redan gett avtryck i delar 
av den kommunala servicen. Inspiration till ytterligare 
utveckling och förbättring av kvaliteten, med digitalise-
ring och automation som verktyg, har också väckts. Det 
interna arbetet med att tillse att kommunens med arbetare 
har en god och attraktiv arbetsmiljö i morgondagens 
arbetsplats blir en väsentlig komponent i det fortsatta 
arbetet, både för att lyckas med behoven av återhämtning 
och i syfte att rusta för framtiden. I detta kommer även 
fortsättningsvis innovation, flexibilitet och effektivise-
ring vara avgörande delar, för att lyckas möta framtida 
utmaningar på bästa sätt.

Men, framförallt vill kommunen lyfta hur medarbetarna 
ute i verksamheterna gjort en heroisk insats för att 
trygga och säkra verksamheterna. Kommunen som 
helhet har visat prov på mycket god samarbetsförmåga 
och hjälpsamhet, både inom och mellan förvaltningar 
och bolag, vilket är den viktigaste kunskapen att ta med 
in i framtiden.
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Stora investeringar
Allt fler vill bo och verka i Lund. Kommunens mål är att 
möjliggöra 26 000 nya bostäder fram till år 2040. 2021 
var ett rekordår med 1 774 påbörjade bostäder och 1 069 
färdigställda.

Under året har flera stora byggprojekt drivits framåt. 
Byggnationen av skolorna Hedda Anderssongymnasiet och 
Svaneskolan, Campus Vipan samt skola och gymnastikhall 
i Södra Råbylund har under året varit i full gång och arbetet 
fortskrider. Beslut har fattats om uppförande av ridanlägg-
ning, provisoriska idrottshallar och Vikingaskolan.

Renovering av Stadshallen har pågått för fullt där den nya 
moderna Stadshallen ska växa fram samtidigt som känslan 
från den ursprungliga byggnaden från 1968 ska bevaras.

Anläggning av flera viktiga torg och parker pågick, 
exempelvis Kunskapsparken i Brunnshög och Nobel-
parken som färdigställdes.

Ett antal stora detaljplaneärenden har drivits framåt 
under 2021. Byggnadsnämnden har fattat beslut 
om samråd för bland annat höghusbebyggelse vid 
Brunnshögs torg, kvarteren Kugghjulet, Smörkärnan 
och Värmeväxlaren på Västerbro. Viktiga detaljplaner 
som har antagits under året är bland annat bostäder 
i kvarteret Solhällan, verksamheter i kvarteret Höjd-
punkten (Saab Kockums och Axis) och studentbostäder 
i kvarteret Studentkåren.

För infrastrukturen har också stora arbeten skett under 
året. Trafikverkets lokaliseringsutredning för nya spår 
Hässleholm-Lund pågår och flera samråd har genomförts. 
Lunds kommun deltar i Program stambanan för att bygga 
kunskapsunderlag för en framgångsrik samverkan och 
förhandling med Trafikverket.

Foto: Nils Byrfors
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Foto: Nils Byrfors
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Året som gått - axplock av 
stort och smått
•	 Nytt program för ekologisk hållbarhet, LundaEko 

2021–2030, antogs av kommunfullmäktige i juni. Till-
sammans med Program för social hållbarhet innebär 
detta ett helhetsgrepp kring hållbarhetsarbetet 
i kommunen.

•	 Lunds kommun har signerat ett reviderat nationellt 
klimatkontrakt inom ramen för Viables Cities 
Klimatneutrala städer 2030. Kommunens åtaganden 
bygger på klimatmålen i LundaEko och de insatser 
som planeras inom projektet. Motparten i klimatkon-
traktet är fem statliga myndigheter som åtar sig att 
stödja arbetet för klimatneutralitet. Myndigheterna är 
Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Tillväxtverket 
och Trafikverket. Viable Cities har beviljat ett treårigt 
stöd till en andra etapp av Klimatneutrala Lund 2030.

•	 Lunds kommun har under året vunnit flera priser för 
hållbarhetsarbetet: 1:a plats i kategorierna ”miljö” och 
”trygghet” i tidningen Fokus årliga ranking, 1:a plats 
i rankingen SHIFT i kategorin ”hållbara transporter” 
samt första pris i Ekomatscentrums ”ekomatsligan”. 
I Cykelfrämjandets kommunvelometer placerade sig 
Lund återigen högt – på en andra plats. Lund behåller 
även plats fem i Aktuell hållbarhets kommunranking.

•	 Lund är med på Carbon Disclosure Projects (CDP) så 
kallade ”A-lista”. Listan lyfter fram städer över hela 
världen som utmärker sig beträffande klimatarbete. 
Årets lista innehåller 95 städer, varav fem svenska.

•	 Det nya lågtempererade fjärrvärmenätet på 
Brunnshög tilldelades pris i kategorin ”New scheme” 
under prisceremonin Global District Energy Climate 
Awards. Det prisade fjärrvärmenätet tar tillvara på 
fossilfri värme som blir över från forskningsanlägg-
ningarna MAX IV, och i framtiden ESS. Fjärrvärme nätet 
är specialiserat på återvinning av värme av något lägre 
temperaturer och är världens största i sitt slag.

•	 Under året har arbetet varit intensivt för inrättande 
av Höjeådalens naturreservat, slutligt beslut togs av 
kommunfullmäktige i december.

•	 EuropaDirekt-kontor öppnade i Lund i maj. Kontoret 
finansieras tillsammans med Malmö stad, Trelleborgs 
kommun och EU-kommissionen. Målgruppen är 
allmänheten i sydvästra Skåne, med specifikt fokus 
på ungdomar, skolor, äldre och näringsliv.

•	 Lunds kommun utses till Sveriges bästa e-hälsokom-
mun. Kommunens innovativa arbete med digitali-
sering inom vård och omsorg, som även innebär att 
SKR har utsett Lund till modellkommun för äldre-
omsorgens digitalisering, ligger till grund för priset.

•	 Lunds kommun har under året varit en aktiv 
dialogpart i Region Skånes utredning om lokalisering 
av Lunds sjukhusområde (NSL – nya sjukhuset i Lund).

•	 Tre nya bibliotek har öppnat under 2021: Bibliotek 
Folkparken, Södra Sandbys bibliotek samt Bibliotek 
Nöbbelöv.

•	 Hedda Anderssongymnasiet startade hösten 2018 
och har successivt utökat med fler gymnasieprogram, 
elever och medarbetare. Våren 2021 tog skolans första 
årskull studenten.

•	 Inom ramen för projektet Klimatneutrala Lund 2030 
genomfördes ett flertal ”klimathack” där Lunds unga 
fick möjlighet att bidra med nya idéer på klimatom-
ställningar, bland annat på temat cirkulär ekonomi.

•	 Utveckling av skateverksamheten genom upprustning 
och ombyggnad av skatehallen på Östra Torngården, 
nybyggd och renoverad skateramp i Borgarparken 
samt nybyggd skateramp utomhus i Södra Sandby.

•	 33 brukare har kunnat flytta in i nybyggda lägenheter 
inom LSS då tre nya boendeenheter har tillkommit. 
I Södra Sandby har det färdigställts en servicebostad 
med 10 lägenheter. På Margaretavägen 2B har det 
öppnats en ny gruppbostad med 7 lägenheter och på 
St. Hans gränd ett gruppboende med 6 lägenheter och 
10 lägenheter i servicebostad.

•	 Föreningen Sommarhemmet Lundagårdens sommar-
vistelse för lundapensionärer pågick under juni, juli 
och drygt halva augusti. Cirka 250 deltagare kunde 
njuta av Habo gårds attraktiva miljöer. Verksamheten 
begränsades i antal deltagare men inte i kvalitet.

•	 Sommarens barndagkollo i samarbete med kultur- och 
fritidsförvaltningen föll även i år väl ut. Ett ökat fokus 
på särskolor och LSS-verksamheter gav resultat så 
att ett hundratal barn med funktionsnedsättningar 
kunde ta del av sommarkollot på Habo gård.

•	 Valnämnden har under 2021 fattat beslut om att 
inrätta fem nya valdistrikt i Lunds kommun för 
att möta befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Valnämnden har även fattat beslut om att ändra gräns-
dragningen mellan vissa valdistrikt för att möjliggöra 
ett mer jämnt antal röstberättigade i dessa valdistrikt.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag

2017 2018 2019 2020 2021

Resultat*

Årets resultat koncernen, mnkr 379 361 294 640 856

Årets resultat kommunen, mnkr 164 42 -21 423 598
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 2,7 % 0,8 % -0,3 % 6,1 % 8,1 %
Resultatavvikelse mot budget, mnkr 96 33 -21 294 497

Resultatavvikelse mot budget, nämnder, mnkr 40 -6 -45 84 214

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 924 6 290 6 710 6 691 7 005

Personalkostnader, mnkr 4 662 4 946 5 083 5 136 5 338

Köp av huvudverksamhet, mnkr 1 233 1 267 1 350 1 345 1 415

Balans**

Soliditet, koncernen 33 % 31 % 31 % 32 % 35 %

Soliditet, kommunen, exkl. pensionsskuld 48 % 49 % 42 % 51 % 53 %

Soliditet, kommunen, inkl. pensionsskuld 25 % 23 % 23 % 33 % 36 %

Nettoinvesteringar inkl. finansiella anläggningstillgångar 818 753 735 723 844

Nettolåneskuld, mnkr 2 238 2 441 2 744 2 769 2 818

Personal

Antal anställda 9 900 10 251 10 110 10 145 10 116

Allmänt

Antal invånare per december 121 274 122 948 124 935 125 941 127 376

varav 0-5 år 8 021 7 963 7 807 7 491 7 345

varav 6-15 år 13 802 14 241 14 505 14 635 14 757

varav 16-18 år 3 478 3 737 3 910 4 073 4 126

varav 19-64 år 75 950 76 417 77 679 78 330 79 339

varav 65-79 år 15 114 15 550 15 860 16 103 16 209

varav 80 år och äldre 4 909 5 040 5 174 5 309 5 600

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter

Kommunalskatt, kr 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24

Landstingsskatt, kr 10,69 10,69 11,18 11,18 11,18

Begravningsavgift, kr** 0,246 0,246 0,246 0,25 0,253

* Omräkning i enlighet med ny kommunal bokförings- och 
redovisningslag har skett från 2018.
** Omräkning i enlighet med ny redovisningsprincip för 
exploateringsintäkter har skett från 2020.
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Vart gick skattepengarna?

6%
5%

1%

47%

41%

Verksamhet 2021

Politisk verksamhet

Vård och omsorg samt 
särskilt riktade insatser

Infrastruktur, skydd mm

Kultur och fritid

Pedagogisk verksamhet

Verksamhet miljoner 
kronor

andel i %

Politisk verksamhet 67 1 %

Infrastruktur, skydd mm 441 6 %

Kultur och fritid 370 5 %

Pedagogisk verksamhet 3 279 47 %

Vård och omsorg samt särskilt 
riktade insatser

 
2 818

 
41 %

Summa verksamhet 6 975 100 %

Kostnadernas fördelning 2021

60%16%

3%

9%

12%

0%
Löner och 
pensionskostnader

Köp av huvudverksamhet

Lämnade bidrag

Lokaler, avskrivningar

Material, tjänster 
och avgifter
Finansiella kostnader

Kostnader miljoner 
kronor

andel i %

Löner och pensionskostnader 5 338 59 %

Köp av huvudverksamhet 1 415 16 %

Lämnade bidrag 317 4 %

Lokaler, avskrivningar 785 9 %

Material, tjänster och avgifter 1 061 12 %

Finansiella kostnader 33 0 %

Summa kostnader 8 949 100 %

Intäkternas fördelning 2021

67%
7%

4%

11%

6%

3% 2%
Skatteintäkter
Försäljning verksamhet 
och tjänster
Taxor/avgifter

Generella statsbidrag

Bidrag

Intäkter från hyror 
och arrende
Finansiella intäkter

Intäkter miljoner 
kronor

andel i %

Skatteintäkter 6 363 67 %

Försäljning verksamhet och 
tjänster

665 7 %

Taxor/avgifter 427 4 %

Generella statsbidrag 1 009 11 %

Bidrag 530 6 %

Intäkter från hyror och arrende 245 3 %

Finansiella intäkter 189 2 %

Summa intäkter 9 428 100 %
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Viktiga förhållan-
den för resultat och 
ekonomisk ställning
Den enskilt största påverkansfaktorn för Lunds 
kommuns resultat och ekonomiska ställning blev 
återigen coronapandemin. Konsekvenserna syns i form 
av att verksamheternas möjligheter att erbjuda service 
till Lundaborna i perioder har varit begränsade, även om 
nämnder och bolag har arbetat hårt för att kompensera 
för detta genom att genomföra alternativa insatser, ofta 
med stöd av digitalisering. Flera av kommunens skolor 
tvingades i olika perioder bedriva fjärr- och distans-
undervisning, rekommendationer om distansarbete för 
medarbetare med möjligheter till detta förnyades vid 
flera tillfällen och flera av kommunens verksamheter 
riktade till Lundaborna fick återigen stänga eller 
begränsa antalet besökare för att stävja smittspridningen. 
Stor påverkan har också synts i form av personalbortfall. 
Samtidigt har trycket på vissa handläggningsinsatser, så 
som bygglov och ansökan om ekonomiskt bistånd ökat 
under året - vilket delvis tros bero på pandemin.

Flera ekonomiska åtgärder har vidtagits för att mildra 
de negativa effekterna för kommunens verksamheter 
och näringsliv. Bland annat har kommunfullmäktige 
beslutat om sammanlagt sex åtgärdspaket sedan mars 
2020. Det har bland annat handlat om stöd till det lokala 
näringslivet och föreningslivet genom olika former av 
stöd och lättnader i avgifter samt paket för att stärka 
sammanhållningen i samhället. Utöver detta har Lunds 
kommun liksom alla kommuner i Sverige erhållit statligt 
stöd i form av statsbidrag, vilket vid bokslutet kunde 
konstateras blev betydligt högre än budgeterat. En 
snabbare återhämtning av ekonomin än väntat innebar 
även att skatteintäkterna blev högre än budgeterat samt 
att värdet på kommunens pensionsplaceringar ökade 
kraftigt. Utöver överskotten från finansieringsverk-
samheten har även kommunens nämnder hållit i sina 
budgetar och i vissa delar även redovisat överskott till 
följd av att volymer och efterfrågan har varit lägre än 
budgeterat. Pandemin har även inneburit lägre kostnader 
för verksamheter som varit stängda eller haft begränsad 
verksamhet.

Lund växer - befolkning  
och b yggnationer
Andra viktiga förhållanden som påverkat Lunds resultat 
är befolkningsutvecklingen där det tydligt framgår att 
Lund är en kommun på frammarsch som växer. Detta 
behöver bland annat gå i takt med utbyggnadstakten av 
bostäder, och årets resultat visar att antalet planerade 
och färdigställda bostäder under året nu är i linje med 
satta målvärden för byggnationer.

Prognoserna för befolkningsutvecklingen framåt visar 
att Lunds befolkning växer, samtidigt som framför allt 
andelen äldre blir allt större. En högre andel äldre 
i befolkningen innebär att skatteintäkterna inte ökar i 
samma takt som kostnaderna - den demografiska för-
sörjningskvoten ökar. Än syns inte konsekvenserna av 
denna  utveckling, men kommunen behöver vara proaktiv 
och arbeta med frågan redan idag, för att säkra framtidens 
välfärd. I avsnittet Framtida utveckling redogörs för hur 
Lunds kommun rustar för denna utveckling.

Befolkning
Lund är Sveriges tolfte största kommun till antalet 
invånare. Vid årsskiftet var befolkningen i Lunds kommun 
127 376 personer vilket är en ökning med 1 435 invånare 
under året. Lunds befolkningstillväxt 2021 är den nionde 
största, i antalet personer, av Sveriges kommuner, och 
klart större än de flesta kommuner i Lunds storlek.
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Bildtext: Årlig befolkningstillväxt i Lunds kommun 1969–2021, 
antal

Antal födda och döda i Lund
Antalet födda uppgick till 1 135 barn och antalet döda 
till 823 personer. Födelseöverskottet uppvisar en svagt 
nedåtgående trend de senaste tio åren och uppgick under 
2021 till 301 personer. 2020 föddes det 1 147 barn, vilket 
är 12 fler födda jämfört med 2021. Antalet avlidna var fler 
än 2020, 846 avled 2021 jämfört med 823 under 2020.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90 19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Födda Döda Födelseöverskott

Bildtext: Födda, döda och födelseöverskott i Lunds kommun 
1968–2021 (antal)

20 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E



Flyttnetto
De senaste åren har Lund haft ett betydande flyttning-
söverskott gentemot såväl andra län som från andra 
länder, men däremot inte gentemot andra kommuner 
i Skåne. Det gäller även för 2021. Dock har överskottet 
förändrats jämfört med 2020. Överskottet mot utlandet 
är större 2021 än 2020 och mindre mot övriga Sverige.

Under 2020 flyttade 12 146 personer till kommunen 
samtidigt som 11 151 personer flyttade från Lund. Det 
ger ett positivt flyttnetto för 2020 på 995 personer, varav 
40 personer utgörs av ett negativt inrikes flyttnetto och 
migrationsnettot utgör 1 035 personer. Jämfört med 2020 
var både inflyttningen och utflyttningen större. Inflytt-
ningen ökade med 702 personer och utflyttningen ökade 
med 359 personer.

Annan kommun i Skåne Övriga Sverige Utlandet-1500
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Bildtext: Nettoflyttning efter flyttningsregion för Lunds 
kommun 2004–2021 (antal)

Bostäder
Bostadsbyggandet i Lunds kommun är återigen på en hög 
nivå efter dippen 2020. Det färdigställdes 1 069 bostäder 
2021 jämfört med 378 bostäder året innan. Sedan 2000 
har ungefär drygt 11 000 lägenheter färdigställts i Lund. 
Under 2021 påbörjades det 1 774 bostäder i Lunds 
kommun, vilket var 721 fler än 2020.
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Omvärld, samhällsekonomi och arbetsmarknad
Den samhälleliga konjunkturen, både internationellt och 
nationellt, är viktiga påverkansfaktorer för utvecklingen 
av skatteintäkter och ekonomisk ställning. Under året 
har arbetsmarknadens förutsättningar haft en påverkan 
på Lunds resultat, vilket syns bland annat i ett ökat 
inflöde till socialtjänsten och ett lägre utflöde från det 
ekonomiska biståndet. Flertalet åtgärder har vidtagits, 
framförallt i form av arbetsmarknadsåtgärder, och 
effekter av dessa har redan börjat skönjas.

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att 
överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens 
länder har det genomförts omfattande insatser för att 
dämpa pandemins påverkan på ekonomin.

SKR:s prognos från Ekonomirapporten - oktober 2021 
visar på en positiv utveckling med en stark så kallad 
efterfrågetillväxt, som kommer att innebära att Sverige 
lyfts ur lågkonjunkturen med effekter på exempelvis 
sysselsättningsgraden. Trots detta befinner sig Sverige 
fortsatt i en lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 
antas det så kallade timgapet i svensk ekonomi slutas, 
vilket innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp 
till de potentiellt beräknade timmarna, motsvarande 
en normalkonjunktur. En ytterligare faktor som kan 
få effekt på konjunkturen, både internationellt och 
nationellt är stora omvärldshändelser, exempelvis likt 
den ryska krigföringen mot Ukraina. Vilka effekter detta 
får är i dagsläget svårt att sia om.
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Arbetsmarknad
Att arbetslösheten ökat sedan pandemin slog till innebär 
också att konkurrensen om jobben blir hårdare. Åtgärder 
för att få ner långtidsarbetslösheten bland utsatta 
grupper på arbetsmarknaden har därför blivit extra 
viktiga. Effekterna av nuvarande lågkonjunktur märks 
även i Lund, även om exempelvis arbetslösheten är 
något lägre i Lund än för flera andra kommuner i Skåne. 
Framförallt syns effekter i form av en ökning av andelen 
hushåll med behov av insatser från socialtjänsten genom 
exempelvis ekonomiskt bistånd.

Arbetslösheten minskade något i Lund för 2021. Antalet 
öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitets-
stöd uppgick i januari 2022 till 3 654 personer, vilket 
var 877 personer färre än vid motsvarande tid punkt ett 
år tidigare. Det motsvarar en andel på 6,4 procent. Det 
är lägre än andelen arbetslösa i Skåne, som uppgick till 
9,3 procent i januari 2022, och andelen i Riket, 7,3 procent.
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Andelen arbetslösa i Lunds kommun minskade med 
1,3 procentenheter mellan januari 2022 och januari 2021.
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Bildtext: Förändring i procentenheter öppet arbetslösa invånare 
16–64 år per kommun Källa: Arbetsförmedlingen och Region 
Skåne

Ungdomsarbetslösheten i Lunds kommun har också 
sjunkit under 2021. Andelen arbetslösa invånare mellan 
18 och 24 år minskade med 2,0 procentenheter och 
var 5,6 procent i januari 2022. Vilket är lägre än både 
för Skåne och Riket. Det var 327 ungdomar som var 
arbetslösa i januari och det är 161 färre ungdomar 
jämfört med ett år tidigare.
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Kvalitet
Lunds kommuns kvalitetsrapport 2020–2021 visar att 
Lunds kommun generellt har en relativt sett hög kvalitet 
i kommunens verksamheter, detta jämfört med både 
gruppen större städer och för gruppen alla kommuner. 
Samtidigt är nöjdheten hos invånarna som deltagit 
i exempelvis SCB:s medborgarundersökning och olika 
brukarundersökningar hög för flera kategorier, bland 
annat för Lund som en plats att bo och leva på, liksom för 
upplevelsen av flertalet av kommunens verksamheter.

En viktig påverkansfaktor till det goda kvalitetsläget 
för Lund är de förutsättningar som kommunen har. En 
inblick i invånarnas förutsättningar visar att Lund har en 
hög andel välutbildade invånare, invånarna har också en 
hög andel jämställda löner och ett mer jämställt uttag av 
föräldra ledighetsdagar jämfört med riket och större städer. 
Invånarna tar också ut ett lägre antal sjukpenningdagar 
och genererar ett lägre ohälsotal, i relation till både 
alla kommuner och större städer. Detta samman taget 
kan på olika sätt bidra till verksamheternas kvalitet. 
Befolkningens hälsa och socioekonomiska förutsättningar 
kan påverka både nyttjandegrad av tjänster och insatser, 
kravställandet och förväntningarna samt att det kan ha 
inverkan på utfall och resultat, exempelvis för skolans 

kvalitetsindikatorer där föräldrars utbildningsbakgrund 
har en direkt påverkan på elevers kunskapsresultat.

För en del av kommunens verksamheter är kostnaderna 
för verksamheten högre än förväntat, givet de demo-
grafiska och socioekonomiska förutsättningar Lunds 
kommun har. Detta slår igenom vid en jämförelse av den 
totala nettokostnadsavvikelsen mellan kommunerna 
inom gruppen större städer liksom i RKA:s effektivitets-
index. Vid en analys av resursindex framkommer att det 
för framför allt förskolan, grundskolan, äldreomsorgen 
och LSS-verksamheten finns en historik av höga 
kostnader och därmed en stor effektiviseringspotential.

Givet de framtida demografiska utmaningarna, där 
tillgängliga resurser per invånare minskar i takt med en 
förändrad befolkningsstruktur samtidigt som kraven och 
behovet av leveranser ökar, är det av stor vikt att Lunds 
kommun arbetar för att höja effektiviteten i verksam-
heterna. Detta kräver ett aktivt analys- och planerings-
arbete där sambandet mellan resurser, volymer och 
kvalitet studeras samt utvärderas. Syftet är att identifiera 
och ställa om till mer kostnadseffektiva styrformer och 
organisering samt innovativa och smarta arbetssätt, 
samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökas.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Styrning och uppföljning av 
den kommunala verksamheten
Sättet vi styr och leder på ska säkerställa att vi använder 
våra resurser på ett effektivt sätt och tillhandahåller 
tjänster med hög kvalitet. Vårt styrsystem är ”allt” som 
påverkar vad vi gör. Det är allt från vår lokala politik, 
vår organisering, omvärlden, medborgarens behov, 
besökarens behov, näringsidkarens behov, lagstiftning, 
myndighetskrav, överenskommelser och avtal, traditio-
ner och vana, vår kultur och vårt ledarskap.

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, 
ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger 
samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Taket är visionen - att Lund skapar framtiden med 
kunskap, innovation och öppenhet tillsammans med 
förhållningssätten Lyssna, Lära och Leda.

Ovanvåningen utgörs av fokusområden med mål, som 
beslutas av kommunfullmäktige och som ska arbeta i 
riktning mot visionen. Kommunfullmäktige fastställer 
också kommunövergripande program och planer 

som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. 
Kommunfullmäktige har även möjlighet att ge särskilda 
uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse.

Stommen i Lunds styrmodell består av de tre para-
metrarna ekonomistyrning, målstyrning och kvalitets-
styrning, dessa följs upp genom ett antal rapporter 
såsom delårsrapporter, årsanalyser och kvalitetsrapport.

Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens 
basuppdrag består dels av nämndernas uppdrag enligt 
de av kommunfullmäktige beslutade reglementena och 
dels av de lagar och förordningar som styr nämnden.

Styrmodellen kompletteras av en operativ lednings-
process som innehåller viktiga moment i planerings- 
och uppföljningsprocessen. Syftet med lednings processen 
är att förse förtroendevalda och kommunledning med 
information om utfallet i verksamheten - för att säker-
ställa att organisationen arbetar effektivt för att uppnå 
organisationens målsättningar.

Fokusområde

Verksamhetens basuppdrag

Vision och Förhållningssätt

Ekonomistyrning
Resursstyrning

Målstyrning 
Mål och aktiviteter

Kvalitetsstyrning
Kritiska kvalitets- 

faktorer
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Fokusområden med mål: 
sätts av kommunfulläktige
Fokusområden med mål: 
sätts av kommunfulläktige

Utvecklingsmål med indikatorer: 
sätts av nämnderna med utgångs-
punkt i fullmäktiges fokusområden

Verksamhetsmål eller aktiviteter: 
Förvaltningarna sätter sina aktiviteter 
eller verksamhetsmål med utgångs-
punkt i nämndens utvecklingsmål

Ti
lli

t

En viktig faktor i denna 
form av horisontell mål-
styrning är tillit.

Ekonomistyrning
Ekonomistyrningen utgörs av en budget och en resurs-
fördelningsmodell där kommunens finansiella mål 
formuleras. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut 
om hur resurserna ska fördelas inom kommunen i den 
treåriga ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP. Resurs-
fördelningsmodellen är en princip för hur förvaltning-
arnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändring-
ar. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna 
till ramar för de olika nämndernas verksamhet. I verksam-
hetsplaner och internbudgetar anger nämnderna hur de 
ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla målen under det 
kommande året. Nämnderna har ett ansvar att hantera 
förändringar inom ram.

Målstyrning 
Lunds målstyrning beskriver kommunens målhierarki, 
det vill säga på vilken nivå i organisationen som olika 
typer av mål fastställs. I Lund använder vi en horisontell 
styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna 
mål utifrån den inriktning som satts av nivån ”ovanför”. 
Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål.

Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål 
i sina verksamhetsplaner och definierar själva vilka 
områden de vill prioritera för utveckling. Nämnderna 
ska förhålla sig till de gemensamma fokusområdena 
och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den 
gemensamma utvecklingen.

Programstyrning genom styrande dokument
Den kommunala verksamheten styrs genom beslut 
på olika nivåer. Besluten från kommunfullmäktige 
dokumenteras bland annat i våra styrande dokument 

som policys, program, planer, riktlinjer, reglementen, 
avtal och taxor. Flera av de styrande dokumenten 
innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. De 
styrande dokumentens mål och åtgärder korrelerar och 
bidrar till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. 
I slutet av avsnitten kring respektive fokusområde och 
målupp fyllelse i denna årsredovisning framgår hur styr-
dokumenten kopplas till respektive fokusområde.

Kommunens Program för styrning sätter en ram för 
kommunens styrdokument. Programmet reglerar 
kommunens styrdokument genom att ställa krav på 
hur de ska tas fram, vad de ska heta eller inte heta samt 
vilken politisk nivå som ska fastställa de olika typerna 
av dokument.

Hållbar utveckling
En viktig dimension i Lunds kommuns styrning är 
hållbarhet och hållbar utveckling. Målen och principerna 
för Lunds hållbara utveckling finns dels uttalade genom 
kommunfullmäktiges fokusområden och mål, men är 
också reglerat och tydliggjort via Lunds policy för Hållbar 
utveckling med tillhörande styrdokument. Policyn 
konkretiseras i kommunens program och planer, där 
de två kommunövergripande styrdokumenten Program 
för ekologisk hållbar utveckling (Lundaeko) och Program 
för social hållbarhet utgör de tyngsta byggstenarna. 
Både i kommunfullmäktiges fokusområden och mål 
samt i policyn för hållbar utveckling tydliggörs också 
kommunkoncernens förhållningssätt till Agenda 2030 
och kopplingarna till de globala målen.

För verksamhetsåret 2021 gör kommunen för första gången 
en helhetsbaserad redovisning och utvärderar Lunds 
hållbarhetsarbete inom samtliga hållbarhetsdimensioner; 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta arbete 
kan läsas i sin helhet i Lunds hållbarhetsredovisning.
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Kvalitetsstyrning
Kvalitetsstyrningen utgår från politiska fokusområden, 
från krav enligt speciallagstiftning samt från den 
självklara utgångspunkten att sätta de som kommunen 
är till för i centrum. Kvalitetsstyrningen styr och följer 
framför allt verksamheternas basuppdrag som i sin tur 
styrs av kommunens reglementen samt lagar och för-
ordningar. Reglementena innehåller både gemensamma 
bestämmelser som gäller för samtliga styrelser och 
nämnder samt beskriver vilket specifikt ansvar varje 
enskild styrelse/nämnd har.

Basuppdragen följs genom uppföljning av nyckeltal och 
indikatorer som är kritiska för att verksamheten ska 
kunna leverera en god kvalitet. Dessa mäts sedan genom 
indikatorer som följs upp, analyseras, utvärderas och 
sedan används för att styra mot effektiva verksamheter 
med god kvalitet. Resultat och utvärderingar samman-
ställs i olika nationella jämförelser och kvalitetsrappor-
ter. Varje år redovisas kommunens gemensamma resultat 
i en kvalitetsrapport som svarar på: Hur går det för Lund?

Intern kontroll
Intern kontroll styrs av kommunallagen. Syftet med 
intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säker-
ställa att:

•	 Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra 
förluster

•	 Lagar, bestämmelser, styrdokument som planer 
och policys med mera efterlevs

•	 Risker minimeras samt system och rutiner säkras
•	 Resurser används i enlighet med fattade beslut
•	 Redovisningen är rättvisande

En utvärdering av nämndernas arbete med intern 
kontroll har genomförts i Rapport Utvärdering intern 
kontroll 2021 - Lunds kommun. Den sammanfattar 
nämndernas granskningar av de kommungemensamma 
kontrollaktiviteterna för år 2021 samt utvärderar 
kommunens samlade interna kontroll.

Foto: Karin Winblad
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De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har 
genomförts under 2021 är:

1. Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för 
chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

2. Information om samt efterlevnad av beslut fattade av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Leveran-
törstrohet

En tredje kommungemensam kontroll, Framtagande av 
styrdokument samt säkerställande av efterlevnad av 
beslutade styrdokument, flyttades fram till 2022 års 
kommungemensamma granskningar. Anledningen var 
att implementering av Program för styrning försenades 
till följd av pandemin.

Utöver de kommungemensamma kontrollaktiviteterna 
har varje nämnd granskat en till fyra kontrollaktiviteter 
beslutade av respektive nämnd, utifrån riskanalys i 
respektive verksamhet. I de fall brister har påträffats 
har nämnderna upprättat plan med förbättringsåtgärder 
i syfte att korrigera bristerna.

Den samlade bedömningen är att nämnderna arbetar 
systematiskt med den interna kontrollen och att den i allt 
väsentligt fungerar väl i kommunens verksamheter.

Utvärderingen av Lunds kommuns sammanvägda interna 
kontrollarbete påvisar att det överlag fungerar mycket 
väl gällande samtliga internationellt vedertagna COSO- 
komponenter, det vill säga kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information & kommunikation samt 
uppföljning & utvärdering.

Ägarstyrning
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över 
kommunens bolag med ett antal olika styrinstrument. 
De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktie-
ägaravtal, ägardirektiv och gemensamma principer för 
bolagen som anges i kommunens bolagspolicy. Därutöver 
sker kommunfullmäktiges ägarstyrning genom att utse 
styrelse och lekmannarevisorer för bolagen samt genom 
moderbolaget för bolagskoncernen, Lunds Rådhus AB, 
som har huvudansvar för ägar styrningen gentemot 
bolagen.

Kommunfullmäktige ska fastställa bolagsordning 
för samtliga bolag där kommunen äger aktier. Beslut 
om bolagsordning ska därefter fattas på respektive 
bolags bolagsstämma. Bolagsordningen ska enligt 
kommunallagen ange det kommunala ändamålet med 
verksamheten, de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten samt att kommunfullmäktige 
får ta ställning till beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller av större vikt innan beslut 
fattas. I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 
offentlighetsprincipen ska kommunfullmäktige verka för 
att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt grunderna för denna princip. I ett bolag 
med flera ägare behöver bolagsordningen kompletteras 
med ett aktieägaravtal mellan delägarna. Där regleras 
vad delägarna är överens om kring styrning, finansiering 
och kontroll av bolaget.

Kommunfullmäktige har rätt att besluta om ägar direktiv 
för verksamheten i hel- och delägda bolag. Ägar direktiven 
måste fastställas av bolagsstämman för att de ska vara 
bindande för bolagen. Syftet med ägardirektiv är att 
möjliggöra en aktiv styrning av bolaget samt underlätta 
för kommunen att följa verksamheten. Ägardirektiven 
bör ange en fördjupning av bolagets ändamål och 
verksamhet, innehålla ekonomiska mål och krav på 
bolaget, ange vilken information som bolaget bör delge 
till ägaren samt former för samordning och dialog mellan 
bolag och ägare.

Kommunstyrelsen ska varje år ha minst en ägardialog 
med verkställande direktör (VD) samt presidium för 
moderbolaget. Kommundirektören, i egenskap av VD 
i moderbolaget, ansvarar för kommunens löpande 
kontakter med ledningen för kommunens hel- och 
delägda bolag. Lunds Rådhus AB är ett helägt aktiebolag 
till Lunds kommun och tillika moderbolag i koncernen 
med helägda bolag. Utdelningar från kommunala bolag 
sker via Lunds Rådhus AB.

Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder inom ramen för målet om långsiktig samhälls-
nytta. Bolagen ska eftersträva ett ekonomiskt resultat 
som ger utrymme både för en årlig avkastning till ägaren 
på bolagets kapital, förväntad utdelning samt för en 
långsiktig konsolidering av bolaget.

Enligt Lunds kommuns bolagspolicy ska bolagen 
årligen inför kommunens budgetprocess informera 
moderbolaget om resultatmål och mål för avkastning 
på eget kapital. Budget för bolagen ska utgå ifrån 
kommunfullmäktiges årliga direktiv i ekonomi- och verk-
samhetsplanen. För uppföljning ska bolagen lämna terti-
alrapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt resultat 
till moderbolaget, Lunds Rådhus AB, som i sin tur lämnar 
en sammanställd rapport till kommunstyrelsen. 
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God ekonomisk 
hushållning och 
ekonomisk ställning
Utvärdering god ekonomisk 
hushållning
I kommunallagen anges att kommuner och landsting 
ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Ändamålet med god ekonomisk hushållning förklaras 
med att offentliga medel ska användas på ett effektivt 
och säkert sätt samt att varje generation ska bära 
kostnad erna för den kommunala service som 
konsumeras. God ekonomisk hushållning omfattar 
både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

Kommunkoncernen och kommunen ska arbeta efter 
fyra gemensamma fokusområden som ska bidra till 
utvecklingen av kommunens verksamhet. Fokusområden 
ska styra satsningar och prioriteringar, och de gäller för 
samtliga nämnder och styrelser.

Följande fokusområden är beslutade av kommun-
fullmäktige:

•	 Lundaborna i fokus
•	 Smartare Lund
•	 Organisationen Lund
•	 Ekonomi

Inom varje fokusområde finns beslutade kommunfull-
mäktigemål som ska konkretisera kommunens riktning 
för fokusområdet. Till varje fokusområde är det också 
knutet ett antal särskilda uppdrag som tilldelats olika 
nämnder och styrelser. I flera fall riktar sig kommunfull-
mäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd för att 
främja samverkan, samordning och helhetssyn.

Foto: Kristina Strand Larsson
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KF-mål – Helår 2021 (kommunfullmäktige)

Kommunfullmäktigemål
Målbedömning i 
årsrapport

1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv
 Klarar delvis målet

2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad
 Klarar delvis målet

3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i,  
särskilt för barn och unga

 Klarar målet

4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande  Klarar målet
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat  Klarar målet
6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål

 Klarar delvis målet
7. Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Klarar delvis målet
8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur  
i organisationen  Klarar delvis målet

9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi  Klarar målet

Bildtext: Översikt över KF-mål och målbedömning 

Vid utvärdering av ställningstagandet om god ekonomisk 
hushållning har en total granskning av kommunfull-
mäktigemålen gjorts. Bedömning av måluppfyllelse 
för respektive kommunfullmäktigemål baseras på en 
helhetsbedömning av resultat av de särskilda uppdrag, 
aktiviteter och projekt som är kopplade till målet och 
som utförs av nämnder, styrelser och bolag.

För verksamhetsåret 2021 kan konstateras att de aktivi-
teter, utvecklingsuppdrag och projekt som görs inom 
kommun koncernen och kommunen i hög grad bedöms 
arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål och fokus-
områden. Av nio kommunfullmäktigemål bedöms fyra vara 
i hög grad uppfyllda. Fem mål bedöms vara delvis uppnådda. 
För flera av kommunfullmäktigemålen har pandemin haft 
en negativ inverkan, vilket har lett till en lägre måluppfyll-
else än vad som annars skulle ha varit fallet.

Summeringen av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
till nämnderna och styrelserna visar att dessa i hög grad 
har följt planeringen. Av totalt 46 särskilda uppdrag har 
27 slutförts och 19 fortsätter planenligt in i 2022.

Av kommunens finansiella mål är bedömningen att de 
två målen är uppnådda.

Den sammantagna bedömningen både utifrån ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv är 
att kommunkoncernen och kommunen har haft en god 
ekonomisk hushållning utifrån de av kommunfullmäktige 
fastställda målen för 2021.
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Finansiell analys
Årets resultat
Årets resultat för Lunds kommunkoncern uppgick till 
856 miljoner kronor, varav kommunen bidrog med 
598 miljoner kronor, bolagen med 418 miljoner kronor 
och kommunalförbunden med 1 miljon. Justeringar för 
att hantera interna mellanhavanden mellan kommunen 
och bolagen uppgick till 194 miljoner kronor och bestod 
i huvudsak av utdelningar från bolag till kommun och 
förväntad utdelning från bolagen till moderbolaget 
Lunds Rådhus.

Kommunfullmäktige har inte beslutat om någon budget 
för kommunkoncernen. Det budgeterade resultatet för 
kommunkoncernen var 101 miljoner, vilket medförde 
en positiv budgetavvikelse om 497 miljoner kronor.

Årets resultat för kommunkoncernen med avdrag för 
årets jämförelsestörande poster var 738 miljoner kronor, 
vilket kan jämföras med 608 miljoner kronor för 2020.

Motsvarande resultat för kommunen var 467 miljoner 
kronor (384 miljoner kronor, 2020).

Koncernens resultat (mnkr)
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Kommunens resultat, mnkr 101 598 423
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Kommunens resultat exkl. jämförelse-
störande poster, mnkr

 
66

 
467

 
384

Foto: Kristina Strand Larsson
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Jämförelsestörande poster är händelser i kommunens 
verksamhet som stör jämförelser med andra perioders 
resultat. Vissa poster såsom resultat från fastighets-
försäljningar och värdeförändringar i värdepapper 
samt resultat från tomtförsäljning i samband med 
mark exploatering kan variera kraftigt mellan åren 
och redovisas alltid som jämförelsestörande poster.

Jämfört med föregående år är det främst kommunen 
och Kraftringen, som har bidragit till ökningen av 
koncernens resultat. Resultatförbättringen i Kraftringen 
förklaras främst av att energinettot, skillnaden mellan 
energiförsäljning och energiinköp, ökade till följd av 
att kundernas energiförbrukning var hög under vinter-
månaderna, då energipriset var högt. Föregående år 
var ovanligt varmt med låga elpriser och bidrog till en 
ovanligt låg omsättning.

LKF har ökat sin omsättning till följd av större fastighets-
bestånd och till viss del högre hyror, men påverkas 
av bland annat hyresrabatter till följd av pandemin. 
Resultatet ligger på samma nivå som föregående år.

LKP har sett en minskad omsättning till följd av 
pandemin och det är största orsaken till att resultatet 
före skatt uppgick till minus 7 miljoner kronor. Även 
Fastighets AB Lund Arena har haft lägre hyresintäkter 
till följd av hyresreducering vilket har lett till ett 
underskott motsvarande minus 0,8 miljoner kronor.

Visit Lund AB har också påverkats av pandemin där ökad 
digitalisering samt publikbegränsning till evenemang 
har lett till ett resultat på minus 1,7 miljoner kronor.

VA Syd redovisade ett överskott om 0,8 miljoner kronor, 
främst till följd av högre intäkter, som en effekt av att 
Lund genomförde en höjning av brukningsavgifterna 
inför 2021, men till viss del även en volymökning, då 
vattenförbrukningen har ökat i villor och flerfamiljshus 
jämfört med 2020.

Räddningstjänsten Syd redovisade ett resultat på 
4,3 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år och främst beror på högre intäkter till 
följd av att förbundet under 2021 har övertagit utalar-
meringen i egen regi och kunnat sälja tjänsten till andra 
kommuner.

Mer information om bolagen och kommunalförbunden 
som ingår i Lunds kommunkoncern finns i bilaga Årets 
verksamhet i kommunens bolag och kommunalförbund.

Årets resultat för Lunds kommun inklusive jämförelse-
störande poster uppgick till 598 miljoner kronor, vilket 
var 497 miljoner kronor högre än budget.

Den totala budgetavvikelsen beror på följande faktorer:

•	 Nämndernas nettokostnad var 214 miljoner kronor 
lägre än budgeterat. En förklaring till lägre netto-
kostnader beror på att volymerna inom förskola och 
skola, och i viss mån inom vård och omsorg, har varit 
lägre än budgeterat till följd av att befolkningen inte 
har ökat i den takt som tidigare befolkningsprognoser 
har visat.

•	 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
för 2021 uppgick till 7 318 miljoner kronor, vilket är 
142 miljoner kronor högre än beslutad budget. För-
klaringen till det högre utfallet är en starkare tillväxt 
av arbetade timmar under året jämfört med tidigare 
bedömning. Återhämtningen i svensk ekonomi har 
därmed blivit starkare än vad man befarade när 
pandemin var som värst.

•	 Resultatet från exploateringsverksamheten uppgick 
till 76 miljoner kronor, vilket är 61 miljoner kronor 
bättre än budget. Under året har exploateringsredo-
visningen anpassats till nya principer enligt ny redo-
visningslag och rekommendation. Av årets exploate-
ringsresultat beror 51 miljoner kronor på förändrad 
redovisningsprincip och resterande 10 miljoner 
är den avvikelse kommunen hade haft om utfallet 
beräknats på samma sätt som budget. Enligt den nya 
principen redovisas inkomster tidigare i projektet och 
kommer därmed inte att möta kommande avskriv-
ningskostnader för investeringar i allmän platsmark. 
Redovisningsförändringen har endast påverkan på 
resultatet, kassaflödet i exploateringsverksamheten 
är oförändrad.

•	 Finansnettot blev 233 miljoner kronor vilket är 
109 miljoner kronor högre än budget. En stor del av 
detta, 75 miljoner kronor, beror på ett ökat marknads-
värde av pensionsenhetens placeringar i aktiefonder. 
Denna post är orealiserad.

•	 Marknadsvärdet för värdepapper måste sedan 2019 
redovisas löpande istället för bokfört värde. Utöver 
detta blev även de finansiella kostnaderna för både 
pensioner och extern låneskuld betydligt lägre än 
budgeterat på grund av fortsatt låga räntenivåer.

•	 Pensionskostnaderna blev 22 miljoner kronor 
högre än budget. Under året har en förändring i 
livslängdsantagandet gjorts, som innebar en ökad 
kostnad om 35 miljoner kronor. Prisbasbeloppet är 
lägre än vid budgettillfället, vilket får en positiv effekt 
på pensionskostnaderna. Undantaget kostnaderna 
för det ökade livslängdsantagandet, visas därför ett 
överskott om 13 miljoner kronor.
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Merkostnader till följd av coronapandemin
Av årets resultat har 68 miljoner kronor uppstått som 
effekt av coronapandemin. Inom kommunens verksam-
heter är det vård- och omsorgsverksamheten som har 
haft den absolut största delen, med 37 miljoner kronor. 
Det är främst ökade kostnader för personal och material 
som står för merparten av ökningen. Under perioden 
har ett nytt tillfälligt korttidsboende för vård av äldre 
covid-19-smittade personer öppnats. Dessutom har 
strategin inom verksamheten särskilt boende varit att 
minska andelen olika personal som träffar brukarna 
samtidigt, med intentionen att minska antalet tim-
vikarier.

Kommunens resultat (mnkr)
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Mer information om kommunens verksamheter finns att 
läsa i nämndernas årsanalyser.

I diagrammet Kommunens resultat (mnkr) visas både 
årets redovisade resultat och årets resultat utan jämfö-
relsestörande poster.

Diagrammet visar att kommunen har redovisat positiva 
resultat under de senaste åren, med undantag för ett fåtal 
år. Resultatet har gynnats av positiva engångsposter 
under de flesta åren.

Jämfört med föregående år har kommunens resultatet 
efter eliminering av jämförelsestörande poster förbätt-
rats med 53 miljoner kronor. Även om verksamhetens 
nettokostnader ökade med 345 miljoner kronor jämfört 
med 2020, så var ökningen i skatteintäkter och generella 
statsbidrag än högre och ökade med 402 miljoner kronor. 
Ökningen är ännu högre än de senaste åren och förklaras 
av främst högre skatteintäkter under 2021. Generella 
statsbidrag har påverkats av pandemin både under 
2020 och 2021 och var något högre under 2021. Även 
finansnetto utvecklades gynnsamt jämfört med 2020 och 
påverkade resultatet positivt med ytterligare 26 miljoner 
jämfört med föregående år. Tas hänsyn även till jämförel-
sestörande poster, så var resultatet 175 miljoner kronor 
högre 2021 jämfört med 2020.

Årets resultat relaterat till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, uppgick till 8,1 procent (exklusive jämförel-
sestörande poster 6,3 procent). Denna indikator är ett av 
kommunens två beslutade finansiella mål. Målvärdet ska 

Foto: Kristina Strand Larsson
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uppgå till 2 procent. Målet infriades. Under de senaste 
tio åren har kommunen haft ett genomsnittligt resultat 
i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
på 2,9 procent.

Kommunens överskott innebär att årets egna investe-
ringar i stort sett har kunnat finansieras med egna medel, 
vilket gör att låneskulden inte har ökat som budgeterat. 
Detta skapar på sikt ett ekonomiskt utrymme då ränte-
kostnaderna inte kommer att öka i samma takt som 
budgeterat. Överskottet bidrar också till ett större eget 
kapital och till avsättning till den så kallade resultatut-
jämningsreserven, vilket även det skapar ett handlings-
utrymme för framtiden.

Investeringar
Den kommunala koncernen genomför årligen investe-
ringar i immateriella och materiella anläggningstill-
gångar, i takt med att befolkningen växer.

Bruttoinvesteringarna uppgick till 2 149 miljoner kronor, 
vilket var en ökning med 47 miljoner kronor jämfört med 
föregående år.

Bolagens investeringar avser framför allt bostäder, 
parkeringshus och utbyggnad av infrastruktur för 
fjärrvärme, elnät och fiber.

Kommunens samlade nettoinvesteringsvolym inklusive 
exploateringsverksamheten uppgick till 884 miljoner 
kronor under 2021. Detta var en ökning med 161 miljoner 
kronor jämfört med 2020, men en minskning jämfört med 
investeringsramen som var 1 018 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år beror ökningen främst på en 
ökad aktivitet i flera större projekt, främst byggnation av 
Hedda Anderssongymnasiet.

Kommunens ambition är att fortsatt förvärva mark och 
öka markinnehavet. Under 2021 var 25 miljoner kronor 
avsatta för markförvärv inom kommunen, dock genom-
fördes  inga under året. LKF har genomfört ett antal 
fastighetsförvärv, merparten är förvärvade internt från 
kommunen.

Kommunens exploateringsverksamheten omsatte 171 
miljoner kronor i inkomster och 132 miljoner kronor i 
utgifter. Detta är en lägre aktivitet än budgeterat och 
föregående år och beror på överklaganden och tids-
förskjutningar, vilket har påverkat både inkomst- och 
utgiftssidan.

Delar av investeringarna finansieras med offentliga 
bidrag eller anslutningsavgifter och uppgick till 23 
miljoner under 2021. Utöver detta uppgick kommunens 
inkomster i exploateringsverksamheten till 171 miljoner 
kronor. De sistnämnda redovisas som intäkt i samband 
med avyttring av tomtmark och i takt med att underlig-
gande investering färdigställs.

Redovisningsmässigt görs en del justeringar, bland 
annat ska den del av exploateringsverksamhet som 
avser tomtförsäljning inte ingå som investeringar enligt 
redovisningsmässig definition. Tillägg görs dock för 
investeringar i finansiell leasing. Med hänsyn till dessa 
justeringar uppgick de redovisningsmässiga investe-
ringsutgifterna till 1 025 miljoner kronor (för år 2020). 
Sammanlagda investeringsinkomster uppgick till 23 
miljoner kronor (för år 2020).

Årets investeringar i mer detalj presenteras i avsnittet 
Drift- och investeringsredovisning.

Koncernens investeringar (mnkr)
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Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor ut-
sträckning årets investeringar har finansierats med egna 
medel. En grad på 100 procent innebär att kommunen 
finansierar alla investeringar som är genomförda 
under året med egna medel. Detta betyder i sin tur att 
kommunen inte behöver låna till investeringar. Då stärks 
även kommunens  långsiktiga finansiella handlingsut-
rymme.

Kommunens självfinansieringsgrad för 2021 uppgick till 
92 procent och innebar att investeringarna till största 
delen är finansierade med medel från verksamheten.

Självfinansieringsgraden bedöms ligga på en mycket god 
nivå för året.

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Efter finanskrisen har olika lagkrav från finans-
inspektionen och EU införts, bland annat krav på större 
kapital, vilket även påverkar Kommuninvest. Kommun-
invest är ett kommunalägt kreditmarknadsbolag som 
erbjuder svenska kommuner och regioner finansierings-
lösningar i form av lån och finansiell rådgivning. På 
grund av prognos om högre utlåning till kommuner och 
regioner framöver ställs krav på ytterligare kapitali-
sering. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en 
ändring av stadgarna så att en nivå på kapitalinsats i 
form av obli gatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. För att uppnå denna obligatoriska medlems-
insats har Lunds kommun ökat sin medlemsinsats i 
Kommuninvest med 77 miljoner kronor under 2021.
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksam-
heten följs upp kommunövergripande sex gånger per år, 
två delårsrapporter, en per april och en per augusti samt 
fyra månadsrapporter. För att uppnå så bra styrning 
som möjligt av verksamheten är prognossäkerheten av 
avgörande betydelse och att nämnderna vid negativa 
budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits 
respektive planeras för att få budgeten i balans. Rappor-
tering om detta ska ske till kommunstyrelsen.

Lunds Rådhus AB:s uppföljningsprocess innebär att 
dotterbolagen följs upp nio gånger per år avseende 
ekonomiskt utfall, prognos, investeringsredovisning 
samt händelser av vikt i bolagens verksamhet. Utöver 
den löpande uppföljningen görs årsbokslut.

Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgick 2021 
till plus 3 procent. En avvikelse på en procent bedöms 
innebära god prognossäkerhet. Förklaringen till den 
höga budgetavvikelsen för 2021 ligger främst hos barn- 
och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom 
barn- och skolnämndens verksamhet är det främst färre 
barn och elever än vad som var tänkt när nämndens 
budget togs som har resulterat i överskott. För vård- och 
omsorgsnämnden har effekterna av pandemin gjort att 
efterfrågan på verksamheten har varit lägre än tänkt. 
En ytterligare förklaring är att verksamheten har haft 
svårt att förbruka stora statsbidrag som kommit sent 
under året. Vård och omsorgsnämnden har också haft 
betydligt lägre volymer än budgeterat framförallt inom 
LSS-verksamheten.

April Augusti Utfall

Nämndernas prognos-
avvikelse, mnkr

10 86 214

Nämndernas prognos-
avvikelse i %

 
0,1 %

 
1,2 %

 
3,0 %

Finansförvaltning 161 190 283

Budgetavvikelse 171 276 497

Budgeterat resultat 101 101 101

Årets resultat 273 377 598

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort 
antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala 
beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. 
Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden 
är att upprätta en känslighetsanalys.

Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika 
händelser

2021

 
Händelse

Förändring 
+/- ,mnkr

1 kronas förändring av kommunal-
skatten

 
291,8

Förändrat invånarantal med 100, 
skatteintäkter, bidrag och utjämning

 
5,3

Avgiftsförändring med 1 procent 4,7

Löneförändring med 1 procent 
inklusive PO-tillägg

53,4

2021

Förändring av verksamhetens 
kostnader med 1 procent, exkl löner 
och ersättningar

 
 

54,0

Förändrad upplåning med 100 
miljoner kronor

 
0,2

100 heltidstjänster 48,3

Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan 
på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför 
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl 
kort som lång sikt.
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Balansomslutning
Balansomslutningen, det samlade bokförda värdet 
på tillgångarna, uppgick till 27 miljarder kronor, varav 
kommunen stod för 16,2 miljarder kronor, bolagen 
15,6 miljarder kronor och kommunalförbunden 
1,5 miljarder kronor. Interna mellanhavanden inom 
de sammanställda räkenskaperna för koncernen var 
6,2 miljarder kronor. Balansomslutningen ökade med 
2,1 miljarder kronor, år 2020, vilket motsvarar åtta 
procent och en stor del av förklaringen är årets investe-
ringar.

Värdering av LKF:s fastighetsbestånd visade på ett mark-
nadsvärde om 16,6 miljarder kronor (15,1). Övervärde 
i förhållande till färdigställda fastigheter uppgick till 
8,8 miljarder kronor (8,5, år 2020).

Risk

Kommunalskatt
2021 uppgick Lunds kommuns kommunalskatt till 
21,24 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de 
senaste sju åren. Lunds kommun har tillsammans med 
Malmö stad den femte högsta skattesatsen i Skåne. 
Median skattesatsen i Skåne uppgick under 2021 till 
20,54 procent. Högst skattesats bland kommunerna 
i Skåne har Bromölla med 22,56 procent medan Vellinge 
kommun har lägst skattesats med 18,50 procent.

Soliditet
Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens 
ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor del 
av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat 
själv med framför allt skatteintäkter. De faktorer som 
påverkar soliditeten är årets resultat samt tillgångarnas 
och skuldernas förändring.

Koncernens soliditet uppgick till 35 procent, vilket är 
en ökning jämfört med föregående år (32 procent). 
Soliditeten har legat relativt stabil under de senaste åren. 
Kommunen och ingående bolag och kommunalförbund 
bedöms ha en god ekonomisk ställning.

Kommunens soliditet exklusive lån för annans räkning 
(främst Lunds kommuns Fastighets AB och VA SYD) 
uppgick till 53 procent vilket är i nivå med 2020 
(51 procent). Beräkningen har tagit hänsyn till de för-
ändringar i eget kapital som har skett till följd av ändrad 
redovisningsprincip för exploateringsinkomster.

Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden hade 
räknats med, hade soliditeten uppgått till 32,8 procent. 
Pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse, 
har minskat marginellt sedan 2020.

Likviditet
Likviditet är enkelt uttryckt ett bevis på kommunens 
betalningsförmåga på kort sikt, det vill säga resurser 
till att kunna avbetala skulder, avgifter och fakturor i tid. 
Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet 
och minimera låneskulden. För att hantera den finansiella 
beredskapen på kort sikt används checkräkningskredit, 
kreditlöften hos bank samt möjligheten att uppta 
kortfristiga lån via ett certifikatprogram. Ramen för 
certifikatprogrammet är 2,0 miljarder kronor.

Kreditvärderingsföretaget S & P Global Rating genomför 
årligen en så kallad rating av Lunds kommun. Kommunen 
har det högsta möjliga kreditbetyget (AAA) vilket innebär 
en hög kreditvärdighet. Med denna goda rating som 
underlag får kommunen bättre möjligheter vid upplåning 
på kapitalmarknaden genom bland annat lägre räntor 
och tillgång till fler investerare. En förutsättning för 
att kunna upprätthålla denna goda rating på lång sikt 
är att kommunen visar goda resultat i enlighet med de 
finansiella målen. Även Kommuninvest har under året 
redovisat att det innebär en mycket låg risk att låna ut 
pengar till Lunds kommun. 

Låneskuld
Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn 
uppgick i slutet av 2021 till totalt 6 750 miljoner kronor. 
Upplåningen för kommunens verksamhet, det vill säga 
nettolåneskulden, uppgick till 2 853 miljoner kronor 
varav 35 miljoner kronor utgjorde leasingskuld. Det 
innebar en ökning av nettolåneskulden exklusive leasing 
med 82 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. 
Detta är betydligt lägre än budget där en ökning med 
461 miljoner kronor förväntades. Anledningen är främst 
ett betydligt bättre resultat samt en lägre investerings-
volym 2021 än budgeterat.

Årets nettolåneskuld relaterat till skatteintäkter och 
generella statsbidrag, uppgick till 38 procent. Denna 
indikator är den andra av kommunens två beslutade 
finans iella mål. Målvärdet ska uppgå till högst 
60 procent. Målet infriades.

Kommunen har möjlighet att vidareförmedla lån inom 
de ramar och riktlinjer som sätts upp av kommunfull-
mäktige. Av den externa upplåningen är 3 832 miljoner 
kronor vidareutlånade till bolag inom kommunkoncernen 
samt till kommunalförbund.

Kommunens kapital- och räntebindningsstrategi är 
fastställd i de finansiella riktlinjerna. Syftet med dessa 
strategier är att minimera den risk som är förknippad 
med låneskulden.
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Borgensåtaganden
Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar 
och riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige. 
Borgensåtagande innebär att kommunen garanterar 
att en annan verksamhets skuld kommer att bli betald. 
Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 
till 3 265 miljoner kronor, vilket är en minskning med 
337 miljoner kronor sedan föregående år. Det är främst 
borgensåtagande för LKF:s räkning som har minskat 
samtidigt som vidareförmedling av lån till LKF har ökat.

Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelse innebär en juridiskt bindande 
utfästelse till anställd eller förtroendevald att efter 
anställningens slut betala ersättning i form av pension. 
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick till 
2 828 miljoner kronor, vilket är marginellt högre än 
föregående år. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 

redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvars-
förbindelse och uppgick till 2 075 miljoner kronor 
inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda 
avtals pensioner och liknande, intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och 
uppgick till 753 miljoner kronor inklusive löneskatt. 
Det motsvarar en ökning med 91 miljoner kronor sedan 
föregående år.

Den del av pensionsmedel som förvaltas av kommunen 
har främst placerats i svenska och globala aktiefonder. 
De finansiella placeringarna har gjorts för att delvis 
matcha pensionsavsättningar som har gjorts från 
och med 1998. Det bokförda värdet var vid årsskiftet 
320 miljoner kronor vilket enligt nya redovisningsregler 
är det samma som marknadsvärdet. Under året har 
placeringarna genererat in finansiell intäkt om 5 miljoner 
kronor genom utdelning och fondrabatt.

Årets resultat, 
mnkr

Resultat före 
skatt, mnkr

Intäkter, 
mnkr Soliditet

Antal 
anställda Investeringar

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Koncernen 
(eliminerat 
kc- internt)

 
 

856

 
 

640

 
 

966

 
 

753

 
 

13 498

 
 

13 661

 
 

35 %

 
 

32 %

 
 

11 213

 
 

11 111

 
 

2 149

 
 

2 102

Lunds 
kommun

 
598

 
423

 
598

 
423

 
9 240

 
8 870

 
40 %

 
40 %

 
10 116

 
10 145

 
1 025

 
747

Lunds Rådhus 
AB

 
34

 
34

 
34

 
35

 
2

 
2

 
17 %

 
17 %

 
0

 
0

 
0

 
0

Lunds 
kommun 
Fastighets AB

 
 

145

 
 

139

 
 

195

 
 

193

 
 

1 158

 
 

1 122

 
 

27 %

 
 

25 %

 
 

261

 
 

264

 
 

622

 
 

562

Lunds 
kommun 
Parkerings AB

 
 

-8

 
 

7

 
 

-7

 
 

0

 
 

80

 
 

65

 
 

20 %

 
 

24 %

 
 

26

 
 

22

 
 

104

 
 

125

Fastighets AB 
Lund Arena

 
-1

 
1

 
-1

 
0

 
3

 
3

 
70 %

 
70 %

 
0

 
0

 
0

 
1

Visit Lund AB -2 0 -2 -1 21 8 23 % 38 % 22 11 0 1

Kraft-
ringen AB 
(kommunens 
andel)

 
 
 

283

 
 
 

222

 
 
 

348

 
 
 

297

 
 
 

3 326

 
 
 

2 610

 
 
 

46 %

 
 
 

47 %

 
 
 

586

 
 
 

473

 
 
 

346

 
 
 

300

Räddnings-
tjänst Syd 
(kommunens 
andel)

 
 
 
1

 
 
 

-1

 
 
 
1

 
 
 

-1

 
 
 

79

 
 
 

76

 
 
 

8 %

 
 
 

9 %

 
 
 

116

 
 
 

114

 
 
 

16

 
 
 

5

VA SYD 
(kommunens 
andel)

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

222

 
 

197

 
 

0 %

 
 

0 %

 
 

86

 
 

83

 
 

121

 
 

125

Tabellen är en sammanställning av olika nyckeltal 2021 
jämfört med 2020 fördelat på kommunkoncernen samt de 
olika verksamheter som ingår i kommunkoncernen.
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Foto: Maria Åsfält

Fokusområden
Den politiska ledningen i Lunds kommun visar hur de vill 
utveckla kommunkoncernen genom att ta fram styrande 
fokusområden för mandatperioden. Fokusområdena ger 
en övergripande riktning, i syfte att säkra en långsiktig 
utveckling - mot visionen.

Till fokusområdena beslutar kommunfullmäktige om 
tillhörande mål som konkretiserar vad som ska utvecklas 
inom fokusområdena.  Fokusområden och mål gäller för 
alla nämnder, styrelser och bolag att förhålla sig till.

I Lunds kommuns Policy för hållbar utveckling tydliggörs 
kommunkoncernens förhållningssätt till Agenda 2030 
och de globala målen. En hållbar utveckling inom kommun-
koncernen omfattar tre dimensioner – ekologisk, social och 
ekonomisk, vilka utgör varandras förutsättningar.

Lundaborna  
i fokus

Smartare  
Lund 

Organisationen 
Lund

Ekonomi
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Genom arbetet med både fokusområden, KF-mål samt 
målsättningar formulerade genom Policy för hållbar 
utveckling arbetar Lunds kommunkoncern med samtliga 
hållbarhetsdimensioner. På så vis bidrar Lunds kommun 
till FN:s globala mål i Agenda 2030:

KommunfullmäktigemålFokusområden

Lundaborna i fokus
2. I Lunds kommun skapas kvalitet 
som gör skillnad

3. Lunds kommun ska vara den bästa 
kommunen att bo och leva i, särskilt för 
barn och unga.

1. Alla lundabor ska ha mesta möjliga 
inflytande över sina liv

4. I Lund ska vi vara ledande inom 
innovation och skapande

5. Lunds kommun ska vara ledande 
inom miljö och klimat

6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt 
och funktionellt besöksmål

7. Lunds kommun ska vara en modern 
och attraktiv arbetsgivare

8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en 
stark innovationskultur i organisationen

9. Lunds kommun ska ha 
långsiktigt hållbar ekonomi

Smartare Lund

Organisationen Lund

Ekonomi

4 5 8

2 4 8

3 11

8 9

2 3 6 7 9 11 12 13 14 15

8 11

4 8

9 16

8 12

10 11

Bildtext: Bilden illustrerar översiktligt hur kommunfullmäktiges fokusområden 
och mål knyter an och bidrar till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

38 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E



Lundaborna i fokus
Kommunfullmäktiges mål kopplat till 
fokusområdet utgörs av följande vilje-
inriktningar:
Kommunfullmäktigemål

1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv

Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självför-
sörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller 
kulturella strukturer i sina livsval.

 Klarar delvis målet
2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad

All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, 
ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinu-
erligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.

 Klarar delvis målet
3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga

Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgänglighe-
ten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter 
ska upplevas som stort och brett.

 Klarar målet

Foto: Nils Byrfors
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Analys av fokusområdet 
som helhet
Inom fokusområdet finns tre uttalade viljeinriktningar 
formulerade genom kommunfullmäktigemål. Två av 
dessa mål bedöms vara delvis uppfyllda, ett mål bedöms 
vara i hög grad uppfyllt.

Av de totalt 16 särskilda uppdragen har 11 genomförts 
och slutförts. 5 uppdrag är pågående och fortsätter in 
i 2022. Samtliga särskilda uppdrag till fokusområdet 
redovisas sist i avsnittet.

Måluppfyllelse för respektive kommunfullmäktigemål 
baseras på en helhetsbedömning av resultat av de 
särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt som är 
kopplade till fokusområdet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag.

1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga 
inflytande över sina liv
Kommunfullmäktigemål

1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över 
sina liv

Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra 
Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsör-
jande och även förväntas stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller 
kulturella strukturer i sina livsval.

 Klarar delvis målet

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Det här målet kan kopplas till flera av de globala målen 
inom FN. För att nå målen krävs att Lund är ett jämställt 
och jämlikt samhälle där alla erbjuds en god utbildning. 
Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och 
entreprenörskap samt säkerställa rättvisa arbetsvillkor 
gynnas en arbetsmarknad som inkluderar alla i Lund. 
Planeringen av det växande Lund måste ske på ett sätt 
där ingen lämnas utanför.

Analys av måluppfyllelse
Verksamhetens arbete bedöms till viss del leda till de 
resultat som kommunfullmäktige vill nå och därmed 
bedöms målet vara delvis uppnått. Pandemin lyfts som 
en anledning till att verksamheten delvis har försämrat 
sina resultat eller inte når uppsatta målvärden som 
lyfts i nämndernas utvecklingsmål, kopplade till fokus-
området inklusive KF-mål.

Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 

styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 
utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-
fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag 
redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser 
och årsredovisningar.

Tillgång till god utbildning
Generellt uppvisar Lunds utbildningsverksamhet en 
god måluppfyllelse för läsåret 20/21 jämfört med 
både tidigare år och riksgenomsnittet. Nöjdheten 
bland Lundaborna med både förskola, grundskola 
och gymnasiet är också stor, vilket framkommer i 
kommunens Kvalitetsrapport 2020/2021. Det är dock 
tydligt att pandemin har haft stor påverkan på utbildnings-
verksamheten under det gångna året.

För grundskoleverksamheten redovisas att såväl det 
genom snittliga meritvärdet som behörigheten till yrkesför-
beredande program på gymnasiet förbättrades för läsåret 
20/21, jämfört med föregående läsår. Resultaten visar 
samtidigt att skillnaden i meritvärde mellan den fjärdedel 
av grundskolorna där eleverna har mest gynnsamma för-
utsättningar, sett till socioekonomiska bakgrundsfaktorer, 
och den fjärdedel där de har minst gynnsamma förutsätt-
ningar har ökat jämfört med föregående läsår. Orsaken 
är framför allt att skolor med mer gynnsamma förutsätt-
ningar uppnått högre merit värden, men även att de med 
mindre gynnsamma förutsättningar uppnått något lägre. 
Skillnaden i behörighet till yrkesförberedande program 
på gymnasiet mellan skolorna har i stället minskat, från 
20,1 procent 2020 till 17,2 procent 2021. Andelen behöriga 
har framför allt stärkts vid de enheter där eleverna har 
mindre gynnsamma förutsättningar. Sammantaget visar 
årets siffror gällande meritvärde och behörighet att 
framför allt de skolor där elever har mer gynnsamma 
förutsättningar haft en stark meritvärdesutveckling 
jämfört med föregående år, men samtidigt att de skolor 
där elever har mindre gynnsamma förutsättningar tagit 
stora kliv i att öka andelen avgående niondeklassare med 
behörighet till gymnasiet.

Andelen elever som tar examen och genomsnittlig 
betygspoäng vid de högskoleförberedande gymnasie-
programmen har under många år varit väl över riks-
genomsnittet. Läsåret 20/21 är måluppfyllelsen fortsatt 
god jämfört med föregående år och riksgenomsnittet. Vid 
yrkesprogrammen har andel examen och genomsnittlig 
betygspoäng successivt ökat sedan läsåret 13/14 genom 
ett aktivt arbete, och är numera i nivå med riket. Läsåret 
19/20 minskade andel examen marginellt och läsåret 
20/21 ökade andel examen till den högsta nivån sedan det 
nya betygssystemet infördes.

Samtidigt var det en högre andel elever vid yrkes program 
som inte slutförde sin utbildning läsåret 20/21 jämfört med 
tidigare läsår och elever i årskurs 1 och 2 på yrkesprogram 
läsåret 20/21 hade en lägre genomsnittlig betygs poäng 
jämfört med tidigare elevkullar. Den minskade målupp-
fyllelsen de två senaste läsåren bedöms bero på fjärr- och 
distansundervisningen.
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För vuxenutbildningens samtliga utbildningsformer 
(grundläggande nivå, gymnasial nivå och sfi) förutom 
Lärvux, syns en utveckling där fler påbörjar studier 
men också befinner sig kvar i utbildning under en längre 
period. Även något försämrade studieresultat och högre 
andel avbrott av studier vid framförallt sfi syns. Andel 
elever med kort utbildningsbakgrund inom sfi vid 
Komvux i Lund har ökat över tid och är nu i nivå med 
riksgenomsnittet (19 procent). Generellt har elever inom 
vuxenutbildningen som läser på distans svårare att klara 
utbildningen än de som har närstudier.

Vuxenutbildningen har under pandemin haft fjärr- och 
distansundervisning för störst andel elever under 
längst tid, av alla skolformer. Nationella studier gällande 
grundskole- och gymnasieutbildning visar att det är elever 
med sämre förutsättningar att klara utbildningen som har 
haft svårast att klara fjärr- och distansundervisningen.

Sammanfattningsvis kan pandemins påverkan summeras 
till att den för eleverna i framförallt gymnasiet och 
vuxenutbildningen inneburit ett kunskapstapp. För 
elever i samtliga utbildningsformer skönjas ett sämre 
mående i form av stress, och för vissa grupper även ett 
tapp i sociala färdigheter. Tack vare restriktivitet med 
fjärr- och distansundervisning samt ett omfattande 
arbete på skolorna med att stödja eleverna att klara 

utbildningen blev effekterna inte så stora som befarat, 
men en försämrad måluppfyllelse kan dock skönjas. 
Lång siktiga konsekvenser kan bli påverkan på barns 
och elevers utveckling, lärande och kunskapsutveckling, 
vilket kan få påverkan på meritvärde, behörighet till 
gymnasieskola och psykiskt mående. Dessa effekter 
kommer att behöva följas och hanteras under en lång tid 
framåt, bland annat inom ramen för skolornas systema-
tiska kvalitetsarbete och i olika utvecklingsarbeten.

Effekter syns även på arbetsmiljön för pedagoger 
och annan personal i kommunens skolor. Det kan 
konstaterats att arbetsbelastningen varit hög för både 
medarbetare och chefer under pandemin, vilket bland 
annat påverkat skolpersonalens möjligheter att följa 
upp elevers välbefinnande och studiesituation. Året har 
kantats av tvära kast mellan arbete på plats och distans-
arbete, vilket har krävt snabba och arbetskrävande om-
ställningar. Hösten 2021 var något lugnare, då all under-
visning var på plats, men vid vårterminens start 2022 
slog pandemin till igen med stor smittspridning, vilket 
innebar nya beslut om fjärr- och distansunder visning. En 
annan konsekvens av pandemin är att utvecklings arbete 
och fortbildning har blivit eftersatt, eftersom arbetet med 
pandemin har tagit tid. Utvecklingsinsatser, utbildningar, 
elev- och lärarutbyten och liknande har skjutits upp.

Foto: Kasper Dudzik
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En positiv effekt som pandemin trots allt burit med sig 
är att den digitala kompetensen har ökat i en högre takt 
än vad som initialt planerats för. Digitalisering och auto-
mationslösningar som stöd för verksamhetsutveckling 
och effektiv resursanvändning är även fortsättningsvis 
prioriterade frågor för utbildningsverksamheten.

Arbetsmarknad och förutsättningar för själv-
försörjning
Trenden med ett högt inflöde till socialtjänsten håller 
i sig. Trenden kan delvis kopplas till coronapandemin, 
då de svagaste grupperna på arbetsmarknaden drabbas 
hårt av pandemins effekter. En annan förklaring är 
förändringar i befolkningen till följd av det höga flykting-
mottagandet under åren 2016 till 2019. För denna grupp 
nyanlända har en kort utbildningsbakgrund bland 
annat påverkat möjligheterna till etablering på arbets-
marknaden och inneburit att en stor andel hamnat i 
behov av försörjningsstöd. Flyktingmottagandet, den 
pågående lågkonjunkturen och även effekter av corona-
pandemin som ökat konkurrensen på arbetsmarknaden 
ses som bidragande orsaker till utfallet.

Avstämning av socialtjänstens beslutade indikatorer 
visar att antalet aktualiseringar blev 5 procent högre 
än rekordåret 2020. Tiden med försörjningsstöd ökar 
samtidigt som andelen som endast har försörjningsstöd 
som inkomst ökar. Trenden indikerar att allt fler hushåll 
med barn hamnar i långvarigt försörjningsstöd. Det höga 
inflödet har också inneburit en hög arbetsbelastning för 
de medarbetare som arbetar med myndighetsutövning. 
En resursförstärkning skedde första kvartalet för att 
möta det höga inflödet. Kommunens verksamheter inom 
socialtjänsten arbetar med en mängd strategier för att 
bryta trenden, och anställningar med stöd är ett av de 
främsta verktygen.

Arbetsförmedlingen har på grund av ekonomiska 
skäl stoppat vidare beslut för extratjänster och intro-
duktionsjobb. Inom socialförvaltningen pågår därför 
en omställning för att kunna erbjuda kommunala 
arbetsmarknadsinställningar med kompletterande 
stöd från arbetsmarknadskonsulent. Bland annat har 
en ny organisation behövt byggas upp, i syfte att kunna 
erbjuda anpassat stöd och insatser samt för att involvera 
fler delar av kommunens organisation i arbetet. Arbetet 
inleddes under hösten 2021.

Under senhösten 2021 skedde en förändring i trenden 
där antalet barn i långvarigt försörjningsstöd minskade 
något, vilket i stort bedöms bero på de arbetsmarknads-
insatser som genomförts inom förvaltningen. Vid 
avstämning av indikatorerna framgår dock att det 
uppsatta målet om antal arbetsmarknadsanställningar 
inte uppnås, samt att antalet hushåll med försörjnings-
stöd fortsatt överstiger 3 procent av antalet hushåll i 
Lund (3 procent motsvarar ca 1000 hushåll). Målupp-
fyllelsen har dock ökat jämfört med år 2020. Målet 

bör betraktas som en långsiktig process, då många av 
individerna som står utan sysselsättning behöver få både 
stöd och utbildning för att nå självförsörjning.

Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella 
strukturer i sina livsval
Flera insatser har under året genomförts för att stärka 
Lundabornas möjligheter till frihet och mänskliga rättig-
heter; fria från våld, förtryck och strukturella orättvisor. 
Flertalet av dessa insatser analyseras i Lunds kommuns 
hållbarhetsredovisning.

Kommunens arbete med att fånga upp och förebygga 
våld; både i nära relationer, i ungdomsverksamheten 
samt i form av hedersrelaterat våld fortsätter och har 
blivit ett viktigt fokus sedan pandemins utbrott. Heders- 
och kvinnofridssamordnarna har under året genomfört 
en rad kompetenshöjande insatser till kommunens 
förvaltningar och arbetet med att ta fram en kommun-
gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck har påbörjats. Under året har projekt för att 
kartlägga process för handläggnings- och stödinsatser 
vid våld i nära relationer inom socialtjänsten påbörjats 
och fortsätter enligt plan. Ansökningarna till kommunens 
Kriscentrum om samtalskontakt har, tvärtemot vad som 
befarats med hänsyn till pandemin, inte ökat utan snarare 
minskat något under året. Däremot förstärks trenden att 
fler har behövt erbjudas insatsen skyddat boende.

Sedan flera år tillbaka arbetar barn- och skol förvaltningen 
med Bygga Broar, en modell för att främja integration, 
förebygga våld i nära relation och heders relaterad proble-
matik. Hittills har 40 förskolor med cirka 600 pedagoger 
och 20 rektorer inom förskola och andra resurspersoner 
på barn- och skolförvaltningen deltagit i utbildning 
och handledning. Ett arbete pågår också för att stärka 
fritidsverksamhetens värdegrundsarbete. Under året har 
en stor fortbildningsinsats i våldsprevention genomförts 
i samverkan med riksförbundet MÄN. Utbildningen har 
gett medarbetarna metoder och redskap som ger tryggare 
miljöer för unga att delta i.

Till detta kan också nämnas att Lunds kommun medverkar 
i SKR:s modellkoncept för jämställdhet under 2021–2023, 
i syfte att än mer integrera detta perspektiv i styrningen 
för att kunna erbjuda likvärdig service och jämställd 
resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, 
flickor och pojkar.
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Foto: Thobias Ligneman
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2. I Lunds kommun skapas kvalitet som 
gör skillnad
Kommunfullmäktigemål

2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad

All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig 
den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, 
ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, 
effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuer-
ligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för 
alternativa driftsformer och våga pröva nytt.

 Klarar delvis målet

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Det här målet kan kopplas till tre av FN:s globala mål. 
För att nå dem krävs att Lund levererar god kvalitet inom 
sina verksamheter både när det gäller service, måltider 
och utbildning och som tillgodoser alla människors olika 
behov. I det ingår också att sträva efter en varaktig, in-
kluderande och hållbar ekonomisk tillväxt som erbjuder 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 
invånare.

Analys av måluppfyllelse
Verksamhetens arbete bedöms till viss del leda till de 
resultat som kommunfullmäktige vill nå och därmed 
bedöms målet vara delvis uppnått. Pandemin och ett 
ökat inflöde av ärenden inom vissa verksamhetsområden 
lyfts som en anledning till att verksamheten delvis har 
försämrat sina resultat eller inte når uppsatta målvärden 
som lyfts i nämndernas utvecklingsmål, kopplade till 
fokusområdet inklusive KF-mål.

Foto: Kennet Ruona
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Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 
utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-
fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag 
redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser.

All service ska upplevas som, och objektivt sett 
vara snabb, effektiv och av hög kvalitet
Kvalitetsrapportens analyser visar att Lunds kommun 
generellt har en relativt sett hög kvalitet i kommunens 
verksamheter, detta jämfört med både gruppen större 
städer liksom för gruppen alla kommuner. Samtidigt är 
nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s 
medborgarundersökning liksom olika brukarundersök-
ningar hög för flera kategorier och områden.

Kvalitetsrapporten indikerar vidare att kommunen inom 
flera verksamhetsområden har etablerade strukturer 
och beprövade arbetssätt för att systematiskt säkra och 
utveckla kvaliteten. Ytterligare en förklaring till det 
goda kvalitetsläget för Lund är de förutsättningar som 
kommunen har i form av befolkningsstruktur, folkhälsa, 
jämställdhetsnivåer, näringslivsstruktur och utbild-
ningsnivå hos befolkningen.

Effektiv handläggning
Inom några av kommunens verksamhetsområden syns 
ett ökat inflöde av ärenden som rör myndighetsutövning, 
med längre handläggningstider och sämre nöjdhet hos 
Lundaborna som följd.

Sedan 2019 syns en ökad belastning på Lunds bygglovs-
handläggning genom en kraftig ökning av antalet 
bygglovsärenden, vilket delvis kan vara en effekt av corona-
pandemin. Detta innebär långa handläggningstider för 
bygglov. Effekter syns även i försämrade resultat av Nöjd 
kundindex-mätningar (NKI) rörande bygglov för 2021. 
Åtgärder har vidtagits av stadsbyggnadskontoret, bland 
annat i form av resursförstärkning med fler handläggare 
och ändrade arbetssätt samt utveckling av e-tjänst för att 
söka bygglov och tillstånd. Mätning av handläggnings-
tiderna visar på en försiktig nedgång under slutet av 2021, 
men en fortsatt hög ärendeinströmning ser ut att fortsätta 
in i 2022. Glädjande är att det har varit en positiv ärende-
balans under andra halvan av året, vilket innebär att fler 
beslut har tagits än bygglovsärenden har kommit in.

Som omnämnts tidigare har även socialtjänsten ett ökat 
inflöde under senare år. Även här har resursförstärkningar 
vidtagits för att säkra kvaliteten och rättssäkerheten för 
Lundaborna.

Insatser till äldre och funktionsnedsatta
Även 2021 har varit ett år med stor påverkan och 
belastning på vård- och omsorgsverksamheten med 
anledning av coronapandemin. Vård- och omsorgs-
nämnden har sedan 2020 arbetat aktivt med att rigga en 
agil organisation med tydliga strukturer som klarar att 
snabbt ställa om och göra ändrade prioriteringar i orga-
nisationen. Detta har varit värdefullt även under 2021, då 
pandemin med olika intervall blossat upp i verksamheten.

Det grundläggande uppdraget: att skapa säkra miljöer 
för brukare och medarbetare, förebygga smittspridning, 
ha tillgång till rätt skyddsutrustning, ett nära ledarskap, 
chefer i beredskap, god kommunikation samt att följa 
smittspridningen – har varit högsta prioritet. Även om 
påfrestningarna varit stora i organisationen på grund av 
den pågående pandemin visar resultatet av uppföljningar 
på individnivå att brukarnas upplevelse av verksamhet-
ens kvalitet är god.

Mycket av det viktiga arbetet med förebyggande insatser 
riktade till bland annat äldre och funktionsnedsatta 
har inte kunnat genomföras i den utsträckning som 
planerats för året. Även utvecklingsarbete har i olika 
grad fått ändrade tidplaner och omprioriterats. Detta 
beror huvud sakligen på pandemin och att insatser för att 
trygga och säkra den mest basala vården och omsorgen, 
samt att förhindra smittspridning, har varit i fokus. Flera 
insatser har genomförts men i annan form, exempelvis 
har digitala former av stöd erbjudits istället. Många 
brukare har dock valt att pausa sina insatser under 
pandemin, av rädsla för smittan.

Exakt hur stor påverkan på brukare, medarbetare, 
kommuninvånare och organisation pandemin har haft 
är svår att överblicka, men det är troligt att den får 
bedömas som stor.
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3.Lunds kommun ska vara den bästa 
kommunen att bo och leva i, särskilt för 
barn och unga
Kommunfullmäktigemål

3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo 
och leva i, särskilt för barn och unga

Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar 
och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten 
ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grund-
läggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska 
upplevas som stort och brett.

 Klarar målet
GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Det här målet kan kopplas till två av FN:s globala mål. 
För att nå dem krävs att Lund arbetar förebyggande och 
långsiktigt för att främja invånarnas psykiska och fysiska 
hälsa. Investeringar i hälsa gynnar samhällets utveckling 
i stort och skapar förutsättningar för människors grund-
läggande rättigheter till välbefinnande.

Människors hälsa är starkt sammankopplad med 
hållbar stadsutveckling. Inkluderande och innovativ 
stadsplanering som tar hänsyn till alla människors olika 
behov behövs för att göra Lund säkert och hållbart för 
framtiden.

Analys av måluppfyllelse
Verksamhetens arbete bedöms leda till de resultat som 
kommunfullmäktige vill nå och därmed bedöms målet 
vara i hög grad uppnått.

Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 
utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-
fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder, styrelser 
och bolag redogjort för årets arbete i sina respektive 
årsanalyser och årsredovisningar.

En trygg plats
I mätningar av upplevelse av trygghet tar Lund 
ytterligare kliv. I polismyndighetens nationella 
trygghetsmätning har Lunds samlade trygghetsindex 
förbättrats ytterligare för 2021. Det tangerar nu 2015 
års resultat och är därmed den bästa noteringen sedan 
2014. Utsattheten för brott har minskat på flera punkter 
i det samlade resultatet, liksom känslan av otrygghet. 
Alla mätområden utom ett upplevs i årets mätning som 
tryggare av invånarna. Undantaget är Lund Väster som 
har en marginell försämring från ett väldigt tryggt läge 
i fjolårets mätning.

Även SCB:s medborgarundersökning ger bilden av att 
Lund är en trygg plats, givet sin storlek. 80  procent av 
de som besvarat enkäten anger att det är mycket eller 
ganska tryggt utomhus i området där de bor när det 
är mörkt ute. Motsvarande resultat för alla deltagande 
kommuner och gruppen “Större stad” är 77 respektive 
72  procent. Lund placerade sig även på första plats i 
tidningen Fokus kommunranking i kategorin trygghet.

Under året har lokalpolisområde Lund och Lunds 
kommun jobbat med att agera mot de problem som 
vi ser tillsammans och det ger, vilket bekräftas av 
mätningarna, resultat. Alla de åtgärder som till exempel 
har genomförts i mätområdet Centrum, såsom upp-
sättning av kamera på Botulfsplatsen och den fortsatta 
gemensamma satsningen (Lunds kommun, Jernhusen 
och Trafikverket) på ordningsvakter i den så kallade 
C- triangeln kring stationen, ger ett tydligt resultat och 
ökad trygghet jämfört med förra årets mätning.

Andra insatser som genomförts under året och som 
bedöms bidra till måluppfyllelse:

•	 Arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet har 
kommit igång. Arbetet involverar samtliga verksam-
heter i Lunds kommun som hanterar olika utbetal-
ningar eller köper tjänster.

•	 Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet 
startades upp under hösten.

•	 Lunds kommuns strategi med att öka antalet kameror 
pågår och Lerbäckskolan är första skolan som fått 
igång kamerabevakningen.

•	 Kommunens kommunala fastighetsbolag, LKF, har 
fortsatt det bosociala arbetet i syfte att fokus på att 
stärka känslan av gemenskap och trygghet för de 
grupper som riskerar att vara extra utsatta som äldre, 
barn och unga samt personer som riskerar att utsättas 
för våld. Exempel på aktiviteter som har genomförts 
är bland annat utomhuskonserter och aktiviteter 
tillsammans med föreningar. Under sommaren ge-
nomfördes aktiviteter i syfte att engagera ungdomar. 
Ett 50-tal av hyresgästernas barn fick då genomföra 
sommarpraktik, med syftet att ge ungdomar en första 
erfarenhet av arbetslivet och utöka sitt kontaktnät i 
olika bostadsområden.
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Planering och byggande för alla skeenden 
av livet
Det är ett fortsatt stort intresse för att bygga bostäder i 
Lund. En mycket hög utbyggnadstakt präglar kommunen, 
både för varierade former av bostäder och för andra ytor, 
såsom torg, parker och naturområden.

Resultatmässigt har 2021 visat sig vara ett rekordår vad 
gäller påbörjade och färdigställda bostäder. De flesta 
påbörjade bostäderna återfinns i Lunds tätort inklusive 
Stångby men ett stort antal bostäder har även påbörjats 
i Dalby och Genarp. En stor del av byggstarterna i 
tätorten Lund är i Brunnshög. Upplåtelseformerna prövas 
för att skapa en variation av bostäder i enlighet med 
kommunens styrdokument. 74 procent eller 1 306 av de 
påbörjade bostäderna är hyresrätter och av dem bedöms 
cirka 260 vara studentbostäder. 25 procent är bostads-
rätter medan endast 1 procent är äganderätt. Fördelning-
en ser annorlunda ut beträffande färdigställda bostäder, 
då är 38 procent av bostäderna hyresrätter, 49 procent 
bostadsrätter och 13 procent äganderätt. Samtidigt 
är bostadsbristen för vissa grupper ett problem, som 
drabbar de mer utsatta grupperna i samhället. Det finns 
ett ökande behov av lämpliga boendeformer för bland 

annat personer med psykosociala problem, psykiska 
funktionsnedsättningar eller missbruksproblematik med 
samtidig hemlöshetsproblematik.

Kommunen arbetar aktivt med att öka effektiviteten och 
samordningen i samhällsbyggnadsfrågorna. I början av 
2021 startades en samordnad samhällsbyggnadsprocess 
för Lunds kommun. Syftet var att skapa en tydligare 
styrning, få en samlad planering och uppföljning, effektiv 
resursplanering och enhetlig kommunikation kring de 
stora investeringsprojekten i kommunen. Processen har 
utvärderats och utvecklats ytterligare under året. 

Flera strategiska insatser har påbörjats under året. 
Arbetet med att ta fram ny utbyggnadsplan, markpolicy 
och bostadspolitiskt program är inlett. Arbetet med att 
ta fram en förvaltningsövergripande plan för klimatneu-
tralt byggande pågår. Kommunens första friluftsstrategi 
antogs under året.

Flera insatser görs för att byggandet ska vara ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbart. I detta arbete ingår att 
rusta för klimatförändringar som kan påverka livskvali-
teten för Lundaborna. Kunskaps- och informationsarbete 

Foto: Nils Byrfors
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rörande värmeböljor har gjorts för att höja kunskapen 
om urban värmestress, till exempel har sensorer för 
temperaturmätning installerats på strategiska platser 
i kommunen. En krontäckningsanalys har genomförts 
för att få underlag när det gäller hur stor yta som täcks 
av trädkronor, vilket kan påverka sårbarheten både för 
värmebölja och skyfall.

För att stärka social hållbarhet vid planering och 
nybyggnationer deltar Lunds kommun tillsammans 
med Skanska och Tyréns samt ett flertal aktörer inom 
akademin (exempelvis Raoul Wallenberg institutet och 
Lunds universitet) i ett nytt projekt: Sociala värden 
hela vägen - ett ramverk för social hållbarhet i plan- och 
byggprocessen. Projektet är treårigt och beviljades 
finansiering från Vinnova i slutet av 2021. Projekt syftar 
till att säkerställa och förbättra förutsättningarna för 
att sociala värden bibehålls och förstärks i planering och 
gestaltning av den fysiska miljön. Målet med projektet 
är att skapa ett gemensamt ramverk för att systematiskt 
värdera och följa upp social hållbarhet i plan- och bygg-
processen.

Även inom arbetet med infrastruktur pågår stora 
satsningar där Lund deltar aktivt. Trafikverkets lokali-
seringsutredning för nya spår Hässleholm-Lund pågår 
och flera samråd har genomförts. Lunds kommun deltar i 
Program stambanan för att bygga kunskapsunderlag för 
en framgångsrik samverkan och förhandling med Tra-

fikverket. Utöver detta arbetar kommunen strategiskt 
för att öka attraktionskraften i förhållande till utbyggnad 
och kollektivtrafik. Lunds kommun har som mål att 100 
procent av nya bostäder och arbetsplatser ska vara i kol-
lektivtrafiknära lägen i antagna detaljplaner. Under 2020 
nådde Lund 80 procent av både bostäder och arbetsplat-
ser i kollektivtrafiknära lägen i antagna detaljplaner. 
2021 har kommunen lyckats att höja denna siffra till 100 
procent, vilket innebär att målet är nått. Avsikten med 
att följa denna indikator är att skapa förutsättningar för 
en långsiktigt hållbar utveckling.

Pandemin har medfört ett mycket stort fokus på stadens 
parker och naturområden och visat på dess viktiga 
funktion i samhället och betydelsen för Lundaborna. 
Under året har flera parker och offentliga rum anlagts, 
förnyats och utvecklats. I slutet av året beslutade 
kommunfullmäktige om inrättande av Höjeådalens 
naturreservat.

God tillgänglighet och grundläggande antidis-
krimineringsarbete
Tillgänglighet handlar i grund och botten om mänskliga 
rättigheter för alla, oavsett funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, etnicitet, religion, ålder med mera. Området 
berör flera dimensioner, både fysisk, social och digital 
tillgänglighet. Flera mål, delmål och aktiviteter för 
området följs upp i kommunens hållbarhetsredovisning.

Foto: Kristina Strand Larsson
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I oktober lanserades nya lund.se. Kommunens nya 
webbplats har fokus på service - det vill säga på vad 
besökaren vill göra på lund.se. I slutet av året lanserades 
även webbplatserna för Högevall, Konsthallen och 
International Citizen Hub. I och med webbplatsbytet 
har kommunen förbättrat sig markant beträffande 
tillgänglighet. Webperf mäter och rankar webbplatser 
utifrån olika kriterier varje månad. Mellan september 
och november klättrade kommunens webbplats från en 
placering på 269:e plats till plats 26 i rankingen.

Under verksamhetsåret har målgrupps- och tillgäng-
lighetsanpassningar skett av bibliotekens lokaler och 
verksamhet. Biblioteken har också fortsatt sitt arbete 
med att utveckla tillgängligheten för vuxna, barn och 
föreningar under meröppet-tid samt för prioriterade 
målgrupper. Uppsökande verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning har vidareutvecklats. 
Biblioteksverksamheten har under året även arbetat 
aktivt för språklig mångfald och nationella minoriteter, 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
samt barn och unga. Arbetet har bland annat fokuserat 
på att tillgängliggöra medier på andra språk och för 
personer med funktionsnedsättning. Kartläggning av 
tillgänglighetsbehov på stadsbiblioteket har genomförts 
och förbättringar är gjorda utifrån enkelt avhjälpta 
hinder.

Pandemin har medfört att fler människor valt att mötas 
utomhus. För att möta detta behov har flera verksam-
heter i kommunen genomfört ett stort antal aktiviteter 
i parker och naturområden, samt att satsningar har gjort 
för att förstärka stadskärnan och centrum i de yttre 
tätorterna. För att alla som bor och vistas i Lund ska ha 
samma möjligheter att använda utemiljöer, bostäder och 
transporter är arbetet med tillgänglighet viktigt. Bland 
annat ges tillgänglighetsrådgivning löpande vid bygglov. 
Inventering och kvalitetssäkring av vissa fritids-
anläggningar och skollokaler för personer med fysiska 
funktionsnedsättningar har genomförts under året.

I maj 2021 öppnade Lunds första Europa Direkt-kontor. 
Det betyder att Lund nu tar ännu ett steg för att stärka 
det europeiska och internationella arbetet i kommunen. 
Europa Direkt kommer att vara en samarbetspart 
till EU-kommissionen och Europaparlamentet och 
drivs i projektform i samverkan med Malmö stad och 
Trelleborgs kommun, fram till december 2025. Europa 
Direkt fungerar som lokala informationskontor som 
genom evenemang, informationsinsatser och utbildning 
ska höja kunskapen om EU:s politik, regelverk och 
fonder bland medborgare och organisationer. Syftet är 
att de ska kunna delta i den demokratiska processen 
och i större omfattning nyttja de möjligheter som 
EU-medlem skapet innebär. De huvudsakliga målgrup-
perna för kontoret är unga och äldre samt skolan och 
näringslivet. Under 2021 har Europa Direkt bland 
annat arrangerat publika evenemang inom områden 

som mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, samt 
uppmuntrat till aktiviteter inom Konferensen om 
framtidens Europa – ett forum från EU som syftar till 
att fånga upp åsikter från medborgare för att påverka 
Europas väg framåt. Europa Direkt har även medverkat 
i genomförandet av EU DAY Lund i oktober 2021. En 
konferens som attraherade drygt 300 deltagare. Det 
stora flertalet deltagare kom från akademi, kommuner, 
myndigheter och näringsliv.

Andra insatser som genomförts under året och som 
bedöms bidra till måluppfyllelse:

•	 I augusti startade ett ettårigt projekt, finansierat av 
Länsstyrelsen, för att samordna och utöka medbor-
garstödet till nyanlända i kommunen. Bland annat 
har ett koncept utvecklats för att samla kommunal 
verksamhet, civilsamhället och statliga aktörer under 
ett tak. Konceptet kommer att testas under 2022. Som 
en del i projektet har medborgarkontoret i Dalby startat 
ett samarbete med EOS Cares/Prisma, som en dag i 
veckan ger nyanlända möjlighet att få stöd med både 
kommunala och statliga ärenden på arabiska och dari.

•	 Under 2021 pågick en förstudie för att initiera och 
starta ett kommunalt partnerskap mellan Lund och 
Francistown i Botswana. Det kommunala partner-
skapet ska utveckla kommunernas organisatoriska 
kapacitet och att ge ömsesidig nytta. Syftet är att 
stödja utveckling av former för mänskliga rättigheter 
att integreras i styrning och ledning på ett varaktigt 
sätt. Grunden för arbetet ligger i FN:s konvention 
om de mänskliga rättigheterna, vilken är tydligt 
kopplad till Agenda 2030:s 17 mål och går hand i hand 
med Lunds kommuns program för social hållbarhet 
2020-2030. Genom förstudien har Lund tillsammans 
med Francistown enats om huvudinnehållet för 
kommande projekt som är social hållbarhet med 
fokus på våld i nära relationer, ungas inflytande samt 
ungdomsdemokrati. Arbetet pågår nu för att revidera 
och komplettera med en ny ansökan som under våren 
2022 lämnas in med målet att hela den treåriga 
projektperioden beviljas och det kommunala partner-
skapet kan gå in i nästa fas.

•	 I april 2021 beslutade regeringen att placera det ny-
inrättade institutet för mänskliga rättigheter – Raoul 
Wallenberginstitutet i Lund, och vid årsskiftet 2022 
invigdes institutet. Institutet har som uppdrag att 
främja säkerställandet av mänskliga rättigheter samt 
undersöka och rapportera om hur dessa respekteras 
och efterlevs i Sverige. Institutet ska även fullgöra de 
uppgifter som en oberoende nationell mekanism har 
enligt konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Institutet ska också lämna 
förslag till regeringen om åtgärder som behövs för 
att säkerställa de mänskliga rättigheterna samt även 
främja utbildning, forskning, information och ökad 
medvetenhet på området.

49LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

FÖ
R

VA
LTN

IN
G

SBER
ÄTTELSE



Trygga, skydda och stärka barns levnads-
förhållanden

Flera insatser genomförs i kommunen för att stärka 
barns rättigheter. Flertalet mål, delmål och aktiviteter för 
området redovisas i kommunens hållbarhetsredovisning.

Under året har kommunstyrelsen beslutat om en ny 
handlingsplan för Barnets bästa. Genom handlingsplanen 
implementeras barnkonventionen i Lund på ett syste-
matiskt sätt. Flera kunskapshöjande insatser i samband 
med planens framtagande har genomförts under 
året. Kommittén för social hållbarhet har genomgått 
utbildning i att genomföra barnkonsekvensanalyser. 
Cirka 800 grundskollärare inom förskolan, grundsärsko-
lan och elevhälsan har genomgått utbildningen Barnkon-
ventionen från ord till handling – för skola, förskola och 
elevhälsa. Även all personal vid Kulturskolan har inför 
läsårsstarten 20/21, gått utbildning i barnkonventionen. 
Antalet utbildade barnrättsstrateger i kommunens 
förvaltningar uppgår nu till 35 stycken. Deras uppgift är 
att stötta medarbetare i arbetet med barnets bästa och 
implementera barnkonventionen i sina verksamheter.

Inom socialtjänsten syns ett ökat antal ärenden av 
allvarlig karaktär som rör barn, vilket är en trend 
som pågått sedan 2019. Detta märks genom en ökning 
av nya insatser enligt lagen om vård av unga (LVU), 
samtidigt har det fortsatt varit många barn som haft 
frivilliga placeringar på HVB-hem och i familjehem. 
Detta sammantaget innebär att det under 2021 varit fler 
placeringar av barn än tidigare år. Socialnämnden vidtar 
flertalet åtgärder och följer situationen noga. Under 2021 
har ett riktat arbete mot barnfamiljer skett på flera olika 
sätt. Bland annat genom ett arbete mot hushåll med barn 
i långvarigt försörjningsstöd, där en positiv effekt i form 
av en liten minskning av sådana hushåll kan ses under 
året. Under året har Lunds första familjecentral invigts, 
vilket är en gemensam satsning mellan socialnämnden, 
barn- och skolnämnden och primärvården, som syftar 
till att arbeta hälsofrämjande, tidigt förebyggande 
och stödjande för målgruppen barn 0-6 år och deras 
föräldrar.

Bruket av narkotika bland unga är en av kommunens 
stora utmaningar. Varken Lunds kommun eller enskilda 
förvaltningar har full rådighet över frågan och samverkan 
krävs för att närma sig målupp fyllelse. Kommunen 
har antagit tydliga mål för arbetet i program för social 
hållbarhet. Det finns även en kommungemensam 
ANDT-plan (ANDT står för alkohol, narkotika, dopning, 
tobak) som innehåller åtgärder, ett ANDT-nätverk och 
en ANDT-koordinator sedan i slutat av 2020. Trots 
omfattande arbete för att minska bruket av narkotika 
behöver arbetet intensifieras om målet ska nås.

Andra insatser som genomförts under året och som 
bedöms bidra till måluppfyllelse:

•	 Samverkan barn och unga har arbetat med imple-
menteringen av YAM (Youth Aware of Mental health) 
i grundskolans årskurs åtta. YAM är ett skolbaserat 
evidensbaserat program som syftar till att stärka den 
psykiska hälsan. Genom ett samarbete mellan barn- 
och skolförvaltningen och socialförvaltningen har 
en samordnare för YAM anställts. Samordnaren har 
förberett och planerat för en pilot på en grundskola 
och åtta personer från fyra av Lunds förvaltningar 
(socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvalt-
ningen) har utbildats till instruktörer i metoden.

•	 Genom den kommungemensamma tjänsten Mål-
tidsservice har flera insatser genomförts under 
året, i syfte att säkra leveranser av näringsriktiga 
måltider till bland annat kommunens barn och unga. 
Gymnasieskolornas måltidsutbud har granskats 
i syfte att garantera likvärdiga kvalitetsnivåer i 
kommunen. Utbudet ska vara likvärdigt oavsett skola 
och gymnasiecaféerna ska ha samma inriktning och 
prisnivåer. Under 2021 har ett förarbete avseende 
hantering av specialkost i Lunds kommun inletts. Möj-
ligheterna att skapa en likvärdig och trygg hantering 
av specialkosten i kommunen har utretts. Arbetet är 
tillfälligt pausat för att gå i linje med Lunds kommuns 
kommande Mat- och måltidsplan som väntas faststäl-
las under 2022.
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Foto: Thobias Ligneman
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Ett brett kultur- och fritidsutbud
För kultur- och fritidsverksamheten har även verksam-
hetsåret 2021 präglats av effekterna av coronapandemin. 
För kultur- och fritidsnämnden syns en negativ påverkan 
på måluppfyllelsen för 2021 och de ambitioner som 
nämnden planerat för. Samtidigt har kultur- och fritids-
verksamheten fortsatt leverera till Lundaborna, om än 
i viss annan form och utsträckning.

Positiva effekter kan ses för den digitala utvecklingen, 
som under både 2020 och 2021 gjort stora förflyttningar. 
Denna utveckling syns exempelvis inom biblioteks-
verksamheten där flera digitala aktiviteter, program 
och tjänster införts. Antal besök till meröppna bibliotek 
har ökat kraftigt under coronapandemin, vilket är ett 
positivt led i att tillgängliggöra biblioteken.

För kulturverksamheten har investeringar gjorts i 
teknik för att möta kulturlivets digitala behov uppkomna 
till följd av coronapandemin, vilket har möjliggjort 
fortsatt produktion på Lunds scener, en digital upplaga 
av Litteralund och ett semi-digitalt Sommarlund. Även 
kulturskolan har förstärkt sin digitala kompetens i syfte 
att kunna erbjuda publik verksamhet under pandemin. 

2021 års öppet hus samt evenemang och elevuppspel 
genomfördes i streamad form. Konsthallen har erbjudit 
filmade visningar av utställningarna, konstnärs- och 
kuratorintervjuer, en utställningsanknuten podd samt 
en läsecirkel. Under året har även möjligheten till aktiv 
programläggning av kulturverksamhetens anläggningar 
setts över, detta i syfte att kunna arbeta mer strategiskt 
med Lunds scener som del i en övergripande kulturell 
infrastruktur. Till följd av detta har kommunens scener 
stärkt sin producentkompetens. 

Processer för att tillskapa publika möten i det offentliga 
rummet pågår genom satsningar såsom LundART som 
under året invigt tre nyskapade verk på tre offentliga 
platser i centrala Lund. Detta har även gjorts genom 
fördelning av extrastöd under sommaren under namnet 
AiR Open Call, vilket bidrog till skapandet av åtta nya 
konstnärliga verk som genomfördes på flera platser i 
Lunds kommun.

Foto: Oskar Torstensson
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Kultur och fritid för barn och unga
Arbetet med att stärka förutsättningarna för unga att 
vara delaktiga och kunna påverka sin fritid har bedrivits 
genom bland annat medborgarförslag och sommarlov-
sentreprenörer. Vissa aspekter av delaktighetsarbetet 
har försvårats av coronapandemin medan andra aspekter 
har underlättats, till exempel genom det mer kvalitativa 
arbete som uppstår i mindre grupper. Fritidsverksam-
heten har under hösten infört idépeng som innebär att 
varje fritidsverksamhet har möjlighet att bevilja medel 
på ett snabbt och enkelt sätt för att underlätta för unga 
att genomföra idéer och aktiviteter lokalt för sitt fritids-
område.

Arbetet med att öka antalet unga som deltar i den öppna 
fritidsverksamheten har dock varit svårt utifrån coro-
narestriktionerna. Detta arbete har däremot genererat 
en möjlighet att nå fler och nya ungdomsgrupper. 
Till exempel har tjejer uppskattat de mindre och mer 
avgränsade sammanhangen som de mindre grupperna 
erbjudit. Arbetet med att öka förutsättningarna för jämn 
fördelning av killar och tjejer som deltar i den öppna 
fritidsverksamheten pågår också genom att arbeta med 
trygghet i miljön och genom att skapa riktad verksamhet 
för tjejer.

Trots pandemin har verksamheten Lov i Lund kunnat 
genomföras storskaligt under sommar-, höst- och 
vinterlov i samverkan mellan kultur- och fritidsförvalt-
ningen, andra förvaltningar och civilsamhället. Detta 
tack vare ett statsbidrag riktat till unga mellan 6–15 år 

som fördelades baserat på antal barn i familjer med för-
sörjningsstöd, vilket också varit en prioriterad målgrupp 
i planering och genomförande av lovaktiviteter.

Idrottsverksamheten har inlett ett arbete för att i 
samverkan med idrottslivet, andra förvaltningar och 
privata aktörer påbörja förstudie kring Case idrotts-
stråket. Kommunala arbetsgrupper samt nätverk för 
dialog med föreningslivet har bildats. Tre huvudspår 
har stakats ut: Arenans utveckling, skolans behov 
och Nationellt centrum för forskning och hälsa med 
kopplingar till den fördjupade översiktsplaneringen för 
Källby. Under våren/sommaren har arbetet intensifierats 
med en närmre målbild och analys av Sparbanken Skåne 
Arena med dess närområde.

Fler insatser har under året genomförts för att öka 
barns tillgång till konst och kultur. Projektet Upplev 
scenkonst, som syftar till att korta vägarna mellan en 
yngre publik och professionell scenkonst, är ett sådant 
exempel som fortsätter under 2022. Kulturtråden - ett 
samlat barnkulturprogram, lanserades under hösten mot 
skola och förskola. Genom fortsatt satsning på konceptet 
konstnärliga handledare inom feriepraktik fick drygt 
30 ungdomar arbeta med konstnärlig verksamhet under 
sommarperioden. Även kulturskolans externt finansierade 
Popin-verksamhet, i syfte att öka deltagandet inom kultur-
verksamheten, genomförde under sommaren ett kultur-
projekt vilket skapade 20 stycken feriepraktikplatser.

Foto: Kasper Dudzik
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - 
Lundaborna i fokus
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden 
fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet 
Lundaborna i fokus. I tabellen framgår vilka nämnder 
som ansvarar för uppdraget, periodens status och upp-
följningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Utveckla arbetet med strategisk landsbygdsutveckling. Kommunstyrelsen  Pågående

Landsbygdsutvecklingen tar sin utgångpunkt i omvärldsanalys och genomförda dialogprojekt i 
tätorterna, fokus har legat på att utveckla pilotprojekt för medborgarbudget och handlingsplan 
för bredbandsutrullning på landsbygden. Ett landsbygdsprogram kommer att tas fram under 
2022.
De elever som behöver större intellektuella utmaningar ska stimuleras 
och t.ex. ges möjlighet att studera i snabbare takt för att känna 
motivation för fortsatt lärande.

Utbildningsnämn-
den Barn- och 
skolnämnden

 Avslutad

Uppdraget har tilldelats både utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden. Båda 
nämnderna erbjuder differentiering och individanpassning som innebär att högpresterande 
elever kan stimuleras inom ramen för undervisningen. I grundskolan kan elever få undervisning 
i ämnen för högre årskurser och flera skolor samarbetar med gymnasieskolor för att kunna 
erbjuda högpresterande elever kurser på gymnasienivå. På gymnasiet kan elever läsa i snabbare 
takt genom att skriva en prövning i en kurs, läsa snabbspår i matematik, läsa fördjupningskurser 
i flertalet ämnen samt på vissa program läsa universitetskurser.
Initiera utredning om fritt val till årskurs 7. Utbildningsnämn-

den Barn- och 
skolnämnden

 Pågående

Barn- och skolnämnden och dess förvaltning har under 2021 initierat utredning om fritt val till årskurs 7. 
I dagsläget har Lunds kommun endast ett formellt skolval inför start i förskoleklass.

Utredningen pågår och väntas avslutas under första kvartalet 2022. I slutredovisningen kommer bland 
annat omvärldsbevakning, påverkan på organisation och medborgare, ekonomiska konsekvenser 
och rekommendation till beslut att presenteras. Slutdatum för det särskilda uppdraget har därför 
förlängts till den 31 mars.

Utbildningsförvaltningen har årskurs 7 vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK). ISLK följer 
internationell läroplan och har särskilda kriterier för ansökan och antagning till skolan.
Verka för att det ska finnas möjlighet att välja mellan privata och kommunala 
aktörer i fråga om omsorg.

Socialnämnden 
Vård- och omsorgs-
nämnden

 Avslutad

Samverkansdialog har förts mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen 
rörande den vård och behandling som är upphandlad och som bedrivs av socialtjänsten och 
vård- och omsorgsverksamheten.

Inom individ- och familjeomsorgen utformas all vård och stöd i samråd med den det berör och 
ett kostnadseffektivt alternativ som motsvarar behoven väljs. Inom vård- och omsorgsnämn-
dens ansvarsområde finns möjlighet att välja utförare inom hemvård samt boende och daglig 
verksamhet inom LSS. Nämnden har avtal med ett 20-tal externa utförare.

Skånes kommuner har sedan lång tid tillbaka upphandlat merparten av den vård och behandling 
som bedrivs av socialtjänsten, liksom delar av vård och omsorgsverksamheten i Lund. Skånes 
kommuner har i dagsläget inventerat alla 44 kommuners intresse av fortsatta ramavtal inför 
ny avtalsperiod. Detta sammanfaller med nya behov av upphandling inom socialförvaltningen. 
Tre områden inom placering/insats som nämnden regelbundet beslutar om saknas i nuvarande 
ramavtal. I dialogen med Skånes kommuner har nu möjlighet getts att delta i en upphandling 
som innefattar merparten av insatser som avser stödboende för barn och unga, stöd i boende 
för vuxna (stödboende) och skyddade boenden. Upphandlingen kommer enligt tidsplan vara 
klar år 2024. Dialog pågår med kommunens upphandlingsenhet hur tiden fram tills dess ska 
hanteras. Skånes kommuner har meddelat att de inte åtar sig att upphandla ramavtal för 
insatsen konsulentstödda familjehem för vuxna, vilket innebär att nämnden behöver gå vidare 
i en egen upphandling genom kommunens upphandlingsenhet.
I de fall det är möjligt ska socialnämnden ställa aktivitetskrav. Socialnämnden  Avslutad
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Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Socialnämnden har början av 2021 tagit fram ett strategiskt dokument som beskriver vägval 
för att bedriva en verksamhet som ska uppfylla nämndens utvecklingsmål Personer med 
försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom socialförvaltningens insatser. En 
strategi för måluppfyllelse är att förvaltningen utformar tidiga och tidsbegränsade insatser 
samt tydligt kravställande mot självförsörjning för att möta individuella behov hos försörj-
ningsstödsmottagare. Även tidigare finns det krav på individen utifrån individuella behov som 
upprättas och följs i den enskildes genomförandeplan. Utifrån ovan bedömer vi det särskilda 
uppdraget uppfyllt och nämnden kommer återrapportera utfallet av arbetet med utvecklings-
målet till fullmäktige inom ramen för fokusområdet Lundaborna i fokus - där kravställande 
mot självförsörjning är en del.
Handlingsplan, hedersrelaterat förtryck Kommunstyrelsen  Pågående

Ett förslag till en gemensam handlingsplan avseende 2021-2024 är utarbetad och utsänd på 
remiss till berörda nämnder och verksamheter. Handlingsplanen beräknas antas av kommunsty-
relsen i februari 2022.
All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av 
kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och 
objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet.

Kommunstyrelsen  Avslutad

Kvalitetsrapporten är 2022 en bilaga till Lunds kommuns årsredovisning. Kvalitetsrapportens 
analyser visar att Lunds kommun generellt har en relativt sätt hög kvalitet i kommunens verk-
samheter, detta jämfört med både gruppen större städer liksom för gruppen alla kommuner. 
Samtidigt är nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s medborgarundersökning 
liksom olika brukarundersökningar hög för flera kategorier och områden.
I mätningar av kvalitet ska Lunds kommun utmärka sig positivt avseende 
kvalitet och tid för beslut i myndighetsärenden.

Kommunstyrelsen  Avslutad

Kvalitetsrapportens analyser visar att Lunds kommun generellt har en relativt sätt hög kvalitet 
i kommunens verksamheter, detta jämfört med både gruppen större städer liksom för gruppen 
alla kommuner. Samtidigt är nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s medbor-
garundersökning liksom olika brukarundersökningar hög för flera kategorier och områden.

Kvalitetsrapporten indikerar vidare att kommunen inom flera verksamhetsområden har 
etablerade strukturer och beprövade arbetssätt för att systematiskt säkra och utveckla 
kvaliteten. Ytterligare en förklaring till det goda kvalitetsläget för Lund är troligen de förut-
sättningar som kommunen har i form av befolkningsstruktur, folkhälsa, jämställdhetsnivåer, 
näringslivsstruktur och utbildningsnivå hos befolkningen.
Lundaborna ska uppleva serviceanda och ett gott bemötande i kontakter 
med kommunen.

Kommunstyrelsen  Avslutad

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgar-
undersökning. Sammanlagt deltog 100 kommuner 2020. Sedan undersökningen genomfördes 
första gången hösten 2005 har 273 av landets kommuner deltagit och 258 av dessa har 
deltagit mer än en gång. Ett av områdena som det ställs frågor kring rör bemötande och Lunds 
resultat var bättre än både snittet för alla deltagande kommuner samt för gruppen större 
städer.
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Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Skapa variation när det gäller boendeformer, t.ex. gruppbostäder och 
servicebostäder.

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård- och om-
sorgsnämnden

 Avslutad

Uppdraget att skapa variation gällande boendeformer hanteras i kommunens bostadspolitiska 
program som är under remiss från kommunstyrelsen till nämnder och styrelser. Programmet 
beräknas antas av kommunfullmäktige i mars 2022.
Utred och föreslå organisatoriska förändringar som ökar kommunens 
effektivitet och det politiska genomslaget.

Kommunstyrelsen  Avslutad

Arbetet pågår, dock har arbetet påverkats av den pågående pandemin. Diskussioner pågår 
inom flera verksamheter i kommunen i syfte att utreda och analysera organisationsförändring-
ar i syfte att stärka effektiviteten inom kommunkoncernen. Ett ytterligare led i detta arbete är 
kommunens deltagande i SKR:s utvecklingsprojekt “Effektivare kommun” samt Lunds kommuns 
effektiviseringspolitiska råds rapport som båda kommer att redovisas under 2022.
Kommunen ska i planeringen av måltider skapa möjlighet att samordna 
leveranserna av måltider tillagade av säsongsanpassade, närodlade och 
näringsriktiga råvaror.

Kommunstyrelsen 
Servicenämnden

 Pågående

En utredning avseende gemensam måltidsorganisation har genomförts och inväntar ställnings-
tagande i kommunstyrelsen. Vidare har ett förslag till ny måltidsplan, som ersätter nuvarande 
kostpolicy, arbetats fram och beräknas vara färdig för beslut under våren 2022.
Frivillig- och idrottsorganisationer ska ges bättre möjlighet att driva 
verksamhet under en större del av dygnet i kommunens samtliga lokaler.

Kommunstyrelsen  Pågående

Uppdraget hanteras gemensamt mellan kommunkontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att optimera nyttjandet av de lokaler man förfogar 
över. För att öka nyttjandegraden pågår ett antal aktiviteter. Det sker exempelvis samverkan 
med idéburen sektor för att få in andra verksamheter i fritidsgårdarna än fritidsverksamhet 
i kommunal regi. Motsvarande möjligheter finns i andra delar av förvaltningen, tex. inom 
bibliotek, där man är olika framgångsrik att nyttja exempelvis samlingslokaler utanför den 
ordinarie biblioteksverksamheten. Det pågår ett aktivt arbete med att fördela halltider så att 
de nyttjas så optimalt som möjligt. En utmaning är att flera huvudaktörer behöver samspela för 
att lösa gränsdragnings- och ansvarsproblematik. Ett system för bokning av lokaler håller på att 
undersökas med målet att kunna automatisera bokning av olika typer av lokaler, men också för 
att nå en högre nyttjandegrad. I ett nästa steg ska det även undersökas om det går att koppla 
på inpasserings- och larmsystem, vilket skulle kunna öka nyttjandet av vissa anläggningar/
lokaler avsevärt samt bidra till bättre service för Lundaborna.
Utveckla kommunens arbete med GIS för att stödja god samverkan 
mellan alla delar av kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden

 Avslutad

Arbetet med kommunal geosamverkan fortsätter. GIS-organisationen arbetar med olika 
delar till de olika förvaltningarna och de kommunala bolagen. Stadsbyggnadskontoret har i 
sitt uppdrag att förse kommunens alla verksamheter med GIS. Detta innebär utveckling av 
metoder, skaffa data och skapa statistik och information till bättre beslutsunderlag. Arbetet är 
kontinuerligt och följer den uppsatta strukturen inom kommunal geosamverkan. Arbetet med 
GIS-utveckling kommer att fortsätta under 2022, men rapporteras då i det särskilda uppdraget 
“GIS”.
Utveckla och förbättra utbudet av tekniska lösningar för de brukare av 
hemtjänst som vill stanna kvar i sitt eget hem.

Vård- och om-
sorgsnämnden

 Avslutad

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft flera utvecklingsmål inom området 
med tillhörande indikatorer för att följa utvecklingen. Utvecklingsarbetet fortsätter även 
under 2022. Förvaltningsledningen har fastställt en Digital roadmap med tvååriga mål för det 
fortsatta arbetet och utvecklingen utifrån Roadmapen följs löpande.
Vid nyanställning inom hemvård, rehabilitering, stöd och service ska 
utdrag ur belastningsregistret göras.

Vård- och om-
sorgsnämnden

 Avslutad

Kontroll av utdrag ur belastningsregistret ingår numera i rutin vid nyanställning.
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Relaterade styrdokument
Följande styrdokument relaterar till kommunfullmäk-
tiges fokusområde med tillhörande mål och bidrar till 
måluppfyllelse:

•	 Policy för hållbar utveckling
•	 Program för social hållbarhet 2020-2030 samt: 

ANDT-planen, Grönprogram 2020-2030, Handlings-
plan för att minska och motverka bostadslöshet 
2018-2022, Idrottspolitiskt program, Kostpolicyn, 
Kulturpolitiskt program, Plan för genomförandet av 
delaktighet för alla 2020-2022, Strategin för ett miljö-
anpassat transportsystem LundaMaTs, Handlingsplan 
för Barnets bästa, Strategi mot våld i nära relationer 
2017-2022, Strategi för nationella minoriteter, Ung-
domspolitiskt program, Åtgärdsprogram för buller, 
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen Skåne 
Lundaregionen, Överenskommelse med idéburen 
sektor

•	 Program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko) 
2021-2030 samt: Avfallsplan 2016-2020, Klimatkon-
trakt 2030, Energiplan, Grönprogram 2020-2030, 
Kostpolicyn, Strategin för ett miljöanpassat trans-
portsystem LundaMaTs, Lunds vatten  (översväm-
ningsplanen),  kemikalieplanen   LundaKem, Renhåll-
ningsordningen, Utbyggnads- och boendestrategin, 
Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, Utemiljö vid 
förskolor

•	 Översiktsplanen (ÖP) 2018 samt: Energiplanen, 
Utbyggnads- och boendestrategin 2025, Strategin 
för ett miljöanpassat transportsystem LundaMaTs, 
Grönprogram, Lunds vatten, Plan för trygghet och 
säkerhet, VA-utbyggnadsplan

•	 Program för trygghet och säkerhet, Plan för 
trygghet och säkerhet

•	 Inköps- och upphandlingspolicy med riktlinjer 
för upphandling och direktupphandling

•	 Strategi för medborgardialog
•	 Bredbandsstrategin
•	 Överenskommelse med universitetet

Foto: Jakob Pihl
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Smartare Lund
Kommunfullmäktiges mål kopplat till 
fokusområdet utgörs av följande viljeinrikt-
ningar:

Kommunfullmäktigemål
4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande

För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt 
innovativa företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av forskningsresultat.

 Klarar målet
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat

Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position 
inom miljö- och klimatområdet. Detta ska prägla allt arbete Lunds kommun gör inom området.

 Klarar målet
6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål

Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta 
är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren.

 Klarar delvis målet

Analys av fokusområdet som helhet
Inom fokusområdet finns tre uttalade viljeinriktningar 
formulerade genom kommunfullmäktigemål. Två av 
dessa mål bedöms vara i hög grad uppfyllda, ett mål 
bedöms vara delvis uppfyllt.

Av de totalt 10 särskilda uppdragen har åtta genomförts 
och slutförts. Två uppdrag är pågående och fortsätter 
in i 2022. Samtliga särskilda uppdrag till fokusområdet 
redovisas sist i avsnittet.

Måluppfyllelse för respektive kommunfullmäktigemål 
baseras på en helhetsbedömning av resultat av de 
särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt som är 
kopplade till fokusområdet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag.
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4. I Lund ska vi vara ledande inom 
innovation och skapande
Kommunfullmäktigemål
4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och 
skapande

För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av 
livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa 
företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av 
forskningsresultat.

 Klarar målet
ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Det här målet kan kopplas främst till två av de globala 
målen inom FN. För att nå dessa krävs att Lund tar till 
vara på och stärker de förutsättningar som universitetet, 
kreativa medborgare och nytänkande företag ger. Genom 
att skapa goda förutsättningar för innovation och entre-
prenörskap gynnas en hållbar utveckling i Lund.

Analys av måluppfyllelse
Verksamhetens arbete bedöms leda till de resultat som 
kommunfullmäktige vill nå och därmed bedöms målet 
vara i hög grad uppnått.

Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 

utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-
fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag 
redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser 
och årsredovisningar.

Underlätta framväxt av livskraftiga företag av 
alla slag, men särskilt innovativa företag
Kommunen arbetar aktivt med flera utvecklingssats-
ningar för att skapa ett bra näringslivsklimat i Lund, 
och särskilt för att attrahera innovativa företag. För 
verksamhetsåret 2021 syns flera resultat som i hög grad 
indikerar att kommunen på ett framgångsrikt sätt bidrar 
till måluppfyllelse.

Trots en osäker tid med en pandemi som under en 
lång tid påverkat stora delar av både den globala och 
lokala handeln och näringslivet, landar Lund det bästa 
resultat någonsin gällande registrering av nya företag 
i kommunen under 2021. Indikatorn som gäller antalet 
nystartade företag visar att det i Lund registrerades 894 
nya företag (aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller 
kommanditbolag) under året. Detta är det högsta antalet 
nyregistrerade företag under ett år i kommunen hittills, 
och utfallet innebär att målet om 814 nya företag uppnås. 
Jämfört med 2020 så beror ökningen främst på ett ökat 
antal nyregistrerade aktiebolag - 730 nya aktiebolag 
registrerades 2021, att jämföra med 647 stycken 2020.

När företagarna själva tillfrågas via enkät i Svenskt 
näringslivs företagsklimatranking om deras upplevelser 
av företagsklimatet i Lund visar årets resultat att Lund 
gjort stora förflyttningar i rankingplaceringen: från plats 
124 för år 2020 till plats 78, för år 2021. Lunds företagare 

Foto: Perry Nordeng

59LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

FÖ
R

VA
LTN

IN
G

SBER
ÄTTELSE



gav i denna undersökning kommunens företagsklimat 
betyget 3,60 av 6 (motsvarande resultat var 3,38 2020). 
Detta är kommunens näst bästa notering sedan mätning-
arna började 2002. Endast 2008 hade Lund ett bättre 
värde (3,65).

För indikatorn Kommunranking, Aktuell hållbarhet är 
läget oförändrat. Lund behåller samma placering 2021 
som 2020, nämligen plats 5 av 290. I och med detta når 
kommunen det uppsatta målet som är att placera sig 
bland de 10 bästa kommunerna i rankingen.

Fler insatser som genomförts under året och som 
bedöms bidra till måluppfyllelse:

•	 Ett förslag till näringslivsprogram har arbetats 
fram under året, programmet förväntas vara klart 
för beslut i början av 2022. Näringslivsprogrammet 
innehåller sju prioriterade områden med inriktnings-
mål som kommunen har rådighet över. Programmet 
syftar till att ge en gemensam riktning för näringslivs-
arbetet, lägga fast de långsiktiga prioriteringarna och 
utgöra en gemensam plattform för arbetet.

•	 Många näringsidkare i Lund har upplevt kännbara 
effekter av coronapandemin och kommunen har 
vidtagit flertalet åtgärder för att stötta i omställning 
och återhämtning. Flera åtgärdspaket med olika typer 
av stöd och kostnadslättnader har löpande beslutats 
av kommunen.

•	 Miljönämnden samarbetar i hög grad med både 
Lundabor och kommunens lokala företagare genom 
bland annat informations- och vägledningsinsatser 
samt nämndens tillsynsverksamhet. Detta arbete 
har under pandemin visat sig vara en viktig faktor 
för att underhålla och stärka kommunens relationer 
till näringslivet. Arbetet har gett goda resultat, vilket 
återspeglas i service- och kvalitetsmätningen Före-
tagsklimat enligt ÖJ (Insikt).

Innovation, skapande och tillvaratagandet av 
forskningsresultat
Teman som digital omställning, utveckling och forskning 
är viktiga delar i arbetet med att främja innovation och 
skapande. Lunds kommun har en drivande och aktiv roll 
i flera viktiga projekt och samarbeten på temat, tillsam-
mans med andra tunga aktörer som Lunds universitet, 
Greater Copenhagen och nationella myndigheter. Etable-
ringen av en European Space Agency Business Incubator 
på Ideon Innovation och innovationsplattformen Future 
by Lund är viktiga sådana exempel.

Många innovationer som Lund driver eller deltar i syftar 
till att växla upp arbetet i klimat- och hållbarhetsfrågor-
na. Flera av insatserna inom detta mål bidrar därmed 
även till kommunfullmäktiges femte mål, Lunds kommun 
ska vara ledande inom miljö och klimat.

Det sker flera satsningar för att underlätta för att främja 
forskning och påskynda utvecklingen genom digital 
omställning i Lunds kommun:

•	 Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infra-
struktur för mobilitet (även kallat DigInfra) handlar 
om att hitta sätt för offentliga organisationer att 
tillsammans utveckla och möta utmaningar kring den 
digitala infrastrukturen för ett allt mer uppkopplat 
och elektrifierat transportsystem. Både den hårda 
infrastrukturen, som kablar och ledningar, och den 
mjuka, som lagar och standarder, ingår i projektet. 
DigInfra sker inom ramen för det strategiska innova-
tionsprogrammet Drive Sweden, där Lunds kommun 
samverkar med Göteborgs stad, Linköpings kommun 
och Stockholms stad. Projektet är nu avslutat och en 
slutrapport är inlämnad 31 januari 2022.

•	 Tillsammans med 17 partners, bland andra danska Gate 
21, Innovation Skåne, kommunerna Sjöbo och Tomelilla, 
medverkar Lunds kommun i Interreg/ÖKS- projektet 
Mobilitet på tværs. Projektet handlar om att titta på nya 
transportlösningar för att personer utanför de större 
städerna ska få tillgång till hållbara och effektiva resor. 
Syftet är att säkerställa en grön mobilitet som håller 
samman arbetsmarknaden geografiskt, stöder lands-
bygdslivet och minskar koldioxid utsläppen från trans-
porter. Lunds kommun deltar i projektet via Tekniska 
förvaltningen och kommunkontoret. Projektet pågår 
till och med september 2022.

•	 Biokolprojektet Rest till bäst steg 3 har beviljats medel 
från Vinnova. Projektet är ett samarbete mellan flera 
kommuner, akademi och näringsliv.

•	 Inom ramen för projektet EVolution Road, finansierat 
av Trafikverket, byggs och testas nu Elonroads elväg 
på Getingevägen i Lund. Elvägar, där fordon laddas i 
farten, är en möjlig lösning för att underlätta laddning 
av elektrifierade fordon, som är en del i en lösning för 
en klimatneutral stad. Projektarbetet sker genom ett 
konsortium med Elonroad, LTH, Innovation Skåne, 
Lunds kommun, Skånetrafiken, Solaris, Ramboll, VTI 
samt Kraftringen.

•	 LKF har tillsammans med bland annat VA Syd, 
Sydvatten AB, E.ON Energilösningar och Chalmers 
Tekniska Högskola sökt och beviljats finansiering 
av Vinnova till Samverkansprojekt 2020. Projektets 
syfte är att utveckla smarta dricksvattennät, där LKF 
ska möjliggöra och underlätta för hyresgäster att få 
ett mer hållbart konsumtionsmönster för vatten med 
hjälp av en digital plattform, Boportalen. Det som 
kvarstår nu är utveckling av gränssnitt till kund och 
därefter planeras en pilotutrullning i februari 2022.

•	 LKF driver tillsammans med Tekniska förvaltningen 
och hyresgäster sedan 2018 projektet Väster Vilda Liv 
med finansiering från bland annat Naturvårdsverket. 
Syftet med projektet är att stärka den biologiska 
mångfalden och öka ekosystemtjänster i bostadsnära 
natur samt testa en modell för att förstärka ekosys-
temtjänster.
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5. Lunds kommun ska vara ledande inom 
miljö och klimat
Kommunfullmäktigemål
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och 
klimat

Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds 
kommun behåller en nationellt ledande position inom 
miljö- och klimatområdet. Detta ska prägla allt arbete 
Lunds kommun gör inom området.

 Klarar målet

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Inriktningsmålet knyter an till flera globala hållbarhets-
mål i FN:s Agenda 2030. För att nå dessa krävs ett hel-
hetsgrepp på miljöutmaningarna där kommunen skapar 
utrymme för nya lösningar och miljöteknik för bland 
annat transporter, energi och vattenanvändning. Genom 
bred samverkan och ansvarstagande upphandlingar kan 
kommunen gynna konsumtions- och produktionsmöns-
ter som tar hänsyn klimatpåverkan, biologisk mångfald 
och andra miljöaspekter.

Foto: Thobias Ligneman
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Analys av måluppfyllelse
Verksamhetens arbete bedöms leda till de resultat som 
kommunfullmäktige vill nå och därmed bedöms målet 
vara i hög grad uppnått.

Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 
utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-
fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag 
redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser 
och årsredovisningar.

Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra 
till att Lunds kommun behåller en nationellt 
ledande position inom miljö- och klimat-
området
Lund har länge varit och ska fortsatt vara ett föredöme 
gällande miljö- och klimatarbete, mycket tack vare 
tydligt formulerade ambitioner och mål i form av 
kommunens policy för hållbar utveckling. I juni antog 
kommunfullmäktige den tredje och utvecklade upplagan 
av programmet för ekologisk hållbarhet, LundaEko 
2021-2023. Flertalet mål, delmål och aktiviteter för 
området redovisas i kommunens hållbarhetsredovisning.

Kommunens arbete med hållbarhet och miljö generar 
inte sällan flera priser och utmärkelser. 2021 har inte 
varit annorlunda. I tidningen Fokus årliga ranking av 
levnadsvillkoren i Sverige, Bäst att leva, vann Lund 1:a 
plats i kategorierna “miljö” och “trygghet”. I den årliga 
rankingen SHIFT i kategorin ”hållbara transporter” vann 
Lunds kommun också en 1:a plats. Priset ges till landets 
bästa kommun på hållbara transporter, baserat på det 
europeiska benchmarkingverktyget Ecomobilityshift. 
Lunds kommun placerade sig dessutom på andra plats 
i Kommunvelometern 2021, Cykelfrämjandets årliga 
kommunranking. Ekomatscentrum gav återigen Lunds 
kommun första pris i rankingen “ekomatsligan”. Tidskrif-
ten Aktuell hållbarhet rankar varje år kommunernas 
hållbarhetsarbete, Lund behåller samma placering 2021 
som 2020, nämligen plats 5 av 290. I och med detta når 
vi det uppsatta målet om en placering bland de 10 bästa 
kommunerna i rankingen.

Utöver kommunens arbete med att nå miljö- och klimat-
målen finns sedan 2018 också Lunds klimatpolitiska 
råd. Rådets uppgift är att granska kommunens arbete 
för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning och 
föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når 
sina klimatmål. Rådets granskning mynnar ut i en årlig 
rapport och ska stödja Lunds kommun i att utvärdera och 
utforma ett framgångsrikt och innovativt lokalt klima-
tarbete, och ska även verka för ett fördjupat samarbete 
mellan Lunds kommun och Lunds universitet/SLU i 
klimatfrågan. Kommunen vill också att rådet ska bidra 
till ökad diskussion bland Lundaborna om klimatfrågor.

Flera stora strategiska satsningar, aktiviteter och projekt 
inom miljö- och klimatarbetet pågår, här följer ett urval:

•	 Projektet Klimatneutrala Lund 2030 har under 2021 
avslutats med lyckat resultat. Genom workshops med 
representation från samhällets olika sektorer har pri-
oriterade åtgärder sammanställts i en Att-göra-lista, 
där även utsläppsminskningspotentialen för var och 
en av åtgärderna är beräknade. Vidare har projektet 
skrivit en bok som beskriver hur Lund arbetar med 
tjänstedesign för att angripa klimatutmaningarna, 
med syftet att inspirera andra kommuner och 
offentliga aktörer att närma sig dessa utmaningar på 
nya sätt. Under slutet av 2021 godkände Viable Cities 
Lunds ansökan för att genomföra Klimatneutrala Lund 
2030 steg 2, vilket innebär att en ny projektperiod 
inletts från och med den 1 oktober 2021. Projektet 
syftar till att öka takten i klimatarbetet genom att 
bygga vidare på de processer som startats upp i steg 1, 
samt att gå före i de strukturella mellanrum som iden-
tifierats som de största hindren för en klimatneutral 
stad. Under 2021 påbörjades också ansökan till EU om 
att bli en av de 100 klimatneutrala städerna i Europa 
och gå före i det internationella arbetet.

•	 Hållbarhetsveckan 2021 har genomförts i samarbete 
med Lunds universitet. Totalt genomfördes 60 arrang-
emang med sammanlagt cirka 3000 deltagare.

•	 Ett arbete pågår med att arbeta fram modeller för 
hållbarhetskrav vid upphandlingar samt projektspeci-
fika mål och åtgärder kring hållbarhet för kommunens 
projekteringsarbete.

•	 En kommunövergripande plan för klimatneutral bygg- 
och anläggningssektor är under framtagande.

•	 Kommunkontoret arbetar aktivt med kandidaturen 
för biosfärsområdet Vombsjösänkan, ett samarbete 
mellan Lund, Eslöv och Sjöbo. Att utses till ett 
biosfärsområde medför stora möjligheter att arbeta 
framgångsrikt med en lång rad av Agenda 2030-målen 
både inom ekologisk och social hållbar utveckling.

•	 Ett samarbetsprojekt mellan kommunens bestäl-
largrupp för konstgräs och Lunds universitet har 
startats, i syfte att bedöma nanoplasters påverkan 
på den akvatiska miljön. Projektet är det första i sitt 
slag och forskarna bedömer redan nu att det sannolikt 
kommer generera nya unika data om nanoplasters 
effekt på djurlivet. På samma tema beslutade kom-
munfullmäktige i juni om att godkänna anläggandet 
av infillfria fotbollsplaner på Fågelvallen respektive 
Svaleboskolan i Veberöd. Anläggningarna kommer 
att vara testbädd för framtida mer  miljövänliga 
alternativ till konstgräs i Lunds kommun.
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6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt 
och funktionellt besöksmål
Kommunfullmäktigemål
6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktio-
nellt besöksmål

Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att 
attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta 
är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för 
besökaren.

 Klarar delvis målet

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Det här målet kan kopplas till två av FN:s globala mål. 
För att nå dem krävs att Lund fortsätter att utveckla en 
hållbar, inkluderande och innovativ stad som både är 
attraktiv för dess besökare och invånare. Förutsättning-
en för att utveckla den hållbara staden som ett attraktivt 
besöksmål är en varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt.

Analys av måluppfyllelse
Verksamhetens arbete bedöms till viss del leda till de 
resultat som kommunfullmäktige vill nå och därmed 
bedöms målet vara delvis uppnått. Pandemin lyfts som 
en anledning till att verksamheten inte når uppsatta 
målvärden kopplade till fokusområdet inklusive KF-mål.

Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 
utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-
fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag 
redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser 
och årsredovisningar.

Attrahera fler till Lunds olika besöksmål och 
koppla samman aktörer som skapar mervärde 
för besökaren
För att kunna vara ett attraktivt besöksmål behöver 
Lund tillhandahålla intressanta sevärdheter omgärdade 
av väl fungerande service. För att attrahera besökare 
behöver Lund också “sättas på kartan”.

De nya forskningsanläggningarna vid Brunnshög är 
exempel på satsningar som gör att Lund i delar av 
forskarvärlden kommer ha en naturligt central position. 

Genom att bland annat ta fram ett internationellt 
program, att ha inrättat ett Europa Direkt-kontor samt 
arrangerat en EU-dag tas ytterligare steg för att Lund ska 
närma sig Europa och övriga världen och därigenom bli 
en plats som många känner till.

Det kommunägda bolaget Visit Lund AB har som huvud-
uppgift att arbeta för att attrahera människor till Lunds 
olika besöksmål. Pandemin har påverkat verksamheten, 
även under 2021. Den öppna verksamheten fick hålla 
stängt under delar av året. I samband med stängningen 
genomfördes en genomlysning av verksamheten och 
det konstaterades då att verksamheten sedan 2016 
årligen har tappat ca 10  procent av besökarna. Ett omtag 
beslutades med start i en digitaliserad, kundnära service 
med utgångspunkt i hemsidan. Verksamheten har bland 
annat infört en chatbot som löser 9 av 10 frågor och 
erbjuder service dygnet runt, året runt. Under sommaren 
genomfördes på prov en pop up verksamhet på Kulturen 
och under hösten togs konceptet infopoints fram - 
obemannade informationspunkter, inhysta hos verksam-
heter som redan har genomströmning av besökare, som 
exempelvis hotell, museer och andra utflyktsmål.

Även stora delar av Visit Lunds arrangemang och biljett-
försäljning har påverkats av pandemin. Litteralund fick 
åter genomföras digitalt och Sommarlund känneteck-
nades av olika publikbegränsningar. Ett antal tänkta 
satsningar fick också skjutas fram på obestämd tid.

Fler insatser som genomförts under året och som 
bedöms bidra till måluppfyllelse:

•	 En ny evenemangskalender för Lunds kommun 
presenterades i slutet av oktober. Kalenderfunktionen 
samnyttjas mellan kommunens kulturverksamhet 
och Visit Lund AB vilket skapar förutsättningar för 
en samlad och tydlig kommunikation till Lundaborna 
avseende evenemangsutbudet.

•	 Arbetet med Lund som Ordets stad fortgår med nya 
regionala satsningar på lokala litterära aktörer som 
både verkar för att stärka Lund på ett lokalt plan, men 
också ur ett regionalt perspektiv.

•	 Ett gediget arbete med att samla och strukturera 
statistik kring besöksantal vid kommunens driftade 
anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet har 
genomförts.
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Kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag - Smartare Lund
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden 
fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet 
Smartare Lund. I tabellen framgår vilka nämnder som 
ansvarar för uppdraget, periodens status och uppfölj-
ningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Utveckla företagslotsen. Kommunstyrelsen  Avslutad

Antalet ärenden in till Företagslotsen har fortsatt ökat under 2021, samtidigt utvecklas Före-
tagslotsen kontinuerligt utifrån hur behoven skiftar. Kommunkontoret driver projektet “Inte 
bara trevlig”, med syfte att utveckla och etablera ett digitalt utbildningspaket. Paketet bidrar 
till ökad förståelse, kunskap och möjlighet att hantera “Företagslotsfrågor” förvaltningsöver-
skridande. Projektet genomförs med representanter från MalmöLundRegionen-kommunerna.
Utveckla det stadsintegrerade näringslivet. Kommunstyrelsen 

Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden

 Pågående

Ett fortsatt utvecklingsarbete har genomförts under året, bland annat med att genomföra 
bolagsbildning inom föreningen. Citysamverkan har fortsatt sitt strategiska arbete att föra 
aktörerna närmare en gemensam vision, ett arbete som huvudsakligen drivs av cityutvecklaren 
och ordförande med stöd från kommunkontoret.
Underlätta för idérikt samspel mellan världsledande forskning, dynamiskt 
näringsliv och nya samhällsbehov. Till exempel genom att utveckla infra-
strukturen och vara en testbädd för företag.

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden

 Avslutad

Arbetet med projektet Lund Open Sensoring City som är en testbädd för sensorteknik, har 
haft en positiv utveckling, med bland annat fler delprojekt och en bredare aktörspanel. Vidare 
har kommunkontoret drivit etableringen av European Space Agency Business Incubator 
(vilken nu är på plats på Ideon Innovation), deltagit i projektet “Mobilitet på tvärs” och Drive 
Sweden-projektet “DigInfra”. Utveckling av innovationsinfrastrukturen görs genom ett särskilt 
fokus på kunskapsstråket.
Arbeta aktivt för att förbättra näringslivsklimatet i Lunds kommun. Kommunstyrelsen  Avslutad

Kommunens aktiva arbete för att förbättra näringslivsklimatet har fortsatt. Arbetet sker på 
flera olika sätt, bland annat i form av fortsatta personliga företagsbesök, mestadels i digital 
form. Produktionen av den digitala plattformen för Företagslotsen, inom projektet Inte bara 
trevlig, fortlöper enligt plan. Utvecklingen av Lunds Citysamverkan fortskrider, i maj tillträdde 
en ny cityutvecklare. Utöver dessa insatser är kommunen involverad i flera projekt som gynnar 
företagande och näringsliv i kommunen, exempelvis på temat mobilitet- och trafiklösningar 
samt genom den nu etablerade European Space Agency Business Incubator, som kan bidra med 
stöd till start-ups-företag inom rymdindustrin. Ett nytt Näringslivsprogram har tagits fram och 
förväntas beslutas under början av 2022.

Aktiviteterna samlat bidrar till och säkerställer ett attraktivt Lund och positivt klimat för såväl 
nyetableringar och som utveckling i befintliga verksamheter.
Utveckla arbetet med strategisk markreserv. Det ska säkerställas att till-
gänglig mark för företag finns såväl i tätorten Lund som i Södra Sandby, 
Veberöd, Dalby, Genarp och Stångby.

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden

 Avslutad

Uppdraget att skapa variation gällande boendeformer hanteras i kommunens bostadspolitiska 
program som är under remiss från kommunstyrelsen till nämnder och styrelser. Programmet 
beräknas antas av kommunfullmäktige i mars 2022.
Verka för att implementera, men även bidra till forskning och utveckling 
av välfärdsteknik som gör att framtidens välfärd blir mindre personalin-
tensiv.

Vård- och om-
sorgsnämnden 
Utbildningsnämn-
den Barn- och 
skolnämnden

 Avslutad
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Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Begreppet välfärdsteknik syftar enligt Socialstyrelsens definition på ”digital teknik som bidrar 
till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning”. Exempel på 
välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, medicinpåminnare, gps-larm och 
liknande. För att bidra till en mindre personalintensiv och mer effektiv välfärd är digitalisering 
och automation andra viktiga verktyg.

Både utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har flera pågående processer gällande 
digitalisering och automation, utifrån de digitala färdplaner som tagits fram för förvaltning-
arna. Digitaliserings- och automationslösningar som stöd för verksamhetsutveckling och 
effektiv resursanvändning prioriteras högt. Exempel på sådana processer är exempelvis Den 
papperslösa skolstarten och Elevkort (buss, tåg) samt skolskjuts. Syftet med utvecklingsarbe-
tena är att minska manuella, administrativa moment i exempelvis handläggningsarbete och på 
så sätt skapa utrymme för kvalitet och utveckling i verksamheten och en mer tillgänglig och 
sammanhållen service till kommuninvånarna. Färdplanerna revideras kontinuerligt inom det 
kommunövergripande initiativet avseende objektsförvaltning.

Lunds kommun är en av tio kommuner som SKR utsett som modell för digitalisering inom 
äldreomsorgen. Som modellkommun pågår ett aktivt utvecklingsarbete inom området i 
samverkan med olika aktörer. Som modellkommun är Lund med och stöttar andra kommuner 
och regionala stödstrukturer i digitaliseringsarbetet. Det egna arbetet inom kommunen ska 
generera kunskap och erfarenhet som ska komma andra kommuner med flera till del. Ett Vinn-
ovafinansierat projekt har genomförts under 2021 tillsammans

med vård- och omsorgsnämnden. Projektets arbetsnamn är Framtida IoT-hemmet för ett 
självständigt liv och är en förstudie för hur IoT-lösningar kan användas för att möjliggöra 
kvarboende för de som så önskar. Övriga projektparter är Kommunkontoret, Innovation Skåne, 
Mobile Heights och RISE (Research Institutes of Sweden). Projektet pågick till november 2021.
Påbörja och utvärdera innovationsupphandlingar. Kommunstyrelsen  Avslutad

Kommunen arbetar med ett flertal pågående funktionsupphandlingar. De just nu pågående 
upphandlingarna berör främst vård- och omsorgsområdet och omfattar exempelvis trygghets-
skapande teknik, trygghetslarm, verksamhetssystem, kostdatasystem, positioneringslarm och 
läkemedelsrobotar.
Arbetet med digital omställning ska samordnas och stödjas. Kommunstyrelsen  Pågående
Arbetet fortgår med stöttning av verksamheterna kring nya och kommungemensamma 
lösningar genom Studio Stadshuset, och med gradvis implementation av kommungemensam 
systemförvaltningsmodell. Dialog kommer att föras med berörda intressenter i verksamheten 
för att fånga behov av eventuella justeringar i syfte att ta tillvara erfarenheter från arbetet 
hittills, liksom för att förstå behov i verksamheten av projekt- och förändringsledning. Digital 
färdplan finns för alla förvaltningar, men i olika nivå av förfining.
Satsa på att genomföra de klimatanpassningsåtgärder som krävs utifrån 
nuvarande förutsättningar.

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden

 Avslutad

Klimatanpassningsmål har inarbetas i revideringen av LundaEko för att förebygga och hantera 
klimatförändringar. Under 2021 har en övergripande rapport om kommunens klimatanpass-
ningsarbete sammanställts. Av den framgår att åtgärder genomförs kopplat till skyfallshante-
ring, hantering av värmeböljor samt kopplat till energisystemet. För ny bebyggelse genomförs 
många skyfallsåtgärder och frågan hanteras systematiskt i alla detaljplaner. Däremot finns ett 
genomförandeunderskott i befintlig bebyggelse.

För värmeböljor har fokus under året legat på kunskapsinhämtning och informationsspridning. 
Inom ramen för MalmöLund-regionens arbetsgrupp om miljö- och klimat har insatser gjorts 
för att höja kunskapen om urban värmestress. Sensorer för temperaturmätning har instal-
lerats på strategiska platser i kommunen. En krontäckningsanalys har genomförts för att få 
underlag när det gäller hur stor yta som täcks av trädkronor, vilket kan påverka sårbarheten 
både för värmebölja och skyfall. För åtgärder i energiplanen kopplade till klimatanpassning 
av energisystemet är genomförandegraden hög. Flera större parksatsningar där dagvatten 
tas omhand har nyligen färdigställts eller håller på att anläggas, bland annat har Nobelparken 
färdigställts under 2021. De arbeten som pågår för naturreservatsbildningar är en del i arbetet 
för att genomföra klimatanpassningsåtgärderna. Det pågår även ett omfattande arbete inom 
vattenråden för Höje å och Kävlingeån för att reducera övergödningen.
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Foto: Kristina Strand Larsson

Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Lunds kommun ska ta en ledande roll och vara aktören som leder arbetet 
med att attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål.

Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritids-
nämnden

 Avslutad

Visit Lund AB är bildat för att attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål. Arbete pågår 
för att ställa om Turistbyrån och Biljettbyrån. Nu går de två verksamheterna ihop i något som 
internt kallas ”Värdskap” men externt kommuniceras bara ”Visit Lund AB”. I samband med 
detta kommer Visit Lund AB bli mer aktiva. Den fysiska verksamheten flyttas ut till attraktiva 
platser där besökarna redan är.
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Relaterade styrdokument
Följande styrdokument relaterar till kommunfull-
mäktiges fokusområde med tillhörande mål och bidrar 
till måluppfyllelse:

•	 Policy för hållbar utveckling
•	 Program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko) 

2021-2030 samt: Klimatkontrakt 2030, Energiplan 
och Borgmästaravtal, Grönprogram, Kostpolicyn, 
Strategin för ett miljöanpassat transportsystem 
LundaMaTs, Lunds vatten (översvämningsplan, 
dagvattenplan), kemikalieplanen (LundaKem), 
Renhållningsordningen med Avfallsplan 2016-2020, 
Utbyggnads- och boendestrategin, Åtgärdsprogram 
mot buller 2019-2023, Fordonsriktlinjer

•	 Program för social hållbarhet 2020-2030 samt: 
ANDT-planen, Grönprogram 2020-2030, Handlingsplan 
för att minska och motverka bostadslöshet 2018-2022, 
Idrottspolitiskt program, Kostpolicyn, Kulturpolitiskt 
program, Plan för genomförandet av delaktighet för 
alla 2020-2022, Strategin för ett miljöanpassat trans-
portsystem LundaMaTs, Handlingsplan för Barnets 
bästa, Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022, 
Strategi för nationella minoriteter, Ungdomspolitiskt 
program, Åtgärdsprogram för buller, Överenskom-
melse med Arbetsförmedlingen Skåne Lundaregionen, 
Överenskommelse med idéburen sektor

•	 Översiktsplanen (ÖP) 2018 samt: Energiplanen, 
Utbyggnads- och boendestrategin, Strategin för ett 
miljöanpassat transportsystem LundaMaTs, Grönpro-
gram, Lunds vatten, Plan för trygghet och säkerhet

•	 Evenemangs- och mötesstrategi
•	 Placeringspolicy
•	 Inköps- och upphandlingspolicy med riktlinjer för 

upphandling och direktupphandling
•	 Strategisk lokalförsörjningsplan
•	 Överenskommelse med universitetet

Organisationen Lund
Kommunfullmäktiges mål kopplat till 
fokusområdet utgörs av följande vilje-
inriktningar:

Kommunfullmäktigemål
7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv 
arbetsgivare

Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, 
bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds 
kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland 
annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.

 Klarar delvis målet
8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark 
innovations kultur i organisationen.

Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad 
per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar 
testa nytt och uppmuntrar innovation.

 Klarar delvis målet

Analys av fokusområdet som helhet
Inom fokusområdet finns två uttalade viljeinriktningar 
formulerade genom kommunfullmäktigemål. Båda dessa 
mål bedöms vara delvis uppfyllda.

Av de totalt 12 särskilda uppdragen har tre genomförts 
och slutförts. Övriga nio uppdrag är pågående och 
fortsätter in i 2022. Samtliga särskilda uppdrag till foku-
sområdet redovisas sist i avsnittet.

Måluppfyllelse för respektive kommunfullmäktigemål 
baseras på en helhetsbedömning av resultat av de 
särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt som är 
kopplade till fokusområdet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag.
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7.Lunds kommun ska vara en modern 
och attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktigemål
7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv 
arbetsgivare

Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, 
bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds 
kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland 
annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.

 Klarar delvis målet

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Det här målet kan kopplas till två av FN:s globala mål. 
För att nå dem krävs att Lund är en arbetsgivare som 
erbjuder attraktiva anställningsvillkor och agerar 
icke-diskriminerande. I det ingår att skapa jämställda 
anställningsvillkor och erbjuda lika lön för lika arbete 
för kvinnor och män. Jämställdhet handlar om en rättvis 
fördelning av makt, inflytande och resurser. Ekonomisk 
och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till 
alla dimensioner av hållbar utveckling.

Analys av måluppfyllelse
Verksamhetens arbete bedöms till viss del leda till de 
resultat som kommunfullmäktige vill nå och därmed 
bedöms målet vara delvis uppnått. Kommunen arbetar 
med flera strategiska insatser och aktiviteter som 
bedöms kunna bidra till måluppfyllelse, majoriteten av 
dessa är dock pågående eller framskjutna till 2022 och 
därmed kan inte måluppfyllelse anses vara helt uppnådd.

Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 
utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-
fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag 
redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser.

Attrahera och ta tillvara kompetens, bland 
annat genom att skapa fler karriärvägar 
Lunds kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare 
bland annat genom att utveckla sitt anställnings-
erbjudande. 

En fungerande och utvecklad kompetensförsörjning 
kommer att bli avgörande för att lyckas med de 
utmaningar som välfärden i alla kommuner står inför 
de närmaste decennierna. Flera av Lunds nämnder 
lyfter redan nu kompetensfrågan som en av de stora 
riskerna att hantera, både på kort och längre sikt. En 
växande efterfrågan på välfärdstjänster kan till viss 
del mötas genom smartare och mer effektiva tjänster 
och arbetssätt, men det kräver också att kommunen 

som arbetsgivare kan attrahera, behålla och utveckla 
kompetenta medarbetare.

Kommunens ledningsgrupp har ställt sig bakom en 
gemensam målbild som ska möta förväntningarna på 
flexibilitet och attraktiva anställningsförhållanden, ur 
ett långsiktigt perspektiv. Den gemensamma målbilden 
är ett viktigt bidrag till kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål - att bli en modern och attraktiv arbetsgivare.

Morgondagens arbetsplats innehåller följande ställ-
ningstaganden:

•	 Flexibel
•	 Innovativ
•	 Effektiv
•	 Engagerande

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag harmonierar 
väl med målsättningar, exempelvis arbetet med att skapa 
fler interna karriärvägar, utveckla anställningserbju-
dandet för medarbetare samt att stärka förutsättningar 
för kommunens chefer att utöva ett gott ledarskap som 
bland annat bidrar till innovation och förändring. Dessa 
uppdrag är pågående och effekterna kan inte utvärderas 
ännu. Status redovisas nedan under rubriken Kommun-
fullmäktiges särskilda uppdrag- Organisationen Lund.

Lunds kommun har även antagit särskilda arbetsmil-
jömål för åren 2021-2022, som understödjer fullmäktige-
målet med fokus på att uppnå en balanserad personalom-
sättning, sänkt sjukfrånvaro, ökad andel heltidstjänster 
och att förbättra medarbetarnas upplevelse av sin ar-
betssituation. Utfallen för dessa målsättningar redovisas 
i Lunds kommuns personalredovisning 2021.

För verksamhetsåret 2021 rapporterar kommunens 
nämnder utöver detta att flera lokalt anpassade aktivite-
ter har påbörjats eller genomförts för att bidra till att bli 
en modern och attraktiv arbetsgivare. Exempel på detta 
arbete är införandet av heltid som norm, insatser för att 
tydliggöra roller och ansvar för medarbetare och chefer, 
ökat antal ferie,- praktik,- och praoplatser samt flertalet 
kompetenshöjande aktiviteter.
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8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en 
stark innovationskultur i organisationen.
Kommunfullmäktigemål

8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innova-
tionskultur i organisationen.

Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad 
per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar 
testa nytt och uppmuntrar innovation.

 Klarar delvis målet

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Kommunfullmäktigemålet knyter an till två globala 
hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030. Lunds kommun 
bidrar genom en effektiv och transparent förvaltning, 
och genom att uppmuntra innovation, forskning och 
utveckling.

Analys av måluppfyllelse

Verksamhetens arbete bedöms till viss del leda till de 
resultat som kommunfullmäktige vill nå och därmed 
bedöms målet vara delvis uppnått. Trots att kommunen 
gör förflyttningar på området återstår mycket arbete, 
analyserande och utforskande innan måluppfyllelse kan 
anses vara helt uppnådd. Innovationsarbete, effektivise-
ringar och verksamhetsutveckling är dessutom utveck-
lingsområden som präglas av behov av långsiktighet, 
kontinuitet och kulturförflyttningar, vilket indikerar att 
arbetet kommer att ta tid.

Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 
utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-
fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag 
redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser 
och årsredovisningar.

Hålla låg kostnad per produktionsenhet, 
samtidigt som kommunen vågar testa nytt 
och uppmuntrar innovation.
I kommunens Trend- och omvärldsanalys lyfts de 
framtida demografiska utmaningarna som kommer att 
påverka även Lund. Resurserna per invånare kommer 
att minska i takt med en förändrad befolkningsstruktur, 
samtidigt som kraven och behovet av leveranser kommer 
att öka. Givet dessa förutsättningar är det av stor vikt att 
kommunens verksamheter arbetar proaktivt för att höja 
effektiviteten - det vill säga identifierar och ställer om 
till mer kostnadseffektiva styrformer, organisering samt 
innovativa och smarta arbetssätt, samtidigt som strävan 
efter att bibehålla eller öka kvaliteten är styrande.

I Kvalitetsrapporten 2020/2021 framkommer att vissa av 
kommunens verksamhetsområden redan idag har högre 
kostnader än förväntat, bland annat givet de demo grafiska 
och socioekonomiska förutsättningar Lunds kommun 
har. Detta visar sig både vid en jämförelse av netto-
kostnadsavvikelsen, alltså den förväntade statistiska 
kostnaden, och vid mätning av den relativa effektiviteten 
för olika verksamhetsområden. De högre kostnaderna 
förklaras exempelvis av lokalkostnader, personalpo-
litiska satsningar och höga politiska ambitioner om 
exempelvis hög personaltäthet.

För att lyckas skapa en effektiv verksamhet som både 
levererar god kvalitet och samtidigt håller kostnaderna 
nere krävs uppfinningsrikedom och smarta lösningar. 
Digitalisering är ett viktigt verktyg i detta arbete. 
Kommunen behöver vara i framkant gällande utnyttjan-
de av ny teknik, till exempel automation av processer, 
artificiell intelligens, IoT (Internet of Things/sakernas 
internet) etcetera. Den nya tekniken ska utnyttjas både 
för att förbättra servicen till kommuninvånarna och för 
att medarbetarna ska få en enklare och mer attraktiv ar-
betssituation. Andra viktiga komponenter som påverkar 
och bidrar till en effektivare kommun är kultur, styrning, 
organisering, samverkan, ledarskap samt engagemang 
och delaktighet från både medarbetare och de organisa-
tionen finns till för, det vill säga brukare, elever, kunder, 
invånare med flera.

Lunds kommun arbetar på flera olika sätt för att 
analysera och öka kunskaperna i vad som kan öka effek-
tiviteten i verksamheterna. Bland annat finns sedan 2020 
det Effektiviseringspolitiska rådet, vars huvuduppgift 
är att inspirera, rådgöra och utvärdera hur kommunens 
samlade politik är förenlig med de effektiviseringsbehov 
och finansiella mål som Lunds kommun har. I början av 
2022 lämnade rådet över sin första granskande rapport 
av effektiviteten i Lund till kommunstyrelsen. Rådet 
konstaterar i rapporten att det finns stor effektivisering-
spotential i flera av kommunens verksamheter, särskilt 
för grundskolan och äldreomsorgen.

Utöver effektiviseringspolitiska rådet deltar Lunds 
kommun sedan 2021 i SKR:s utvecklingsprojekt Effek-
tivare kommun. Syftet med projektet är att deltagande 
kommuner tillsammans med SKR och RKA ska öka 
kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller 
för en tydligare organisering, styrning och ledning samt 
att de medverkande kommunerna påbörjar ett utveck-
lingsarbete för ökad effektivitet. För mer information 
och analys kring kommunens effektivitet, se Kvalitets-
rapport 2020–2021.

Summeringen av 2021 visar att mycket arbete för att 
öka effektiviteten genom innovation och digitalisering 
har genomförts med goda resultat. Under 2021 auto-
matiserades cirka 4,4 miljoner manuella moment bort, 
att jämföra med cirka 1,7 miljoner under 2020. Det 
motsvarar ungefär 19 000 arbetstimmar för 2021 och 
7 500 timmar för 2020. Den absoluta merparten av dessa 
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återfinns inom vård- och omsorgsförvaltningens och 
barn- och skolförvaltningens verksamheter. Allt eftersom 
de viktigaste och mest använda blanketterna under 
de senaste åren konverterats till e-tjänster har fokus 
flyttats mot att utveckla helt nya e-tjänster (utan en 
fysisk blankett som förlaga). Under 2021 lanserades 54 
nya e-tjänster i kommunen. Därutöver har resurser lagts 
på att vidareutveckla och förfina befintliga e-tjänster, 
framför allt inom barn- och skolförvaltningen.

Under våren 2021 utsågs Lunds kommun till Sveriges 
bästa e-hälsokommun. Kommunens innovativa arbete 
med digitalisering inom vård och omsorg, där medarbe-
tarna i hög grad är involverade i utvecklingen, ligger till 
grund för priset. Flera exempel på det aktiva digitalise-
ringsarbetet inom vård- och omsorgsverksamheten kan 
ses i årets resultat. Exempelvis har antalet insatser som 
genomförs digitalt ökat under 2021, genom exempelvis 
fler mobila trygghetslarm och trygghetskameror.

Den kommungemensamma innovationsplattformen 
Studio Stadshuset har under året bidragit till att driva 
på innovation, lärande och förändring i kommunen. 
Genom innovationssprintar, innovationsveckor och annat 
stöd från verksamhetsutvecklare, workshopledare och 
designers har kommunens förvaltningar fått stöd i sitt 
utvecklings- och innovationsarbete.

Fler insatser som genomförts under året och som 
bedöms bidra till måluppfyllelse:

•	 KvarBo – Framtida IoT-hemmet för ett självständigt 
liv, var ett förstudieprojekt i samarbete mellan 
vård- och omsorgsförvaltningen, kommunkontoret, 
Mobile Heights, Innovation Skåne och RISE med 
finansiering av Vinnova. Syftet var att undersöka hur 
IoT-lösningar inom vård och omsorg kan öka möjlig-
heten för brukare att bo i egen bostad och samtidigt 
bibehålla en hög livskvalitet samt hur användning av 
IoT-lösningar kan förbättra arbetsmiljön för personal. 
Förstudien har visat att det finns många IoT-lösningar 
på marknaden idag som svarar mot de behov som har 
identifierats för att möjliggöra kvarboende. Samman-
taget har projektet gett en god grund för att arbeta 
vidare med användning av IoT- lösningar inom vård 
och omsorg vilket kommer att ske i form av ett fortsatt 
projekt under nästa år.

•	 Kommunens idrottsverksamhet har under perioden 
startat ett projekt för smartare drift av ytor och 
lokaler genom att utforska möjligheterna med Internet 
of Things-teknik. Tester pågår med lösningar i form 
av sensorer på fotbollsplaner och på Högevallsbadet. 
Sensorerna i fotbollsplanerna mäter fuktighet för 
bevattningsbehov. På badet testas sensorer på 
tvålkoppar och pappershanddukar som indikerar när 
de behövs fyllas på, vilket sparar tid för personalen.

•	 Kart- och GIS-enheten på stadsbyggnadskontoret 
arbetar med att förstärka nyttan med digitalisering 
och medborgarkommunikation med hjälp av GIS. Det 
tidigare startade projektet Kommunal geosamverkan 
fortsätter. Projektet syftar till att skapa bättre 
beslutsunderlag och omfattar samarbeten med 
kommunens olika förvaltningar och kommunala bolag.

•	 Nyttjandet och utvecklingen av det digitala verktyget 
Idébanken har fortsatt under året. Idébanken är 
kommunens innovativa projekt som bygger på med-
arbetares förslag till enkla men effektiva lösningar 
för att förbättra service och kvalitet i Lunds kommun, 
många med tonvikt på miljö- och klimatförbättringar.

•	 Överförmyndarnämnden påbörjade 2019 en större 
satsning på digitalisering av verksamheten. Ett 
innovativt projekt formades i samverkan med andra 
kommuners överförmyndarverksamheter på temat 
Artificiell intelligens (AI) och årsräkningar. Målet med 
satsningen är att automatisera granskningsprocessen 
vilket skulle innebära en avsevärd förenkling av 
arbetet för såväl ställföreträdare som förvaltningen.

•	 Under hösten 2021 har ett intensivt arbete med 
förberedelser inför pilotprojekt Samordnade servi-
cetjänster genomförts. Pilotprojektet syftar till att 
testa och utvärdera en ny modell med samordnade 
servicetjänster för att uppnå en likvärdig kvalitet och 
ett effektivt resursnyttjande. Tanken är att service-
nämnden genom samordning av servicetjänster ska 
erbjuda andra nämnder i kommunen avlastning och 
förbättrade möjligheter att fullt ut fokusera på sina 
huvuduppdrag.

•	 Utredningen om samverkan på överförmyndarområ-
det tillsammans med överförmyndarnämnden i Eslöv 
har fortsatt under året. Under 2022 kommer fortsatt 
utredning att ske med inriktning på samverkan i form 
av gemensam nämnd.
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Kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag - Organisationen 
Lund
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden 
fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet Orga-
nisationen Lund. I tabellen framgår vilka nämnder som 
ansvarar för uppdraget, periodens status och uppfölj-
ningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Avskaffa delade turer. Vård- och om-

sorgsnämnden
 Avslutad

Inom vård- och omsorgsnämnden har heltid som norm införts inom samtliga verksamhetsom-
råden och deltidsanställda medarbetare har erbjudits heltidsanställning. En del medarbetare 
har valt att utöka tjänstgöringsgraden dock inte till heltid. Inom HRSS (Hemvård, Stöd, 
Service och Rehabilitering för äldre) pågår fortfarande arbetet kombinationsbefattning av 
ekonomibiträde och lokalvårdare. Inom några områden som daglig verksamhet hade de flesta 
redan heltid, vilket betydde att ingen större förändring behövdes göras. Schemastrukturerna 
bygger nu på en heltidsorganisation där målet är att ge alla medarbetare bra scheman med god 
återhämtning.

Nyanställningar sker på heltid vilket innebär att antal årsarbetare succesivt utökas inom vissa 
verksamhetsområden. De extra resurserna används bland annat för resurspass och resurstid i 
schema som kan användas som ersättning vid frånvaro av personal i verksamheten. Det skapar 
en bättre kontinuitet med fler medarbetare som jobbar heltid, bättre trygghet och tillgänglig-
het för brukarna. Enheterna samarbetar mycket kring resursanvändning och arbete pågår inom 
alla verksamhetsområden för att resurserna ska användas på bästa och mest effektiva sätt.
Skapa förutsättningar för fler interna karriärvägar. Kommunstyrelsen  Pågående

Förslag till åtgärder har tagits fram under 2021 och beslutas om i början på 2022 för att 
därefter genomföras. Bland annat har utredning kring nyckeltal om intern rörlighet påbörjats, 
liksom aktiviteter kring utveckling av mall för medarbetarsamtal samt utveckling av potentiella 
ledare.
Skapa förutsättningar för att aktivt ta tillvara talanger och potentiella 
ledare i organisationen.

Kommunstyrelsen  Pågående

Under 2021 har fokus legat på att arbeta fram ett internt aspirantprogram för potentiella 
chefer. Uppdraget gavs av styrgrupp för ledarutveckling och berör också aktiviteter för intern 
rörlighet och karriärmöjligheter. Marknadsföring och urval till programmet har genomförts 
under höst/vinter 2021 och programmet startar i januari 2022 och löper under ett år. Utvärde-
ring och beslut tas under 2022 om hur denna typ av insats ska erbjudas löpande framåt.
Utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefsskapet i den 
kommunala organisationen.

Kommunstyrelsen  Pågående

Kommunens ledningsgrupp har formulerat en målbild för morgondagens arbetsplats: flexibel, 
innovativ, effektiv och engagerande. Det ställer krav på chefs- och ledarskapet och att 
kommunen tar ett helhetsgrepp om dessa frågor under paraplyet Morgondagens ledarskap, 
under vilket de särskilda uppdragen “ Stärk chefens roll som ledare i förändring” och “Utveckla 
de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet” ryms.
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Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
En rad aktiviteter pågår inom flera förvaltningar och på kommunövergripande nivå. Implemen-
teringsarbetet kommer att pågå även efter 2021.
Utveckla anställningserbjudandet så att det omfattar en rad olika erbju-
danden förutom lön.

Kommunstyrelsen  Pågående

Att utveckla arbetsgivarerbjudandet innebär att såväl lyfta fram som att addera vad Lunds 
kommun som arbetsgivare erbjuder befintliga och potentiella medarbetare. För att svara upp 
mot uppdraget påbörjades under slutet av 2021 en upphandling av en så kallad förmånsportal 
som beräknas vara på plats vid halvårsskiftet 2022.
Utarbeta en kommungemensam strategi för lönebildning. Kommunstyrelsen  Pågående

Arbetet innebär att ta fram sammanhängande processer, verktyg och styrdokument där 
kommunens lönestruktur kan analyseras mellan yrkesgrupper och i förhållande till marknadslö-
neläge.

Under 2021 har arbetet med att rätta felaktiga AID-koder samt att skapa en jobbarkitektur 
genomförts. Ett av syftena är att kunna skapa en bild av hur lönestrukturen ser ut i kommunen. 
Det blir därigenom möjligt att lägga upp en önskvärd lönestruktur och se vilka förändringar 
som behöver göras för att uppnå denna.

Arbetet med att uppnå en önskvärd lönestruktur sker genom analys, planering och genomför-
ande av löneöversyner med tydliga inriktningsbeslut för att uppnå kommunens lönepolitik om 
likvärdiga löner för likvärdiga arbeten.

Lönestrategiska styrdokument färdigställs under kvartal 1 och 2 2022.
Intensifiera arbetet med att uppnå jämställda löner i organisationen. Kommunstyrelsen  Pågående

Lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagen görs årligen. I förhållande till kartlägg-
ningen upprättas handlingsplan för att komma tillrätta med eventuella osakliga löneskillnader. 
Åtgärderna i handlingsplanen tas omhand i de årliga löneöversynerna.

Strategiska styrdokument kommer att tas fram under kvartal 1 och 2 2022.
Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av 
kommunens anläggningar och parker.

Servicenämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritids-
nämnden

 Pågående

Under 2021 har arbetet främst inriktats på att genomföra nulägesanalyser och att analysera 
olika förbättringsförslag i en genomförandeplan. Genomförandeplanen syftar till att 
möjliggöra effektivare arbetsformer som gör att bättre kvalitet kan levereras eller att mer kan 
göras för samma kostnader. Projektet kommer att fortsätta under 2022 för att få möjlighet 
att genomföra konkreta aktiviteter. För att enklare kunna följa upp resultat har projektet tagit 
fram ett pilotområde där samordnad skötsel ska genomföras samtidigt som förbättringar 
kommer att noteras. Pilotområdet omfattar Södra Sandby och Revinge by och innebär att 
utförandeorganisationer för skötsel inom Lunds kommun samverkar i dialog med beställare. 
Parallellt pågår flera andra projekt som syftar till att samordna och samplanera olika förvalt-
ningars förbättringsarbete inom kommunen. För att uppnå mesta möjliga effekt genomförs 
kontinuerliga avstämningar av med de olika projekten.
Stärk organisationens förmåga till kommunövergripande utveckling och 
förändringsarbete, framförallt genom att stärka chefens roll som ledare i 
förändring.

Kommunstyrelsen  Pågående

Kommunens ledningsgrupp har formulerat en målbild för morgondagens arbetsplats: flexibel, 
innovativ, effektiv, engagerande. Det ställer krav på chefs- och ledarskapet och att kommunen 
tar ett helhetsgrepp om dessa frågor under paraplyet Morgondagens ledarskap, under vilket de 
särskilda uppdragen “ Stärk chefens roll som ledare i förändring” och “Utveckla de organisato-
riska förutsättningarna för chefskapet” ryms.
Ta fram och implementera en årlig kommungemensam medarbetarunder-
sökning, både på nämndsnivå och övergripande nivå för kommunstyrel-
sen.

Kommunstyrelsen  Avslutad

En kommungemensam medarbetarenkät utvecklades och genomfördes 2020. I fortsättningen 
kommer den att genomföras årligen på hösten.
Ta fram och implementera koncerngemensamma riktlinjer och 
metodstöd avseende förbättringsarbete.

Kommunstyrelsen  Avslutad
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Foto: Kristina Strand Larsson

Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Den utvecklade budgetprocessen omfattar hela koncernen på ett 
tydligare sätt. Den sammantagna styrningen av koncernen utgår från 
kommunfullmäktige vilket åskådliggörs genom att bolagens ägardirektiv 
ingår i ekonomi- och verksamhetsplanen.

Kommunstyrelsen

Verkställa outsourcing av företagshälsan Kommunstyrelsen  Pågående

Upphandling av extern leverantör av företagshälsovård för Lunds kommun genomfördes under 
2021 utifrån beslut i kommunfullmäktige. Under första kvartalet 2022 sker implementering 
innan den upphandlade leverantören tillträder i slutet av mars.

Relaterade styrdokument
Följande styrdokument relaterar till kommunfullmäk-
tiges fokusområde med tillhörande mål och bidrar till 
måluppfyllelse:

•	 Arbetsgivarpolicyn
•	 Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål
•	 Kommunikationsplattformen
•	 Visionen
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Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet 
utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom 
överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen 
ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen.

 Klarar målet

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Kommunfullmäktigemålet knyter främst an till två 
globala hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030. Genom att 
främja hållbara metoder för offentlig upphandling och 
att öka resurseffektiviteten, bland annat genom minskat 
matsvinn och energieffektivisering, kan kommunen 
bidra till att trygga välfärdens långsiktiga finansiering.

Analys av måluppfyllelse
Verksamhetens arbete bedöms leda till de resultat som 
kommunfullmäktige vill nå och därmed bedöms målet 
vara i hög grad uppnått.

Måluppfyllelse baseras på en helhetsbedömning av 
resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt 
som är kopplade till KF-målet och som utförs av nämnder, 
styrelser och bolag. Nedan lyfts ett urval av de viktiga 
utfall som ligger till grund för bedömningen av målupp-

Foto: Karin Winblad
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fyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag 
redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser 
och årsredovisningar.

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas 
genom överskott och lågt risktagande. Kostnads-
utvecklingen ska som helhet vara lägre än 
intäktsutvecklingen
När 2021 summeras konstateras att kommunen har 
uppnått de finansiella målen, det vill säga ett överskott 
på minst 2 procent av årets skatteintäkter och stats-
bidrag, samt en låneskuld som uppgår till maximalt 
60 procent av årets skatteintäkter och statsbidrag.

Kostnadsutvecklingen är lägre än intäktsutvecklingen 
vilket innebär att Lunds kommun når målet om en lång-
siktigt hållbar ekonomi.

Lunds kommun har även fortsättningsvis högsta kredit-
betyget från Standard & Poor’s (AAA Stable Outlook). 
Dessutom har kommunen under året fått ett höjt betyg 
(sänkt riskvärde) i Kommuninvests bedömning av 
medlems kommunernas ekonomiska styrka. De höga 
betygen innebär att kommunen lånar till lägsta kostnad 
och också har bästa möjliga tillgång till det kapital som 
finns på marknaden. Under avsnittet finansiell analys 
görs en mer grundlig genomgång av Lunds ekonomiska 
resultat och förväntade utveckling.

Strategisk lokalförsörjning
Lokaler står för en stor del av de utgifter och investerings-
behov som kommunen har. Ett strategiskt arbete för att 
utnyttja lokaler mer effektivt och även bättre kunna 
bedöma och beräkna förändrade behov av lokaler samt 
behov av underhåll pågår därför.

Under 2021 har en strategisk lokalförsörjningsplan 
arbetats fram och enligt plan ska denna antas av 
kommunstyrelsen i maj 2022. Planen knyter an till 
kommunens övriga planer inom samhällbyggnads-
området och bidrar bland annat till att kommunens 
samlade lokalkapacitet används på bästa möjliga 
sätt i förhållande till behov som uppstår när staden 
växer och befolkningen ökar. Under året har också en 
fastighetportföljsanalys genomförts, det vill säga en 
genomgång av kommunens samtliga verksamhetslokaler 
för att identifiera byggnadernas status, underhållsbehov 
samt eventuella behov av utveckling. Sammantaget 
ger dessa aktiviteter förutsättningar för en effekti-
vare lokalförvaltning med sänkta lokalkostnader för 
kommunens nämnder som följd.

Under sommaren infördes även den nya internhyres-
modellen för Lunds kommun, som innebär att de 
kostnader som fördelas ut till kommunens nämnder 
mer överensstämmer med de faktiska kostnaderna för 
lokalerna. Den nya modellen leder till bättre kunskaper 
om hur lokalkostnaderna ser ut och vad de består av, och 
i kombination med att det avsätts särskilda medel för att 

kunna lämna lokaler som inte används i förtid så ökar 
incitamenten för kommunens nämnder att effektivisera 
lokalanvändningen.

Effektivare styrning och resursfördelning
I flera av kommunens nämnder pågår arbete med att 
effektivisera verksamheten och samtidigt höja kvaliteten 
på olika sätt.

Kartläggning och genomlysning av processer är åter-
kommande angreppssätt som flera nämnder lyfter, både 
avseende processer för ekonomistyrning men även för 
stödjande och samordnande processer som exempelvis 
inköp och upphandlingar. Åtgärder som identifierats 
efter genomlysning handlar exempelvis om att se över 
roller och ansvar inom chefs- och medarbetarled, 
förenkla handläggningstider, ta bort onödig administra-
tion samt digitalisera moment eller tjänster i syfte att öka 
värdet för Lundaborna, samtidigt som kortare ledtider 
och mindre administration blir vinster i verksamheten.

Under året har en kommungemensam ny inköps- och 
upphandlingsorganisation införts, med målet att pro-
fessionalisera inköpsarbetet och sänka kostnaderna för 
inköp.

Kommunkontoret har också utvecklat den ekonomiska 
planerings- och uppföljningsprocessen till att i ännu 
högre grad omfatta kommunens bolagskoncern och 
övriga direktägda bolag i budgetarbetet. Detta för att 
uppnå en koncerngemensam ekonomistyrning.

I sammanhanget effektivitet och styrning kan Lunds 
deltagande i SKR:s projekt Effektivare kommun nämnas 
återigen. Projektets fokus i Lund är avgränsat till att 
omfatta utbildningsverksamheten och förväntas öka 
kunskapen om effektivitet utifrån sambandet insatta 
resurser och producerad volym och kvalitet. Målet är 
att kunskaperna ska kunna omsättas i fler delar av 
kommunens verksamheter och därmed öka effektivite-
ten, kvaliteten och värdet i Lunds kommuns tjänster till 
Lundaborna.

Utöver dessa insatser driver eller deltar Lunds kommun 
i omkring 100 externt finansierade projekt. Samtliga 
dessa har ett direkt eller indirekt mål om att bidra till en 
hållbar ekonomi, då den externa finansieringen antingen 
ersätter kommunens egna eller bidrar till att växla upp 
den interna för att åstadkomma större värde och vinster 
för Lundaborna.

75LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

FÖ
R

VA
LTN

IN
G

SBER
ÄTTELSE



Kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag – Ekonomi
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden 
fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet 
Ekonomi. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar 
för uppdraget, periodens status och uppföljningskom-
mentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Höj standarden och reducera underhållsskulden i KoF:s lokaler och övriga 
anläggningar.

Kultur- och fritids-
nämnden

 Pågående

Verksamheten har genomfört arbetet med underhållsskulden enligt justerad plan för 2021. 
Arbetet har genomförts genom underhållsarbete i våra idrottshallar, idrottsplatser, samt 
friluftsbad via en intern prioriteringslista med ett 30-tal olika objekt som omfattar underhållet. 
Det som planerats för 2021 har slutförts under året. Då underhållsskulden kvarstår så kommer 
arbetet att fortgå under de närmaste åren.
Reducera kommunens underhållsskuld avseende kommunägda fastighe-
ter.

Kommunstyrelsen  Pågående

Under året har det genomförts ett arbete med att göra en så kallad portföljanalys av 
kommunens verksamhetslokaler. I detta arbete har byggnadernas status och tekniska skick 
bedömts, samt när nästa större investering planeras. Resultatet av analysen kommer att ligga 
till grund för den underhålls- och utvecklingsplan som kommer att tas fram för kommunens 
verksamhetslokaler, och åtgärder för att reducera kommunens underhållsskuld kommer att 
finnas med i denna underhållsplan.
Inför incitament att sänka lokalkostnaderna och särskilt minska använd-
ningen av för stora lokaler.

Kommunstyrelsen  Avslutad

Kommunfullmäktige har avsatt medel för tomställda lokaler som ett incitament för att öka 
ett effektivt lokalutnyttjande och under året har det avropats medel för att kunna lämna tre 
lokaler i förtid. En ny internhyresmodell har införts från och med den förste juli 2021. Modellen 
ger internhyror som speglar objektens lokalkostnader vilket förväntas ge högre kostnadsmed-
vetenhet och bättre förutsättningar att följa och styra lokalernas kostnadsutveckling och i 
förlängningen ge lägre lokalkostnader.
Utarbeta en strategisk investeringsplan som visar effekter av såväl 
tidigare som planerade investeringar.

Kommunstyrelsen  Avslutad

Under året har kommunens första strategiska lokalförsörjningsplan tagits fram. Den strate-
giska lokalförsörjningsplanen realiseras genom investeringar som tas upp i investeringsplanen. 
Planen visar vilka behov av verksamhetslokaler som finns i kommunens olika geografiska 
områden och hur väl både tidigare investeringar och kommande investeringar svarar mot 
det behovet. I investeringsplanen anges även en grov bedömning av de driftkostnader som 
förväntas falla ut då investeringen tas i drift, vilket är en del av underlaget för den budget som 
beslutas av kommunfullmäktige.

Relaterade styrdokument
Följande styrdokument relaterar till kommunfullmäk-
tiges fokusområde med tillhörande mål och bidrar till 
måluppfyllelse:

•	 Strategisk lokalförsörjningsplan
•	 Översiktsplanen (ÖP) 2018, Utbyggnads- och boende-

strategin
•	 Borgmästaravtal
•	 Placeringspolicy
•	 Inköps- och upphandlingspolicy med riktlinjer för 

upphandling och direktupphandling
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Kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag – övriga
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden 
fått av kommunfullmäktige i tidigare ekonomi- och 
verksamhetsplaner (dessa uppdrag hör alltså inte till 
något nu gällande fokusområde). I tabellen framgår vilka 
nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status 
och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag Ansvarig nämnd Status
Anpassning av skollokaler för övernattning Servicenämnden  Pågående
Arbetet går enligt plan och anpassningarna för att möta räddningstjänstens krav som planerats för 
2021 är genomförda med undantaget för Spyken som kommer att genomföras under 2022.
Förstudie konserthus i Lund Kultur- och fritids-

nämnden
 Avslutad

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-16 §164 att godkänna skrivelse som svar på kom-
munfullmäktiges särskilda uppdrag om förstudie konserthus samt sända skrivelsen till kommunfull-
mäktige. I skrivelsen framgår att det under de tre år som gått sedan uppdraget formulerades vissa 
avgörande förändringar har skett som har bärighet för uppdraget. Renoveringen av Stadshallen har 
fortskridit med beslut om salarnas inriktning och avtal har tecknats med operatör. Beslut har fattats 
om The Loop, som beräknas stå klart kring årsskiftet 2023/2024. Folkparken har renoverats och är 
nu öppen för publik, och beslut har fattats om renovering av Stadsteatern. Dessutom har arbete 
inletts med en strategisk lokalförsörjningsprocess och en tydligare modell har tagits fram för hur 
strategiska frågor avseende lokaler ska hanteras. Sammantaget gör kultur- och fritidsförvaltningen 
bedömningen att grundförutsättningarna för uppdraget förändrats så mycket sedan dess formu-
lerande att en särskild förstudie i ämnet inte längre är relevant. Behovet av minst en ny scen för 
musik och/eller scenkonst kvarstår visserligen, men frågan kan framöver hanteras inom de ordinarie 
processerna för strategisk lokalplanering.
Lund - Ordets stad Kultur- och fritids-

nämnden
 Avslutad

Lund har en stark ställning som litterär stad, och kultur- och fritidsnämnden bedriver många 
verksamheter som stärker detta. Lunds första fristadsförfattare avslutade sin vistelse i Lund 
under våren, och Lucy Kassa har påbörjat sitt residens under 2021. Litteralund fortsätter att vara 
en viktig samlingsplats för barn- och ungdomslitteratur. Inom ramen för samverkansavtalet med 
Region Skåne om Lund som litterär nod erbjuds talangutveckling ihop med författarskolan och Det 
unga Skåne, regionala workshops kopplade till Novellfest och utveckling av författarresidenset 
Hedlandet. Utredningar pågår om både berättarcentrum och en utveckling av området kring Stads-
biblioteket till att bli en litterär oas.

Den nu beslutade driftmodellen för Stadshallen medger inte en så tydlig profilering mot litteratur 
som föreslås i uppdraget, men det finns en stor potential för att i Stadshallen inrymma exempelvis 
en internationell författarscen och flera andra arrangemang med litterär prägel. Vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2021-10-21 §124 presenterade förvaltningen en rapport som 
redogjorde för allt arbete som sker och planeras inom det litterära området. Nämnden beslutade 
att översända rapporten till kommunfullmäktige som svar på det särskilda uppdraget för man-
datperioden, att uppdra åt förvaltningen att upprätta nytt avtal med Region Skåne om Lund som 
litterär nod, att uppdra åt förvaltningen att gå vidare med ansökan om Lund som litteraturstad 
i UNESCO, att uppdra åt förvaltningen att skapa en strategi för hur man kopplar ihop litterära 
aktörer i kommunen så som universitet, författare, förlag och SAOL mfl. för att gemensamt öka 
den nationella och internationella synligheten för kommunen inom det litterära området samt att 
uppdra åt förvaltningen att diskutera med Visit Lund möjligheterna för att anordna en bokmässa i 
Lund. De två senare uppdragen kommer att redovisas för kultur- och fritidsnämnden i mars 2022.
Inrättande av ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen Tekniska nämnden  Avslutad
Under året har ett intensivt arbete pågått för att nå den tidplan som gäller för projektet. Förvalt-
ningens förslag till samrådshandling var ute på samrådsremiss 28 april - 30 juli, samt ytterligare 
en remissrunda till sakägare under hösten. På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-15 togs 
slutligen beslut om inrättande av naturreservatet. Beslutet har offentliggjorts och vinner laga kraft 
den 15 februari 2022.
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Foto: Miriam Preis
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Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på 
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Det 
innebär att årets intäkter ska täcka årets kostnader. 
Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
intäkterna uppstår ett underskott som ska återställas 
inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser 
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv 
(RUR) på 755 miljoner kronor som efter kommunfull-
mäktiges beslut kan nyttjas under en lågkonjunktur.

Lunds kommun hade inget underskott att återställa vid 
årets början. Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
uppgick till 521 miljoner kronor.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutred-
ningen nedan. Utredningen syftar till att visa hur balan-
skravsresultatet har uppstått. Balanskravsutredningen 
börjar med årets resultat enligt resultaträkningen och 
justeras därefter med samtliga realisationsvinster 
vid avyttring av anläggningstillgångar. Justering ska 
också göras för orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper. Slutligen ska de vinster och förluster som 
har realiserats under året, men som redovisats tidigare 
år, återföras. Efter detta redovisas ett resultat efter 
balanskravsjusteringar. Om resultatet medger och 
fullmäktige beslutar görs sedan reservering till resultat-
utjämningsreserven, alternativt lyfts medel fram från 
resultatutjämningsreserven i den mån det är möjligt.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

•	 Intäkterna justerades ned för realisationsvinster på 
materiella anläggningstillgångar på 1 miljoner kronor 
samt med 75 miljoner kronor för orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper.

•	 Intäkterna justerades upp med 0 miljoner kronor för 
realiserade vinster i värdepapper.

•	 Reservering till resultatutjämningsreserv föreslås 
göras med 445 miljoner kronor.

•	 Årets balanskravsresultat uppgick därefter till 
76 miljoner kronor

•	 Resultatutjämningsreserven uppgår vid årets slut till 
755 miljoner kronor och kommer efter kommunfull-
mäktiges beslut om föreslagen avsättning att uppgå 
till 1200 miljoner kronor.

2017 2018 2019 2020 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen 164 42 -21 423 598

- samtliga realisationsvinster -1 -1 -7 -1 -2

- orealiserade vinster och förluster i värdepapper - 7 -29 -14 -75

- återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper

 
-1

 
-

 
4

 
0

 
0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 162 48 -53 408 521

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -101 0 0 -337 -445

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - -

Årets balanskravsresultat 61 48 -53 71 76

Återställning av balanskravsunderskott

2017 2018 2019 2020 2021
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0 0 0 -53 0

Balanskravsresultat 61 48 -53 71 76

Kvar att återställa (utgående värde) 0 0 -53 0 0

Resultatutjämningsreserv

Ingående värde 275 317 418 418 418

Reservering till RUR 42 101 - - 337

Disponering av RUR - - - - -

Utgående värde 317 418 418 418 755

Reservering till och disponering från resultatutjämningsre-
serven beslutas av kommunfullmäktige och bokförs året efter 
räkenskapsåret.
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Väsentliga personal-
förhållanden
Även 2021 blev ett år präglat av pandemin med stora 
utmaningar ur såväl verksamhets- som arbetsmiljö-
perspektiv. Sjukfrånvaron har dock minskat och personal-
omsättningen ligger stabilt sedan föregående år vilket 
sannolikt beror på minskad rörlighet på arbets marknaden 
med anledning av pandemin. Personal resursbehoven 
ökar i takt med att verksamheterna växer. Utmaningen 
framgent är att hitta smartare arbetssätt och organisering 
av verksamheterna för att möta den försämrade utveck-
lingen av skatteintäkterna när färre ska försörja fler. För 
mer detaljerad redogörelse av årets resultat hänvisas till 
bilagan Lunds kommunapersonalredovisning 2021.

Antal anställda
Antal tillsvidareanställda ökade kontinuerligt i takt med 
befolkningsökningarna fram till 2019 då trenden bröts 
och antalet minskade, liksom året därefter. 2021 ökade 
antalet igen, dock blygsamt. Framtiden får utvisa om 
åren 2019-2020 innebar ett trendbrott eller en tillfällig 
avvikelse från den kontinuerliga ökningen av antal tills-
vidareanställda.

Tillsvidareanställningar står för ökningen år 2021 
samtidigt som antalet visstidsanställda med månadslön 
minskar. Detta innebär att det skett en ökning av antalet 
faktiska tjänster i organisationen. Även omräknat till års-
arbetare (innebär att anställdas sysselsättningsgrader 
summeras) ökar antalet tillsvidareanställda.

Även den faktiskt arbetade tiden under året har ökat 
bland såväl tillsvidare- som visstidsanställda jämfört 
med 2020. Ökningen av antal tillsvidareanställda och 
faktiskt arbetad tid är hänförlig till kommunstyrelsen, 
servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. 
Vid övriga nämnder rör det sig om ytterst marginella 
förändringar.

Personalkostnader
Verksamheternas kostnader har ökat kontinuerligt de 
senaste fem åren och personalkostnadernas andel av de 
totala kostnaderna är relativt konstant kring 62 procent. 
Det innebär att personalresursbehoven ökar i takt med 
att verksamheten växer. Lunds kommuns personal-
kostnader per invånare är 39 300 kr (2020), vilket kan 

Foto: Thobias Ligneman

80 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
ÄT

TE
LS

E



jämföras med snittet (36 800 kr) för kommuner i samma 
storlek. Eftersom skatteintäkterna förväntas försämras 
framöver är det angeläget för kommunen att arbeta 
aktivt med arbetssätt och smartare organisering samt 
lära av kommuner med lägre personalkostnader per 
invånare.

Personalomsättning
Personalomsättningen i Lunds kommun minskade från 
den högst uppmätta nivån 14 procent 2019 till 11 procent 
2020 och 11,5 procent 2021. Huvudanledningen är 
antagligen pandemins negativa effekter på arbetsmark-
naden med högre arbetslöshet och färre arbetstillfällen.

Utifrån vikten av kontinuitet i verksamheterna är det 
särskilt angeläget att uppnå en balanserad personalom-
sättning bland chefer. Den högsta nivån i Lunds kommun 
uppmättes 2019 med 14 procent omsättning bland chefer, 
vilket innebar att nästan var sjunde chef slutade. Bland 
de chefer som anställts de senaste åren har var fjärde 
slutat inom två till tre år. Det är därför positivt att om-
sättningen för chefer 2021 minskade till 11 procent. Flera 
nämnder har gjort satsningar för att förbättra chefernas 
organisatoriska förutsättningar, vilket sannolikt haft 
positiv påverkan på chefers val att fortsätta arbeta i 
organisationen.

Heltid som norm
Andelen heltidsanställda bland månadsavlönade (både 
tillsvidare- och visstidsanställda) har ökat de senaste 
fyra åren till 81 procent år 2021 vilket är positivt och 
i linje med kommunens ambition att göra heltid till norm.

Deltidsanställning är vanligast förekommande inom 
traditionellt kvinnliga yrkesgrupper inom Kommunals 
avtalsområde såsom undersköterska, barnskötare och 
stödassistent, vilket också gör heltid som norm till en 
jämställdhetsfråga.

Sedan maj 2021 är heltid huvudregeln vid nyanställning 
på tillsvidaretjänster inom Kommunals avtalsområde, 
vilket kommer resultera i en högre andel heltidsanställda 
över tid. Vård- och omsorgsnämnden har under 2021 
ställt om till en heltidsorganisation inom de flesta av sina 
verksamheter. Övriga nämnder har arbetat aktivt med att 
hitta lösningar och erbjuda befintliga medarbetare heltid.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Sverige har svängt kraftigt över tid, 
likaså i Lunds kommun. Det finns dock enligt Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) inget som tyder på att de 
kraftiga svängningarna över tid vad gäller sjukfrånvaron 
enbart kan förklaras med svängningar i ohälsa eller 
arbetsmiljö.

Efter en ovanligt hög sjukfrånvaro under 2020 på 8 
procent vände siffrorna neråt under 2021. I början på 
hösten såg det ut som om sjukfrånvarosiffrorna skulle 
återgå till hur de såg ut före pandemin, men sen kom 

omikronvarianten av coronaviruset och med det sköt 
återigen den korta sjukfrånvaron i höjden under sista 
kvartalet och sjukfrånvaron landade på 7,3 procent.

Sjukfrånvaron sjunker för samtliga åldersgrupper för 
både kvinnor och män under 2021. Då större delarna 
av 2021 också har präglats av pandemin, precis som 
2020, kan antas att implementeringen av ett tydligt och 
strukturerat arbetssätt kring arbetsanpassningar och 
rehabilitering samt ökad användning av systemstödet 
Adato har haft positiv påverkan på sjukfrånvaron.

Medarbetarenkät
För andra året i rad genomförde Lunds kommun en med-
arbetarenkät på kommunövergripande nivå under hösten 
2021. Enkäten bestod bland annat av frågor framtagna 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som mäter så 
kallat hållbart medarbetarengagemang. Anledningen 
till att fokusera på medarbetarengagemang är att det 
bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en 
organisations förmåga att nå goda resultat. Jämfört med 
andra liknande kommuner har Lunds kommun ett något 
lägre totalindex för hållbart medarbetarengagemang: 
77 i jämförelse med 79. Det gäller även delområden och 
för enskilda verksamhetsområden. Samma resultat 
uppnåddes föregående år. Lunds kommun har som 
arbetsmiljömål att totalindexet ska öka.

Löner
Lönekartläggningen för 2021 visar att Lunds kommun 
tillämpar policyer och praxis könsneutralt. Såväl som 
det finns grupper där män tjänar mer än kvinnor finns 
det också grupper där kvinnor tjänar mer än män i 
Lunds kommun. Det har dock identifierats grupper 
där individers löner behöver justeras, samt kvinnodo-
minerade grupper som ligger lågt i lön i förhållande 
till arbetsvärdering och som kommer att läggas in 
i handlings planen för 2022. Det som kommit upp i löne-
kartläggningar tidigare år har åtgärdats.
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1. Allt större andel äldre och yngre

2. Kommunens roll i förändring

3. Stigande förväntningar på välfärden

4. Hårdare konkurrens om kompetens 
och livslångt lärande

5. Ökad polarisering

6. Ökad urbanisering

7. Nya krav på kommunikation

8. Ökad digitalisering

9. Ökad internationalisering i och 
av Lund

10. Ökad osäkerhet i världen

11. Klimatförändringarnas lokala 
konsekvenser

Lunds kommuns trend- 
och omvärldsanalys

Megatrender
Klimatförändringar
Globalisering
Teknik
Demografi
Värderingsförändringar

Bildtext: I den årliga Trend- och omvärldsanalysen för Lunds kommun 
beskrivs 11 övergripande trender med stark relevans för Lund.

Förväntad utveckling
Lund, likt övriga världen, står inför en rad megatrender 
och utmaningar som kommer att påverka förutsättning-
arna att kunna leverera tjänster, insatser och service 
med hög kvalitet inom ramen för välfärdsuppdraget.

Förutom befolkningsutveckling spelar konjunkturläge 
både  internationellt  och nationellt en viktig roll för hur 
kommunernas skatteintäkter och ekonomiska ställning 
utvecklas framåt. I avsnittet Viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk ställning beskrivs exempelvis 
hur befolkningsutveckling, arbetsmarknad  och  
konjunktur påverkat Lunds kommuns resultat under 
2021. Lunds kommuns strategi- och planeringsarbete vid 
fram tagandet av budget (ekonomi- och verksamhetsplan) 
baseras  på analyser på både mikro och makronivå; det 
vill säga samhällsnivå och lokala förutsättningar för 
Lund. Till detta arbete görs en årlig Trend- och omvärlds-
analys för att identifiera trender i omvärlden som på 
olika sätt kan påverka Lund.

I detta avsnitt redogörs för några av de identifierade 
trenderna, det förändringstryck de skapar och hur 
de förmodat kommer att påverka Lunds resultat och 
ekonomi i framtiden. Flera av trenderna har redan 
börjat utmana kommunen och lyfts återkommande 
som identifierade risker på både kort och lång sikt 
av nämnder och bolag.

Befolkningsutveckling – högre andel äldre
Lunds befolkning växer samtidigt som framför allt 
andelen äldre blir allt större. Samtidigt fortsätter 
medborgare i åldern 20-30 år att vara kommunens största 
åldersgrupp. Även andelen barn spås minska över tid. 
En högre andel äldre i befolkningen innebär att skatte-
intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna - den 
demografiska försörjningskvoten ökar, om än i långsam-
mare takt för Lund än för riket i övrigt. Denna utveckling 
är känd och väl belagd, och kommer inom de kommande 
decennierna kräva att kommunen hittar sätt att leverera 
en god service trots mindre resurser per invånare. 
Samtidigt ökar kraven och förväntningarna från både 
medborgare och medarbetare på kommunens service och 
kvalitet – medborgare önskar smartare tjänster och mer 
tillgänglig service och medarbetare vill ha en modern och 
innovativ arbetsplats som bidrar till en god arbetsmiljö.

Utmaningarna med förändringar i befolkningens storlek 
och ålderssammansättning är svårigheten att planera. 
Efterfrågan på samhällsservice som skola, bostäder, 
barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg kommer att 
variera över tiden. Effekter av dessa omställningar 
syns redan nu för bland annat förskole- och grund-
skoleverksamheten i Lund, som ser en utveckling av 
en minskande andel barn och därmed riskerar ett 
överskott av lokaler och andra faktorer som påverkar 
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Foto: Nils Byrfors
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Foto: Kristina Strand Larsson
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kostnaderna. Även äldreomsorgen i Lund behöver 
i närtid rusta för en förändrad demografi med en 
växande andel äldre som kommer att behöva stöd och 
insatser.

För att svara upp mot förändringstrycket kommer 
kommunens verksamheter behöva skruva upp och höja 
effektiviteten. Detta behöver ske på olika sätt beroende 
på verksamhetstyp och specifika utmaningar – den 
gemensamma strävan är dock att mer kostnadseffek-
tiva styrformer och arbetssätt ska vara rådande, där 
innovativa och smarta lösningar införs, samtidigt som 
kvaliteten bibehålls eller ökas. 

En konkret åtgärd handlar om att lokalkapaciteten 
löpande behöver justeras i förhållande till förändringar 
i  volymer av exempelvis barn i förskola, elever i grund-
skolan och äldres behov av anpassade bostäder. Kloka 
investeringar och smart utnyttjande av befintligt fastig-
hetsbestånd kommer bli en avgörande del i hanteringen 
av den nya demografiska situationen. Lunds kommun har 
under 2021 tagit fram en Strategisk lokalförsörjningsplan 
samt en Investeringsplan i syfte att uppnå en kommunge-
mensam överblick och samsyn i lokalförsörjningen.

För att ytterligare stödja arbetet med att identifiera 
möjliga vägar framåt finns sedan 2020 Effektiviserings-
politiska rådet i Lund. Lunds kommun är även en av 15 
utvalda kommuner som deltar i Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) utvecklingsprojekt Effektivare kommun.

Kompetensförsörjning
En ökande demografisk försörjningskvot betyder bland 
annat att andelen personer i arbetsför ålder minskar. 
Detta får följden att konkurrensen om arbetskraften 
kommer att hårdna. Kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare och förmåga att attrahera, engagera och 
behålla kompetens är en avgörande faktor i att hantera 
både nuvarande och framtida kompetensförsörjning.

Redan i dag är kompetensförsörjningen en angelägen 
och utmanande fråga inom flera av kommunens 
personal intensiva verksamhetsgrenar, till exempel 
utbildningsverksamheten, vård och omsorg liksom 
socialtjänsten. Även för mindre verksamheter som 
kräver specifika yrkeskompetenser märks svårigheter 
att rekrytera och behålla medarbetare. Risken finns 
att kostnader för konsulttjänster och inhyrd personal 
kommer att öka i framtiden.

En mängd initiativ pågår för att stärka kommunens 
konkurrenskraft som arbetsgivare. Exempel på insatser 
är att skapa förutsättningar för interna karriärvägar, 
utveckling av befintliga ledare och utveckling av anställ-
ningserbjudandet. Vidare är ansträngningarna för att 
möta behoven av en flexibel, innovativ och engagerande 
arbetsplats igång genom kommunens gemensamma 
målbild i Morgondagens arbetsplats.

Stigande förväntningar på välfärden
I takt med en allt mer komplex samhällsutveckling 
ökar förväntningarna på kommunernas verksamheter. 
Kommunen som välfärdsaktör förväntas ha en hög 
kapacitet, både i förhållande till tjänsters innehåll 
och kvalitet, men även vad gäller att hantera stora 
internationella samhällsutmaningar som sociala och 
ekonomiska klyftor, klimatförändringar, ökad polarisering 
och minskad tilltro till samhällets institutioner. Detta 
sker parallellt med att kommunens handlingsutrymme 
har minskat i takt med att både europeiska beslut och 
nationell lagstiftning blivit mer styrande. Områden där 
kommunen tidigare har kunnat ställa egna detaljkrav för 
att driva utvecklingen i en viss riktning blir färre. Runt 
60 procent av de beslut som fattas i kommunfullmäktige i 
Lund påverkas direkt eller indirekt av beslut fattade av EU.

Det som förenar många av samhällsutmaningarna är 
att de är svåra att definiera, mångdimensionella och 
ansvarsfrågan är långt ifrån självklart, vilket betyder 
att ingen aktör har egen rådighet. Kommunens roll 
som garant för grundläggande samhällsservice blir 
ännu viktigare. Kommunens traditionella struktur och 
arbetssätt behöver anpassas till dessa nya förutsätt-
ningar. Delar av det som behöver förstärkas handlar 
om innovation, digitalisering och agila arbetssätt som 
gynnar effektivitet och frigör resurser. Andra delar 
handlar om att stärka upp de tvärgående och process-
orienterade arbetssätten - där helhetsperspektiv, 
samverkan, socialt samspel, kommunikation och 
kunskaps utbyte över organisatoriska gränser, både 
inom och utanför kommunen, behöver förstärkas.

Lunds kommun märker redan nu av de stigande förvänt-
ningarna på kommunens service och insatser. Under 
året har ett ökat inflöde till olika delar av kommunen 
uppmärksammats, till exempel inom socialtjänsten 
liksom bygglovshandläggningen, vilket bland annat gett 
negativa effekter i form av längre handläggningstider. 
Men även andra delar av kommunens verksamheter 
märker av tendenserna. Exempelvis märks förändringar, 
en ökad komplexitet i ärenden och ett ökat tryck på 
överförmyndarens verksamhet. Inom miljönämndens 
ansvarsområde lyfts en ökad komplexitet i lagstiftning 
och rättstillämpning, vilket påverkar prövnings- och 
tillsynsärenden. För vården och stödet till äldre märks, 
förutom utvecklingen med en åldrande befolkning, att 
allt fler kommuninnevånare med omfattande behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser vårdas i hemmet. Detta 
ställer stora krav på organisation, kompetens och 
samverkan med bland annat Region Skåne för att kunna 
möta behov och krav.

Lunds kommun rustar för att möta upp på flera olika sätt. 
En viktig åtgärd är att  fortsätta utveckla och förstärka 
kommunens roll som motor och aktör för utveckling 
i regionen. Lunds kommun är idag drivande i många 
frågor som bidrar till en positiv samhällsutveckling, 
både rörande ekologisk och social hållbarhet, mänskliga 
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rättigheter men också inom kunskapsutveckling, 
forskning och tillväxt - både regionalt, nationellt och 
internationellt.

Lund växer
När Lund växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt. 
För att staden ska kunna utvecklas och förtätas på ett 
hållbart och attraktivt sätt måste människors hälsa 
och miljön värnas.

Urbaniseringen, det vill säga att vi helst bor i tätorten, 
och det faktum att Lund är en väldigt attraktiv kommun 
att bo och etablera verksamhet i, ställer enorma krav 
på samhällsplaneringen och inte minst byggandet av 
bostäder. Utmaningarna handlar om att hinna med men 
också om att balansera vår resursanvändning, förlorad 
åkermark, trafikutsläpp och klimatförändringar. I Lund 
syns ingen kontraurbanisering på grund av pandemin.

Den sammanhållna samhällsbyggnadsprocessen liksom 
det aktiva arbetet med samtliga hållbarhetsdimensioner 
är viktiga åtgärder i arbetet för att skapa ett växande och 
hållbart Lund.

Digitalisering och IT-säkerhet
När färre ska förse fler med service är digitalisering ett 
viktigt verktyg, eftersom det ger kommunen möjlighet 
att erbjuda lättillgänglig och kvalitetssäkrad service med 
ett minimum av personella resurser – till exempel genom 
utveckling av e-tjänster. I och med denna utveckling 
kommer kommunens IT-basinfrastruktur hantera 
växande mängder data, som inte sällan är av känslig 
eller sekretessklassad karaktär.

Stora delar av den kommunala servicen är beroende av 
IT-basinfrastrukturen. Dels externt i servicen gentemot 
medborgare i form av exempelvis informationskanaler 
via webben eller olika sorters e-tjänster, men också 
internt för exempelvis e-posthantering, verksamhetsstöd 
för dokumentation och journalföring liksom program 
för ekonomiska transaktioner och ärendehantering. 
Hotbilden för IT-attacker ökar, både nationellt och inter-
nationellt, exempelvis i form av belastningsattacker och 
så kallade ransomware-attacker. I den globala problem-
bilden för IT-säkerhet utgör kommunens IT-infrastruktur 
inget undantag.

Flera åtgärder för att hantera denna risk har redan 
inletts. Exempelvis har en utbildning i grundläggande 
IT-säkerhet riktad till samtliga medarbetare i kommunen 
inletts. Utöver detta kommer löpande så kallade penetra-
tionstester att utföras mot kommunens IT- infrastruktur, 
vilket innebär fingerade attacker i syfte att identifiera 
och åtgärda svaga punkter i säkerheten.

Förutom risk för IT-attacker ligger utmaningen för 
kommunen i att kunna ställa om och vidareutveckla 
individer till nya arbeten i en mer teknologiskt avancerad 
arbetsmiljö - i kombination med vår förmåga att kommu-

nicera och bedriva förändringsarbete. I framtiden krävs 
både investeringar och beredskap hos medarbetare 
att förändra sitt arbete. Ungefär hälften av existerande 
arbets uppgifter beräknas komma att automatiseras 
under de kommande tjugo åren. De processer som 
bedöms förändras först finns inom ekonomi och HR.

Ökad osäkerhet i världen - Kris och beredskap
Globaliseringen har bidragit till ett generellt ökat 
välstånd i världen. Den tätare sammankopplingen gör oss 
dock även mer beroende av varandra och sårbara för den 
utveckling som sker i andra länder. Idag färdas viktiga 
produkter mellan många olika platser innan de når sin 
slutdestination, vilket gör försörjningskedjorna sköra.

Kombinerat med den just-in-time-approach som många 
myndigheter och företag tillämpar skapar det ett 
behov av att snabbt kunna hantera plötsliga brister 
och omställningar. Inte minst med tanke på den säker-
hetspolitiska spänning som råder. Ett viktigt begrepp 
idag och i framtiden är behovet av resiliens – alltså en 
grundläggande beredskapsförmåga och motståndskraft. 
Kommunens resiliens är avgörande för kommunens 
verksamheter, där flertalet pågår 24 timmar om dygnet, 
under årets alla dagar, och som har en stor påverkan på 
många kommuninvånares hälsa och livssituation.

Coronapandemin har testat kommunens krisberedskap 
till det yttersta. När en så stor kris inträffar märks 
effekter på många vitala delar av ett samhälle och 
inte minst inom kommunens olika verksamheter. Den 
centrala krisledningen har varit ett bra exempel på en 
kommungemensam struktur som bidrar till samarbete 
och ger stöd till kommunens verksamheter i extraordinä-
ra tider. När nu coronapandemin – förhoppningsvis – gått 
in i en ny fas som inte kräver krishantering gäller det att 
förvalta de goda erfarenheter som pandemin trots allt 
gett. Framförallt handlar det om vikten av att tänka efter 
före, vikten av att vi arbetar enligt principen Ett Lund 
och vikten av att veta om vilka beroenden vi har – och 
var våra sårbarheter finns.

I framtiden kommer kommunens krisberedskapsarbete 
och civila försvar med andra ord att spela en ännu 
viktigare roll. Redan idag arbetar kommunen strategiskt 
och systematiskt med en sammanhängande beredskaps-
process som utgår från en kommungemensam risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA:n). Utifrån RSA:n hämtas 
information om samhällsviktig verksamhet, beroenden, 
risker och sårbarheter, för att fördjupa och integrera 
verksamheternas krisberedskap ytterligare. Exakt vilka 
utmaningar framtiden kommer bjuda på kan vi bara 
gissa, men en sak vet vi säkert: Lunds kommun måste öka 
sin resiliens mot alla typer av utmaningar, och det gör vi 
bäst tillsammans.
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Drift- och investerings-
redovisning
Driftredovisning
Miljoner 
kronor

2021 2020

Nämnd Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Netto Budget

Byggnads-
nämnd

47 -82 -36 -35 -1 48 -79 -31 -32

Teknisk nämnd 94 -305 -212 -217 6 101 -288 -187 -204

Tekn.n- Exploat 
& Infrastrukt

 
50

 
-126

 
-76

 
-76

 
0

 
44

 
-118

 
-74

 
-74

Renhållnings-
styrelse

197 -196 1 0 0 193 -193 0 1

Utbildnings-
nämnd

1 165 -1 822 -657 -665 8 1 721 -2 359 -638 -646

Kultur- och 
Fritidsnämnd

 
82

 
-460

 
-377

 
-366

 
-12

 
80

 
-453

 
-373

 
-363

Socialnämnd 151 -788 -637 -659 21 164 -797 -633 -629

Miljönämnd 11 -27 -15 -16 0 10 -24 -14 -16

Vård- och Om-
sorgsnämnd

 
574

 
-2 643

 
-2 069

 
-2 178

 
109

 
512

 
-2 512

 
-2 000

 
-2 050

Barn- och 
skolnämnd

 
738

 
-3 408

 
-2 670

 
-2 754

 
84

 
701

 
-3 398

 
-2 697

 
-2 739

Servicenämnd 1 663 -1 672 -8 10 -19 1 759 -1 716 43 62

Kommun-
styrelse

 
283

 
-534

 
-251

 
-266

 
15

 
259

 
-519

 
-260

 
-259

Överför-
myndarnämnd

 
0

 
-13

 
-12

 
-15

 
2

 
1

 
-15

 
-14

 
-15

Valnämnd 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1

Habostyrelse 4 -9 -5 -5 0 3 -9 -6 -5

Kommun-
fullmäktige

 
0

 
-17

 
-16

 
-17

 
0

 
0

 
-15

 
-15

 
-17

Summa 
Nämnderna

 
5 060

 
-12 103

 
-7 044

 
-7 258

 
214

 
5 597

 
-12 497

 
-6 900

 
-6 984

Centrala poster 38 61 -3 209 135

Verksamhetens 
nettokostnader

 
-7 005

 
-7 197

 
192

 
-6 691

 
-6 849
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Vård- och omsorgsnämndens resultat är ett överskott 
på 109,5 miljoner kronor. Huvudsaklig anledning till 
överskottet är att medel till volymökningar inte behövts 
i den omfattning som förväntades utifrån demografiska 
prognoser och budget baserat på tidigare års erfarenhet 
om verksamhetens utveckling. I överskottet ingår 
46 miljoner kronor ej budgeterade statsbidrag.

Barn- och skolnämnden redovisar ett överskott mot-
svarande 83,8 miljoner kronor. Överskottet förklaras 
framför allt av att antalet barn och elever i förskola, 
grundskola och fritidshem varit färre än vad full-
mäktiges budgetram för året beräknades på vilket 
motsvarar nästan 64 miljoner kronor samt av en positiv 
avvikelse för de kommunala förskole-, grundskole-, 
grundsärskoleverksamheterna på 12 miljoner kronor.

Socialnämnden redovisar ett överskott på 21,5 miljoner 
kronor. De främsta orsakerna till resultatet är bland 
annat beslutat tillskott från kommunfullmäktige på 
15,5 miljoner kronor i syfte att minska kostnaden 
för försörjningsstödet genom att satsa på ett stärkt 
arbetsmarknadsfokus med anpassade insatser för att ge 
Lundaborna större möjlighet till självförsörjning genom 
anställning och/eller studier. Satsningen på arbetsmark-
nadsinsatser har kommit igång senare än planerat på 
grund av att tillskapandet av arbetsplatser i kommunen 
på allvar har kommit igång först i slutet av året. En annan 

orsak är att nämnden under året fått intäkter från 
Migrationsverket för vård utförd tidigare år. Kostnad för 
vården har uppkommit 2020. Nämnden har även gjort 
en genomlysning av nämndens verksamhet och detta 
har lett till betydande effektiviseringar. Inom områdena 
försörjningsstöd och externt köpta platser har dock kost-
naderna varit högre än vad som budgeterats. Alla dessa 
effekter av händelser har resulterat i 2021 års resultat.

Servicenämnden redovisar ett resultat på minus 
8,5 miljoner kronor. Det är ett underskott mot resultat-
kravet på 18,9 miljoner kronor. De främsta orsakerna till 
avvikelsen har varit oförutsedda kostnader för sanering 
i samband med investerings- och exploateringsprojekt 
samt högre kostnader till följd pandemin.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 
minus 11,8 miljoner kronor, huvudsakligen som en 
konsekvens av att pandemin bitvis tvingat flera verk-
samheter att stänga för allmänheten och således förlorat 
intäkter under de perioder som åtgärderna gjort sig 
gällande samt utrangering av anläggningstillgångar som 
påverkar årets resultat. På ett antal enheter har om-
ställningen också medfört minskade kostnader som i en 
mindre  grad kompenserar bortfallet av intäkter. Det är 
främst verksamheterna idrott och fritid samt kultur som 
har negativa resultat och det beror främst på tappade 
intäkter till följd av nedstängning.

Foto: Kasper Dudzik
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Investeringsredovisning
Investeringar per nämnd

Nämnd Inkomst Utgift
Netto-  

investering Ram Avvikelse
Byggnadsnämnd 1 1 0 -1

Teknisk nämnd 13 119 107 157 50

Renhållningsstyrelse 7 38 31 41 10

Utbildningsnämnd 7 7 8 1

Kultur- och fritidsnämnd 47 47 51 4

Socialnämnd 2 2 2 0

Vård- och omsorgsnämnd 10 10 14 4

Barn- och skolnämnd 6 6 16 10

Servicenämnd 4 165 162 208 47

Kommunstyrelse 512 512 481 -31

Habostyrelsen 0 0 0 0 0

Investeringar 23 907 884 978 94

Teknisk nämnd - total exploatering * 171 132 -39 40 79

Investeringar inkl exploatering 194 1 039 844 1 018 174

Justering till årsredovisningens övriga delar

Tillägg finansiell leasing 13 13 0 -13

Justering för exploatering * -171 -27 144 180 36

Investeringar redovisningsmässigt 23 1 025 1 002 1 198 196

* Teknisk nämnd har en total budget för ram exploatering. 
Den del av exploateringsprojekten som avser investeringar i 
allmän plats klassificeras som anläggningstillgång (investering). 
Tomtmark som är avsett för försäljning klassificeras som 
omsättningstillgång. Exploaterings- och försäljningsintäkter 
redovisas i resultaträkningen.
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Större investeringsprojekt

 
Totala investeringsutgifter 2021 års investeringsutgifter

PROJEKT
Beslutade 

investerings-
utg.

Prognostise-
rade investe-

ringsutg.

Prognos-
tiserade 

avvikelser
Budget Utfall Avvikelse

Hedda Andersson 
gymnasiet 750* 751 0 180 282 -102

Campus Vipan 415 445 -30 60 69 -9

Vikingaskolan 272 272 0 5 1 4

S Råbylund, grundskola, 
idrottshall dedikerat till 
gymnastik

219w 172 47 110 67 43

Stadshallen 204 209 -5 63 47 16

Nya Påskagänget, skola 185 185 0 0 2 -2

Ridsportsanläggning 160 160 0 29 2 27

Södra stambanan hpl 
Klostergården 92 102 -10 20 17 3

Kunskapsparken 89 89 0 24 24 0
Idrottslokaler i centrala 
Lund 80 80 0 30 0 30

Drabantvägen förskola 69 69 0 22 3 19

Centrala Brunnshög 
utbyggnad av byggator 65 67 -2 7 7 0

Science Village Scan-
dinavia byggator och 
Odarslövsvägen

63 63 0 15 15 0

Sopsugssystem Brunnshög 56 56 0 21 14 7

Skryllegården 50 50 0 19 5 14

Enestugan, förskola 45 45 0 15 8 7

Stångby Väster II 
utbyggnad av byggator 
del 1 

42 38 4 2 2 0

Tunnel under stambanan 
söder om stationsläget 35 39 -4 5 8 -3

Södra Råbylund III Norr 35 35 0 15 15 0

Tornsvalan gruppboende 31 31 0 0 2 -2

Provisorisk idrottshall för 
Hedda och Svane 30 30 0 0 0 0

Tabellen listar pågående investeringsprojekt med en beslutad 
investeringsutgift på 30 miljoner kronor eller mer.
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Campus Vipan är ett av kommunens större byggprojekt. 
Under projektets gång har investeringsutgifter för yttre 
VA och högspänningsanläggning tillkommit. Det har 
också skett förändringar i projektets utformning som 
lett till ökade lokalytor jämfört med initial planering. 
Tillsammans med indexhöjningar under projekttiden 
prognostiseras förändringarna ge investeringsutgifter 
som ligger 30 miljoner kronor högre än beslutad ram.

Projektet Stadshallen prognostiserar en avvikelse 
gentemot beslutad investeringsutgift på 5 miljoner 
kronor beroende på att tillägg har gjorts under 
projektets gång. Främst handlar det om investeringar 
för att förstärka lokalens betongkonstruktion men också 
investeringar till följd av nya arbetsmiljöföreskrifter med 
hänsyn till brandskydd.

Projekten Klostergårdens hållplats och Tunnel under 
stambanan prognostiserar negativa avvikelser på 
10 respektive 4 miljoner kronor. Avvikelserna beror 
huvudsakligen på att beslutade investeringsutgifter inte 
justerats för indexuppräkningar enligt kommunens avtal 
med Trafikverket.

Projektet Södra Råbylund med grundskola, idrottshall 
och dedikerad hall för gymnastik prognostiserar 
47 miljoner kronor lägre investeringsutgifter än 
budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på att 
upphandlingen av byggentreprenaden har varit gynnsam.

För 2021 uppvisas avvikelser mellan budget och utfall 
inom samtliga större projekt. Avvikelserna beror 
generellt sett på att investeringsutgifter skjuts mellan de 
år som projektet löper. De största avvikelserna finns på 
projekten Hedda Anderssongymnasiet, Södra Råbylund 
och Ridsportsanläggningen. För Hedda Andersson-
gymnasiet beror de högre investeringsutgifterna på att 
investeringar som var planerade till 2020 genomförts 
2021. Projektet Södra Råbylund har haft lägre inves-
teringsutgifter totalt sett inom projektet och för Rid-
sportsanläggningen så har projektet skjutits fram i tid då 
projektets omfattning till viss del har ändrats och nytt 
investeringsbeslut har fattats.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
miljoner kronor Not Kommunen Koncernen

Budget

2021 2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 3 1 886 1 868 1 900 6 113 5 459

Verksamhetens kostnader 4 -8 691 -8 490 -8 180 -11 692 -10 732

Avskrivningar -427 -439 -435 -989 -955

Jämförelsestörande poster 5 35 56 25 36 18

Verksamhetens nettokostnader -7 197 -7 005 -6 691 -6 532 -6 210

Skatteintäkter 6 6 290 6 363 6 004 6 363 6 004

Generella statsbidrag och utjämning 7 886 1 009 966 1 009 966

Verksamhetens resultat -21 367 279 841 760

Finansiella intäkter 8 191 189 191 35 13

Finansiella kostnader 9 -68 -33 -61 -101 -147

Finansiella, jämförelsestörande poster 10 75 14 82 14

Resultat efter finansiella poster 101 598 423 856 640

Extraordinära poster

Årets resultat 101 598 423 856 640

Avräkning mot balanskravet -77 -15

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 101 521 408
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Balansräkning
miljoner kronor Not Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 3 5 165 157

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader, tekniska anläggningar 12 8 487 7 933 22 654 21 544

- Maskiner och inventarier 13 372 360 580 544

Finansiella anläggningstillgångar 14 4 743 4 325 405 303

Bidrag till statlig infrastruktur 15 15 15 15 15

Summa anläggningstillgångar 13 620 12 638 23 819 22 563

Omsättningstillgångar

Förråd och exploateringsområden 16 220 234 267 307

Kortfristiga fordringar 17 1 920 1 380 2 009 1 377

Kortfristiga placeringar 18 320 243 367 283

Kassa och bank 113 186 698 563

Summa omsättningstillgångar 2 573 2 043 3 342 2 531

SUMMA TILLGÅNGAR 16 193 14 681 27 161 25 093

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 598 423 856 640

Resultatutjämningsreserv 755 418 755 418

Övrigt eget kapital 5 161 5 076 8 219 7 878

Summa eget kapital 19 6 515 5 916 9 831 8 936

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 20 753 662 788 705

Andra avsättningar 21 27 30 1 023 961

Summa avsättningar 780 692 1 812 1 666

Långfristiga skulder 22 5 370 5 004 9 518 9 251

- varav lån för annans räkning 2 682 2 338 21 10

Kortfristiga skulder 23 3 528 3 068 6 000 5 240

- varav lån för annans räkning 1 150 750

Summa skulder 8 898 8 073 15 518 14 494

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 16 193 14 681 27 161 25 093

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 24

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp i balans-
räkningen 25 2 075 2 113 2 075 2 115
Övriga ansvarsförbindelser 26 3 760 4 097 1 011 1 002
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Kassaflödesanalys
miljoner kronor not Kommunen Koncernen

Budget

2021 2021 2020 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat efter finansiella poster 101 598 423 856 640

Justering för ej likvidpåverkande poster 28 448 482 493 1 114 1 217

Justering för ianspråktagna avsättningar -32 -37 -33 -59

Betald skatt -49 -39

Medel från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

 
549

 
1 048

 
879

 
1 889

 
1 759

Ökning/minskning lager, exploateringsverksamhet 15 -1 40 4

Ökning kortfristiga fordringar -140 -125 -632 -212

Ökning/minskning kortfristiga skulder 10 -52 1 750 43

Kassaflöde från löpande verksamhet 549 933 702 3 047 1 593

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 -1 -7 -1

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 1 0

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 018 -1 025 -878 -2 142 -2 101

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 5 13 7

Investeringsbidrag/försäljningsintäkt 88 131 88 122

Avyttring av dotterföretag 33

Minskning av långfristiga fordringar 3 18 -6 20

Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar -77 -82 -12

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 018 -1 008 -725 -2 102 -1 965

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upplåning/amortering långfristiga skulder 469 296 152 197 430

Upplåning/amortering kortfristiga lån 450 -250 -990 76

Amortering av skulder för finansiell leasing 2 -6 2 -6

Förändrad fordran avseende förmedlade lån -743 202 -11 -11

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar -2 -1 -7 -8

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 469 2 97 -809 481

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur 0 0 0 0 0
Årets kassaflöde 0 -72 75 135 109

Likvida medel vid årets början 186 111 563 454

Likvida medel vid årets slut 114 186 698 563
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Foto: Kristina Strand Larsson

Noter Innehållsförteckning
Not 1  Redovisningsprinciper

Not 2  Uppskattningar och bedömningar 

Not 3–10  Noter till resultaträkningen

Not 11–26  Noter till balansräkningen 

Not 27  Leasing

Not 28  Not till kassaflödesanalysen

Not 29  Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision 

Not 30  Koncerninterna förhållanden

(Alla belopp i noterna anges i miljoner kronor)
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Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendatio-
ner.

Kommunkoncernen och sammanställda räkenskaper 
Kommunkoncernen består av följande kommunala kon-
cernföretag:

Bolag Ägarandel
Lunds Rådhus AB 100 %

Lunds Kommuns Fastighets AB 100 %

Lunds Kommuns Parkerings AB 100 %

Visit Lund AB 100 %

Fastighets AB Lund Arena 100 %

Kraftringen 82,39 %

Räddningstjänst Syd 22,56 %

VA Syd 18,19 %

Inga förändringar i sammansättningen har skett under 
räkenskapsåret.

De sammanställda räkenskaperna omfattar Lunds 
kommun och de juridiska personer i vilka kommunen 
har ett betydande inflytande. Med detta menas att 
kommunen innehar minst 20 procent av rösterna i 
denna juridiska person.

VA Syd ingår, trots att dess ägarandel är under 20 procent. 
Det beror på att företaget ägs med andra kommuner och 
verksamheten är en kommunal angelägenhet.

Lund Science Village AB  är inte med i  den samman-
ställda redovisningen, eftersom dess andel av 
kommunala kommunkoncernens omsättning och 
omslutning är obetydlig.

Som konsolideringsmetod används förvärvsmetoden, 
vilket innebär att övriga juridiska personers egna kapital 
vid förvärvet har eliminerats i sin helhet. I den samman-
ställda redovisningen ingår därför endast den del av 
enhetens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 

Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader 
har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens 
aktieinnehav.

Räkenskaperna i den sammanställda redovisningen är 
uppställda efter de principer kommunen tillämpar om 
olikheterna inte är oväsentliga.

De aktiebolag som ingår i den sammanställda redovis-
ningen upprättar sina bokslut i enlighet med Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3). Kommunalförbunden lyder under 
samma normering som kommuner och regioner.

Interna poster av väsentlig karaktär mellan de ingående 
enheterna och kommunen har eliminerats.

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten 
skatteskuld hänförts till eget kapital. I den samman-
ställda redovisningen redovisas bolagens obeskattade 
reserver dels som eget kapital (79,4 procent), dels som 
uppskjuten skatt (20,6 procent).

97

FIN
A

N
SIELLA

 R
A

PPO
R

TER

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021



Verksamhetens kostnader och intäkter

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 
den beräknade nyttjandeperioden, baserat på anskaff-
ningsvärde exklusive eventuellt restvärde. Komponent-
avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anlägg-
ningar som är anskaffade 2015 eller senare. I samband 
med större ombyggnationer sker i befintliga byggnader, 
görs en fördelning av kvarvarande anskaffnings värde på 
komponenter. Följande av skrivningstider tillämpas:

Anläggnings-
tillgång

Antal  
komponenter

Avskrivningstid

 
Byggnader

 
9

10,15, 
20,25,30,40,60,75

Publika fastig-
heter (gator, 
vägar och parker)

 
3

12,15 ,20, 
25,35,40,60,100

Avskrivningstiden för maskiner och inventarier har 
avskrivningstider mellan 3 och 15 år. På tillgångar i 
form av mark och konst sker ingen avskrivning.

Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggnings-
tillgångar om indikation förekommer på att tillgångens 
verkliga värde understiger redovisat värde.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKR:s decemberprognos.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras 
över anläggningens nyttjandeperiod. 

Klassificering av finansiella instrument
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som finansiell omsättningstillgång och värderas till 
verkligt värde i enlighet med RKR R7, med undantag för 
sådana tillgångar som är undantagna enligt rekommen-
dationen. Orealiserade vinster och förluster avräknas vid 
avstämning mot balanskravet.

Anläggningstillgångar
Immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför 
framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell 
tillgång. Immateriella anläggningstillgångar är upptagna 
till anskaffningsvärde minus avskrivning.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
nedskrivning.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på 
max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett halvt 
prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

Bidrag till statlig infrastruktur
I enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter, redovisar kommunen bidrag till statlig 
infrastruktur som anläggningstillgång. Avskrivningsti-
den är 25 år.

Finansiell leasing
Tillgångar som leasas med finansiell leasing, redovisas 
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. 
Leasing avgifter fördelas på avskrivningar och ränta.

Exploateringsredovisning
Investeringar i gator och parker redovisas som 
anläggnings tillgångar och avskrivning påbörjas när de 
tas i bruk.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per 
exploaterings etapp. I anskaffningsvärdet ingår mark, 
andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder 
på tomtmarken.

Intäkter från exploateringsområden redovisas löpande 
i samband med försäljningen och andel av kostnader för 
sålda tomter matchas mot intäkterna.

Inkomster i form av exploateringsersättningar och 
andra bidrag till finansiering av investeringar från 
privata aktörer intäktsförs i takt med att investeringen 
färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda. När 
investeringen är färdig att tas i drift, har kommunen 
fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska därför till 
fullo vara intäktsförd.

Avsättningar
Avsättning har skett för återstående markarbeten inom 
exploateringsområden där markintäkter har influtit. 
Avsättning har skett för återställningsarbete vid 
paviljong byggnader till skolor och förskolor.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld). Pensionsåtaganden för 
anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K3.

98

FI
N

A
N

SI
EL

LA
 R

A
PP

O
R

TE
R

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021



Säkringsredovisning
Redovisning av derivat och säkringsredovisning 
tillämpas. Säkringsredovisning innebär att utestående 
finansiella derivat inte värderas enligt lägsta värdets 
princip. Samtliga innehav av finansiella derivat avser så 
kallade ränteswapar från rörlig till fast ränta i SEK och 
kvalificerar sig för säkringsredovisning enligt RKR 21. 
Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller skulder 
redovisas per likviddagen.

Redovisning av renhållningsverksamheten
Den del av renhållningsverkets resultat, som regleras 
enligt självkostnadsprincipen bokförs som en kortfristig 
skuld. En fördelning av verksamheten har skett så att 
75 procent avser verksamhet enligt självkostnads-
principen.

Enheterna belastas med centrala overheadkostnader och 
dessutom beräknas ränta på rörelsekapital utifrån en 
förenklad modell. För övriga kostnader sker en uppskatt-
ning av fördelningen mellan verksamheterna. Balansräk-
ning upprättas för enheten med den inskränkningen att 
leverantörsskulder inte särskiljs inom kommunen.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen
Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg 
på 40,15 procent som inkluderar sociala avgifter och 
pensionskostnader.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
belastas med verklig avskrivningskostnad samt en kal-
kylränta på 1,25  procent (enligt SKR).

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet 
enligt kommunens interna modell.

Värme, vatten, el och vaktmästeri debiteras utifrån 
verklig förbrukning/nyttjande. Kostnader för IT intern-
debiteras utifrån självkostnad och verkligt nyttjande.

Kostnader för del av gemensam administration fördelas 
ut till alla verksamheter

Ändrad redovisningsprincip
Under 2021 har kommunen anpassat sin redovisning 
till RKR 2 Intäkter avseende exploateringsintäkter och 
intäkter vid försäljning av exploateringsmark.

Eftersom kommunens tidigare redovisningsprincip 
innebar att exploateringsinkomster och försäljnings-
inkomster först redovisades mot investeringar, har 
bokförda värdet på varulagret varit för högt, sett till 
nya redovisningsprinciper. En genomgång av lager 
av tomtmark har skett för alla exploateringsprojekt. 
Justering av ingående balans har skett med totalt 
74 miljoner kronor.

Exploateringsersättningar redovisades tidigare som 
skuld och löstes upp i takt med att underliggande inves-
tering skrevs av. Justering har skett för exploaterings-
ersättningar som har varit redovisade som skuld 
vid utgående av 2020 års räkenskapsår. Justering av 
ingående balans har skett med totalt 915 miljoner:

Den ändrade redovisningsprincipen innebär att den 
ingående balansen har justerats med totalt 841 miljoner 
kronor och redovisas mot eget kapital. Förändringen 
sammanfattas i nedan tabell:

2020-12-31 Justering 2021-01-01

Exploaterings-
fastigheter

 
304

 
-74

 
230

Exploaterings-
ersättningar

 
-935

 
915

 
-20

 
Eget kapital

 
5 075

 
841

 
5 916

Utredning om principändringens effekter har fastställts 
först för 2021 och övergången gjordes vid årsbokslutet 
2021. För delårsbokslutet 2021 lämnades endast 
upplysning om justeringen, men ingen omräkning 
gjordes i räkenskaperna. Omräkning har ej heller skett 
för resultaträkningen 2020, då förutsättningarna inte 
har funnits för att kunna göra en korrekt beräkning.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Följande poster innehåller sådana bedömningar att om 
väsentliga förutsättningar ändras så kan det ha effekt på 
kommunens resultat.

Exploatering
Resultatavräkning sker successivt för varje huvudpro-
jekt. En bedömning av slutresultatet görs löpande under 
året och vid varje delårs- och årsbokslut och detta ligger 
till grund för respektive års resultat. Prognos avseende 
projektets slutliga utfall är en kritisk bedömning som 
är väsentlig för resultatredovisningen under projektets 
gång. Projektprognoserna utvärderas regelbundet under 
respektive exploateringsprojektets löptid och justeras 
vid behov. Risk finns att slutligt resultat kan avvika från 
successivt redovisat.

Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan fö-
rekommande och överstiger väsentligt belopp. Dessutom 
redovisas alltid som jämförelsestörande kommunens 
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och 
finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och 
intäkter för tomtförsäljning i samband med markex-
ploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar 
eller återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som 
jämförelsestörande post.

Not 3 Verksamhetens intäkter
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Försäljningsintäkter 22 25 39 45

Taxor och avgifter 427 431 3 194 2 567

Hyror och arrenden 223 229 1 179 1 161

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 395 438 401 443

EU-bidrag 5 4 5 4

Övriga bidrag 130 117 133 128

Försäljning verksamhet och tjänster 665 655 1 148 1 050

Intäkter från exploateringsverksamhet 112 73 86 55

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 2 2 2 2

Övriga verksamhetsintäkter 14 61

1 981 1 975 6 201 5 516

Avgår jämförelsestörande poster som redovisas på egen rad, 
se not 5

-113 -75 -88 -57

Summa verksamhetens intäkter 1 868 1 900 6 113 5 459
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Not 4 Verksamhetens kostnader
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Personalkostnader utom pensionskostnader -4 961 -4 791 -5 593 -5 398

Pensionskostnader -377 -345 -437 -402

Lämnade bidrag -317 -311 -317 -311

Köp av huvudverksamhet -1 415 -1 346 -1 339 -1 290

Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution -1 584 -929

Lokal- och markhyror -358 -362 -223 -214

Material, tjänster och avgifter -1 083 -1 025 -1 923 -1 878

Bolagsskatt -115 -113

Kostnader sålda exploateringsområden -36 -49 -30 -39

Övriga verksamhetskostnader -184 -197

-8 547 -8 229 -11 744 -10 771

Avgår jämförelsestörande poster som redovisas på egen rad, 
se not 5

58 49 52 39

Summa verksamhetens kostnader -8 490 -8 180 -11 692 -10 732

Not 5 Jämförelsestörande poster
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 2 2 2 0

Intäkter från exploateringsverksamhet 112 73 86 57

113 75 88 57

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader sålda exploateringsområden -36 -49 -30 -39

Förlust vid försäljning ocn utrangering av materiella  
anläggningstillgångar

 
-22

 
-22

-58 -49 -52 -39

Summa jämförelsestörande poster 56 25 36 18
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Not 6 Skatteintäkter
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Preliminär skatteinbetalning 6 199 6 123 6 199 6 123

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret 144 -89 144 -89

Justerad slutavräkning för föregående år 21 -29 21 -29

Summa skatteintäkter 6 363 6 004 6 363 6 004

KRONOR PER INVÅNARE

Preliminär skatteinbetalning 49 182 48 579 49 182 48 579

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret 1 142 -706 1 142 -706

Justerad slutavräkning för föregående år 167 -230 167 -230

Summa skatteintäkter i kronor per invånare 50 491 47 643 50 491 47 643

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Inkomstutjämning 921 900 921 900

Kostnadsutjämning -571 -542 -571 -542

Kommunal fastighetsavgift 211 204 211 204

Införandebidrag 24 24

Regleringsbidrag 375 128 375 128

Utjämningsavgift LSS 19 -2 19 -2

Del av välfärdsmiljarder 2017 utifrån flyktingmottagande 19 19

Skolmiljarden 15 15

Extra tillskott 2020 för stärkt välfärd, äldreomsorg 40 235 40 235

Summa generella statsbidrag och utjämning 1 009 966 1 009 966

KRONOR PER INVÅNARE

Inkomstutjämningsbidrag 7 307 7 140 7 307 7 140

Kostnadsutjämningsavgift -4 530 -4 300 -4 530 -4 300

Kommunal fastighetsavgift 1 674 1 619 1 674 1 619

Införandebidrag 0 190 0 190

Regleringsbidrag 2 975 1 016 2 975 1 016

Utjämningsavgift LSS 151 -16 151 -16

Del av välfärdsmiljarder 2017 utifrån flyktingmottagande 0 151 0 151

Extra tillskott 2020 för stärkt välfärd, äldreomsorg 317 1 864 317 1 864

Summa generella statsbidrag och utjämning per invånare 7 894 7 664 7 894 7 664

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgår ifrån antal invånare den 1 november året före.

Antal invånare i november året före 126 042 124 878 126 042 124 878
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Not 8 Finansiella intäkter
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Utdelning från koncernföretag 149 153

Utdelning på aktier och obligationer 0 1 0 1

Ränta från koncernföretag 16 20

Andra ränteintäkter 2 2

Vinst vid försäljning av placeringsmedel 0 1 1 1

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 75 15 76 17

Återföring tidigare nedskrivna placeringsmedel 6

Borgensavgifter 12 11 1 6

Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar 1 1

Övriga finansiella intäkter 9 6 30 4

264 207 117 30

Avgår, jämförelsestörande poster enligt not 10 -75 -16 -82 -16

Summa finansiella intäkter 189 191 35 13

Not 9 Finansiella kostnader
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader på lån -16 -41 -81 -112

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättning -11 -17 -12 -17

Valutakursförluster 0 -1

Förlust vid försäljning av finansiella tillgångar 0 0

Orealiserad värdeminskning på placeringsmedel -2 -8

Övriga finansiella kostnader -5 -4 -8 -11

-33 -64 -101 -149

Avgår, jämförelsestörande poster enligt not 10 2 2

Summa finansiella kostnader -33 -61 -101 -147

Genomsnittlig upplåningsränta % 0,21 0,45 0,78 0,97

Genomsnittlig upplåningsränta % exklusive derivat 0,09 0,26 0,29 0,39

Not 10 Jämförelsestörande, finansiella poster
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Vinst vid försäljning av värdepapper 0 1 1 1

Orealiserade vinster vid värdering av finansiella omsättnings-
tillgångar till verkligt värde 75 15 76 15
Orealiserade förluster vid värdering av finansiella omsätt-
ningstillgångar till verkligt värde 0 -2 -2
Återföring tidigare nedskrivna finansiella placeringar 6

Summa jämförelsestörande, finansiella poster 75 14 82 14
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 12 25 320 359

Investeringar 0 1 6 1

Försäljning, utrangering -14 -2 -14

Årets valutakursdifferenser 17 -26

Utgående anskaffningsvärde 12 12 341 320

Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar -7 -18 -163 -169

Försäljning, utrangering 14 2 14

Årets valutakursdifferenser -7 9

Avskrivningar -2 -3 -8 -17

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 -7 -176 -163

Utgående redovisat värde 3 5 165 157

SPECIFIKATION

Goodwill 0

Uttagsrättighet vattenkraft 152 147

Licensavgifter för IT- och telesystem 3 5 7 8

Övrigt 6 2

3 5 165 157

Genomsnittlig nyttjandetid, år 5 5 42 32
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Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 11 246 9 765 31 030 28 453

Inköp 170 198 235 412

Försäljning/ utrangering -82 -37 -301 -102

Överföringar 211 1 320 1 230 2 267

Utgående anskaffningsvärde 11 545 11 246 32 194 31 030

Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar -3 912 -3 621 -11 697 -10 987

Försäljning/ utrangering 65 29 268 85

Överföringar 8 6 10 9

Årets nedskrivningar/återföringar 26 11

Årets avskrivningar -349 -326 -852 -815

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -4 188 -3 912 -12 246 -11 697

Utgående redovisat värde 7 357 7 334 19 948 19 333

PÅGÅENDE INVESTERINGAR

Ingående anskaffningsvärde 599 1 351 2 210 3 062

Inköp 777 604 1 786 1 597

Utrangeringar -4 -17 -8 -140

Överföring -241 -1 339 -1 282 -2 309

Utgående anskaffningsvärde 1 131 599 2 706 2 210

Utgående redovisat värde totalt 8 487 7 933 22 654 21 544

Genomsnittlig nyttjandetid, år 32 33 36 37

Not 13 Maskiner och inventarier
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 1 048 1 143 1 509 1 543

Inköp 78 76 122 115

Försäljning/ utrangering -30 -187 -39 -201

Överföringar 32 16 43 51

Utgående anskaffningsvärde 1 128 1 048 1 635 1 509

Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar -688 -788 -965 -1 045

Försäljning/ utrangering 27 182 33 195

Överföringar -8 -4 -3

Årets avskrivningar -87 -82 -118 -112

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -756 -688 -1 054 -965

Utgående redovisat värde 372 360 580 544

Därav finansiell leasing 35 33 35 33

Bedömd genomsnittlig nyttjandetid, år 8 8 9 9
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Not 14 Finansiella anläggningstillgångar
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Aktier, andelar kommunkoncernföretag mm

Kraftringen AB, 824 st (82,39%) 1 649 1 649

Lunds Rådhus AB (100%), som äger 100% av: 5 5

- Lunds Kommuns Fastighets AB, Lunds Kommuns Parkerings AB, Visit Lund AB och Fastighets AB Lund Arena

Andelskapital i Kommuninvest 82 5 82 5

AB Sydvatten 57 57 57 57

Science Village Scandinavia AB 13 13 13 13

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 5 5 5 5

Kännedomen i Lund AB 9 9

Conduttore AB 26 34

Cufes Fastighets AB 8 8

Ideon AB 0 0 0 0

SYSAV, 846 st 1 1 1 1

Andelar i intresseföretag (50%) 62 58

Summa aktier, andelar kommunkoncernföretag mm 1 812 1 735 263 190

LÅNGFRISTIG UTLÅNING

Lunds Kommuns Fastighets AB 1 650 1 400

Fastighets AB Lund Arena 30 30

VA Syd 981 898

SVS Science Village Scandinavia 21 11 21 11

Summa långfristig utlåning 2 682 2 339 21 11

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Stöd till föreningar 16 16 16 16

Lunds Rådhus AB 194 194

Uppskjuten skattefordran 17 4

Andra långfristiga fordringar 8 10 56 51

Summa andra långfristiga fordringar 218 220 89 71

Bostadsrätter 32 32 31 31

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 743 4 325 405 303

Kraftringen AB är ett holdingbolag som ägs av Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommuner. Holdingbolaget äger Kraft-
ringen Energi AB, som är ett operativt moderbolag. Lunds kommun äger 82,39 % i Kraftringen AB.
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Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

SKYTTELBRON TILL KRISTALLEN

Totalt bidrag 19 19 19 19

Ackumulerad upplösning -5 -5 -5 -5

varav årets upplösning -1 -1 -1 -1

14 14 14 14

VÄG 798 GENARP-ESARP-KYRKHEDDINGE

Totalt bidrag 1 1 1 1

Ackumulerad upplösning 0 0 0 0

varav årets upplösning 0 0 0 0

1 1 1 1

Summa bidrag till infrastruktur 15 15 15 15

Bidragen upplöses på 25 år

Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Exploateringstomter till försäljning 217 230 217 227

Förråd 3 4 50 80

Summa förråd, lager och exploateringsområden 220 234 267 307

Not 17 Kortfristiga fordringar
Kommunen Koncernen

2 021 2 020 2 021 2 020

Kundfordringar 108 161 356 402

Förmedlade lån till koncernföretag 1 150 751

Statsbidragsfordringar 90 105 90 105

Elcertifikat och utsläppsrätter 4 4

Andra kortfristiga fordringar 142 120 460 297

Slutavräkning kommunal fastighetsavgift 264 107 264 107

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 166 136 835 462

Summa kortfristiga fordringar 1 920 1 380 2 009 1 377
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Not 18 Kortfristiga placeringar
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

AKTIER, AKTIEFONDANDELAR, AKTIEINDEXOBLIGATIONER

Anskaffningsvärde 191 186 199 193

Värdereglering 124 50 126 51

315 236 324 244

OBLIGATIONER MM

Anskaffningsvärde 4 8 19 22

Värdereglering 1 -1 1 -1

5 7 20 21

Räntetak, räntebevis 23 18

Summa anskaffningsvärde vid årets slut 195 194 241 233

Summa orealiserad värdestegring vid årets slut 125 49 126 50

Summa kortfristiga placeringar 320 243 367 283

Kommunens finansiella instrument innehas för att generera avkastning eller värdestegring och värderas till verkligt 
värde.

Not 19 Eget kapital
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Ingående eget kapital 5 916 4 653 8 936 7 470

Årets resultat 598 423 856 640

Återföring uppskjuten skatteskuld 11 1

Förändring förvärv minoritet 23

Ny skattesats 1

Valutaomräkningsdifferens 15 -22

Minoritetsintressen 13 -21

Ändrad redovisningsprincip 841 844

Utgående eget kapital 6 515 5 916 9 831 8 936

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

ALLA BELOPP ÄR INKLUSIVE SÄRSKILD LÖNESKATT

Ingående avsättning 662 594 705 636

Nyintjänad pension, varav

- förmånsbestämd ålderspension 67 72 68 73

- särskild ålderspension 2 2 2 2

- förtroendevalda 0 1 0 1

Nya efterlevandepensioner 1 1 1 1

Årets utbetalningar -23 -23 -24 -24

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11 17 11 17

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 35 35

Övrigt -2 -1 -10 -1

Utgående avsättning 753 662 788 705
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Not 21 Andra avsättningar
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Avsättning för kommande exploateringsutgifter 5 8 5 8

Markåterställning efter tillfälliga paviljonger 23 21 23 21

Tomställda lokaler 0 1 0 1

Övriga avsättningar 3 2

27 30 31 32

Uppskjuten skatt 992 928

Summa andra avsättningar 27 30 1 023 961

 
FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET

Exploa-
tering

Markåter-
ställning

Tomställda 
lokaler

Övriga 
avsättningar

Årets ingående avsättning 8 21 1 2

Nya avsättningar 1 4 2

Ianspråktagna avsättningar -5 -2 -1

Omklassificering

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 -1

Utgående avsättning 5 23 0 3

Not 22 Långfristiga skulder
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Lån i bank och kreditinstitut 2 068 2 112 8 811 8 547

Lån för vidareutlåning 2 682 2 338 21 10

Revers VA Syd 57 57

Finansiell leasing 26 24 26 24

Förutbetalda intäkter, gatukostnadsersättning 80 20 44 12

Förutbetalda intäkter, investeringsbidrag 449 441 616 616

Övriga långfristiga skulder 8 12 42

Summa långfristiga skulder 5 370 5 004 9 518 9 251

Kommunen gör upplåning för direkt vidareutlåning till framförallt VA Syd och Lunds kommuns Fastighets AB.

Statligt investeringsbidrag periodiseras på i genomsnitt 33 år, vilket är lika med nyttjandeperioden för de tillgångar 
som bidraget avser.
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Not 22 Långfristiga skulder
Kommunen Koncernen

UPPGIFTER OM LÅNG- OCH KORTFRISTIG UPPLÅNING

Genomsnittlig ränta % 0,21 0,45 0,78 0,97

Genomsnittlig ränta % exklusive derivat 0,09 0,26 0,18 0,39

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 2,31 2,42 2,31 2,57

KAPITALFÖRFALL, ANDEL AV LÅN

-1 år 30 % 26 % 31 % 22 %

-1 -3 år 40 % 36 % 37 % 38 %

-3 -5 år 20 % 33 % 25 % 30 %

-5 -10 år 10 % 5 % 7 % 10 %

över 10 år 0 % 0 % 0 % 0 %

Genomsnittlig räntebindningstid, inklusive derivat 1,10 år 1,24 år 2,29 år 2,56 år

Genomsnittlig räntebindningstid, exklusive derivat 0,15 år 0,16 år 0,01 år 0,22 år

Marknadsvärde säkringsinstrument

Säkrad låneskuld 2 525 2 275 5 764 5 596

Marknadsvärde derivat (mnkr) 12 -15 -96 -271

Lån om 1 250 mnkr som förfaller inom 1 år utgörs av kommuncertifikat som oftast har en löptid på 3-4 månader. Vid 
löptidens slut emitteras nya kommuncertifikat. Om kommunen inte lyckas emittera nya certifikat finns tillgång till 
kreditlöften i form av kreditfaciliteter och checkräkningskrediter uppgående till 3 200 mnkr.

Not 23 Kortfristiga skulder
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Lån genom certifikatsprogram eller obligationslån med kort 
löptid

850 800 2 687 2 453

Lån för vidareutlåning 1 150 750

Kortfristig leasingskuld 9 10 9 10

Leverantörsskulder 335 286 799 568

Andra kortfristiga skulder 232 232 494 445

Förutbetalda avgifter, VA och renhållning 5 5 26 26

Slutavräkning skatteintäkter 69 172 69 172

Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 877 813 1 916 1 566

Summa kortfristiga skulder 3 528 3 067 6 000 5 240

Kommunen har ett kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB.
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Not 24 Panter och därmed jämförliga säkerheter
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Inga panter eller därmed jämförliga säkerheter

Not 25 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp i balansräkningen
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR TAGITS UPP BLAND SKULDER ELLER AVSÄTTNINGAR

Ingående ansvarsvarsförbindelse för pensioner intjänade före 
1998 inklusive löneskatt 2 113 2 147 2 115 2 149
Årets utbetalningar -129 -128 -129 -128

Ränte- och basbeloppsuppräkning 37 64 37 65

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 66 66

Övrigt -12 29 -13 29

Utgående pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 2 075 2 113 2 075 2 115

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE PENSIONER

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 %

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF 6 6 6 6

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt 
OPF-KL

10 9 10 9

Antal anställda med rätt till visstidspension 0 0 0 1
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Not 26 Övriga ansvarsförbindelser
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

BORGENSÅTAGANDE KOMMUNALA BOLAG

Borgen för lån

Lunds Kommuns Fastighets AB 2 650 3 100

Lunds Kommuns Parkering AB 300 200

Sydvatten AB 281 265 281 265

Borgen för pensionsutfästelser

Kraftringen AB 8 10

Summa bogensåtagande kommunala bolag 3 239 3 575 281 265

ÖVRIGA BORGENSFÖRBINDELSER

Borgen för lån

Stiftelser 9 9 9 9

Föreningar 4 4 4 4

Intresseföretag 703 709

Borgen för pensionsutfästelser 14 14 14 14

Summa övriga borgensförpliktelser 26 27 730 737

ANDRA FÖRPLIKTELSER

Övre gränser för koncernkontokrediter

Lunds Kommuns Fastighets AB 275 275

Lunds Kommuns Parkerings AB 100 100

Kraftringen AB 120 120

495 495 0 0

Summa övriga ansvarsförbindelser 3 760 4 097 1 011 1 002

Kommunen har träffat avtal om kommunal borgen med Lunds Kommuns Fastighets AB samt Lunds Kommuns 
Parkerings AB. Enligt avtalet uppgår borgensramen till 7 000 miljoner kronor respektive 400 miljoner kronor och 
inkluderar även bolagets utnyttjade kredit på koncernkontot samt kommunens vidareutlåning via certifikatprogram-
met och via obligationslån under 2021. Avtalet gäller tills vidare.
Lunds kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på varje 
medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en 
beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest.
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Not 27 Leasing
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

EJ UPPSÄGNINGSBARA OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:

- inom 1 år 297 298 316 321

- mellan 1 och 5 år 795 881 813 910

- senare än 5 år 792 889 792 896

1 884 2 068 1 921 2 127

FINANSIELLA LEASINGAVTAL

Maskiner och inventarier

Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:

- inom 1 år 9 10 9 10

- mellan 1 och 5 år 26 24 26 24

- senare än 5 år 0 0

35 34 35 34

Summa leasingåtagande 2 414 2 597 1 956 2 161

Not 28 Justering för ej likvidpåverkande poster
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

Av- och nedskrivningar 440 436 989 960

Upplösning investeringsbidrag, försäljningsintäkter -17 -19 -17 -19

Gjorda/återförda avsättningar 120 93 104 118

Orealiserade värdeförändringar av placeringsmedel -75 -14 -81 -14

Orealiserade valutakursdifferenser 5 -6

Resultatandel i intresseföretag -4 63

Reavinst/reaförlust 20 -2 10 0

Skattekostnader 115 113

Övriga ej likvidpåverkande poster -6 -7 1

Summa justering för ej likvidpåverkande poster 482 493 1 114 1 217
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Not 29 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Kommunen Koncernen

2021 2020 2021 2020

RÄKENSKAPSREVISION

Finansiell revision enligt ABL 2,1 2,2
Sakkunnigt biträde 0,5 0,5 0,9 0,9

Förtroendevalda revisorer 0,1 0,2 0,2 0,2

Summa kostnad för räkenskapsrevision 0,6 0,7 3,2 3,3

ÖVRIG REVISION

Sakkunnigt biträde 2,8 2,9 2,8 3,2

Förtroendevalda revisorer 0,7 0,8 0,7 0,8

Summa kostnad för övrig revision 3,5 3,7 3,5 4,0

Skatterådgivning och övriga tjänster 1,4 0,6

Total kostnad för revision 4,1 4,4 8,1 7,9

Not 30 Koncerninterna förhållanden
 
Enhet

Ägd 
andel

 
Försäljning

Räntor- och 
borgens avgifter

 
Utdelning

Ägd andel direkt eller via 
Lunds Rådhus AB

 
%

 
Intäkt

 
Kostnad

 
Intäkt

 
Kostnad

 
Given

 
Mottagen

Kommunen 109 -377 31 149

Kraftringen AB 82,4 219 -46 -115

Lunds Kommuns Fastighets AB 100,0 215 -153 -23 -31

Lunds Kommuns Parkerings AB 100,0 4 -34 -2 -3

Räddningstjänsten Syd 22,6 16 -3 -6

VA Syd 18,2 48 -15

Visit Lund AB 100,0 19 -2

Lunds Rådhus AB/ Fastighets AB Lund 
Arena

100,0 2 -1 -34 34

 
Enhet

Ägd 
andel

 
Lån

 
Borgen

% Givet Mottaget Givet Mottaget

Kommunen -3 811 -2 958

Kraftringen Energi AB 82,4 8

Lunds Kommuns Fastighets AB 100,0 2 800 2 650

Lunds Kommuns Parkerings AB 100,0 300

Räddningstjänsten Syd 22,6 981

VA Syd 18,2

Visit Lund AB 100,0

Lunds Rådhus AB/ Fastighets AB Lund 
Arena

100,0 30

114

FI
N

A
N

SI
EL

LA
 R

A
PP

O
R

TE
R

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2021



Foto: Karin Winblad



Kommunrevisionen 

2022-04-07  
Till fullmäktige i Lunds kommun 

Org. nr. 212000-1132 

Revisionsberättelse för Lunds kommun 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Lunds 
kommuns samtliga styrelser och nämnder, och genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens bolag och stiftelser. 

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter samt mål, beslut och riktlinjer för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återrapportering till fullmäktige. Vårt 
ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verk-
samheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, vårt revisionsreglemente och god revi-
sionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Granskningsinsatserna har, förutom när det gäller de lagstadgade granskningarna, priorite-
rats utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.  

Förutom granskningar har verksamheten i styrelser och nämnder följts genom möten med 
nämndpresidier och läsning av protokoll och andra handlingar. Revisionsrapporter har 
löpande översänts till kommunfullmäktige. 

I granskning av arvodesutbetalningar genomfördes en övergripande registeranalys samt 
en stickprovskontroll av 106 utbetalningar. I kontrollen noterades 23 avvikelser från 
kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, vilket föranledde bedömning-
en att den interna kontrollen av arvodesutbetalningar behöver stärkas. Kommunrevisionen 
hade svårighet att granska området och fick inte tillgång till allt material för att kunna 
försäkra sig om att en god intern kontroll upprätthålls. Detta är allvarligt med tanke på att 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda är ett förtroendekänsligt område. Kommun-
styrelsen har dock på uppmaning av kommunrevisionen genomfört en granskning av de 
avvikelser som kommunrevisionen inte fick förklaring på och har rapporterat resultatet samt 
därmed gjort troligt att inget systemfel föreligger. 

Kommunrevisionen har under 2021 granskat kommunens arbete med IT-säkerhet. Gransk-
ningen påvisade stora brister i motståndskraften gentemot intrång via phising. Kommun-
styrelsen har därefter inlett ett arbete med att stärka IT-säkerheten och medvetenheten hos 
medarbetare kring dessa frågor. Revisionen kommer att följa detta arbete.  

Vidare har granskning under året fortsatt att riktas mot krisberedskapsarbetet i flertalet 
nämnder. Kommunrevisionen ser det som bekymmersamt att kommunen inte har en över-
gripande plan och målsättning för lagerhållning och uthållighet utan i sitt svar hänvisar till 
en nationell utredning som ska vara klar först 2023. Med tanke på den senaste tidens världs-
politiska utveckling anser kommunrevisionen att arbetet fortfarande är angeläget och att en 
avvaktan till 2023 är problematisk. 
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Framöver kommer granskningsinsatsen riktas mot beredskap vid bland annat avbrott i verksam-
hetskritiska system. 

Vi konstaterar att renhållningsstyrelsen ännu inte har åtgärdat arbetsmiljöproblemen inom 
sin förvaltning.

Vidare konstaterar vi att det fortsatt, trots både flertalet påpekande i tidigare års revi-
sionsberättelser och försäkringar från kommunstyrelsen att förbättringar ska ske, finns 
stora brister i ägarstyrningen av de kommunala bolagen vad gäller kommunstyrelsens upp-
siktsplikt. Bristerna utgörs av en i stort sett obefintlig dialog mellan kommunstyrelsen och 
bolagens lekmannarevisorer. 

Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts under 2021 och kommunens båda finansiella mål 
har uppnåtts. Av kommunfullmäktiges nio verksamhetsmål har fyra uppnåtts under året. Vi 
bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovis-
ningslagen och god redovisningssed. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Redogörelse för revisorernas verksamhet 2021, se bilaga 1  
Granskning av årsredovisning 2021, se bilaga 2  

Revisionsberättelser och granskningsrapporter bifogas Lunds kommun i särskild ordning för: 

Granskningsrapport, Lunds Rådhus AB  
Granskningsrapport, Visit Lund AB  
Granskningsrapport, Lunds Kommuns Fastighets AB  
Granskningsrapport, Cufes Fastigheter AB  
Granskningsrapport, Fastighets AB Lund Arena  
Granskningsrapport, Lunds Kommuns Parkerings AB  
Granskningsrapport, Kraftringen AB  
Granskningsrapport, Kraftringen Energi AB (publ)  
Granskningsrapport Modity Energy Trading AB  
Revisionsberättelse och granskningsrapport, Science Village Scandinavia AB  
Granskningsrapport, SYSAV  
Granskningsrapport, SYSAV industri AB  
Revisionsberättelse, Stiftelsen Arenan  
Revisionsberättelse, Räddningstjänsten Syd  
Revisionsberättelse VASyd  
Lekande barnens fond  
Lunds kommuns förvaltade stiftelser 
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Lars Trägen  
Ordförande 

Birgitta Kuylenstierna 
Nadel 

Roland Aronsson 

Tamas Osvath 

Jan Rydenfelt 

Bertil Göransson

Lennart Nilsson  
Vice ordf.

 

Anna-Lena Håkansson  

Claes Berne 

Abdelhak Elhachimi 

Elena Kuleshova 

Tamas Osvath

Britt Svensson  
2e vice ordf.

Vald med undantag för 
utbildningsnämnden

Håkan Magnusson

Vald med undantag för barn- 
och skolnämnden 

Joakim Månsson Bengtsson
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