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Kommun
styrelsens 
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 goda kommunikationer 
spänner över stora delar av Skåne och Köpenhamn, goda 
rekreationsmöjligheter och en utvecklad välfärd är vår 
kommun på många sätt ett föredöme. I tidskriften Fokus 
ranking över bästa bostadskommun placerar sig Lund på 
en hedrande tredjeplats. SCB:s medborgarundersökning 
visar att en stor andel av Lunds medborgare starkt kan 
rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. 
Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver uppmärk-
sammas och tas på allvar.

Förutsättningar att lyckas – för alla
Att skapa förutsättningar för människor att lyckas är 
politikens och det offentligas främsta uppgift. Goda uppväxt-
villkor och en skola som uppmärksammar och tar tillvara 
på barns olikheter är grundläggande. Att Lunds kommuns 
skolresultat över tid tillhör de bästa i landet bland annat 
vad gäller meritvärde för årskurs 9 och andel elever som 

uppnått grundskolans kunskapskrav i alla ämnen är därför 
glädjande. Om hänsyn tas till kommunens förutsättningar 
finns det, i jämförelse med andra kommuner, dock mycket 
kvar att göra. Att en samlad barn- och skolnämnd tillträdde 
i januari 2018 skapar förutsättningar att förbättra likvär-
digheten. Likaså är ett kunskapsfokus i skolan centralt för 
såväl barn och unga i behov av särskilt stöd som för de som 
har möjlighet att gå fram snabbare i undervisningen. Alla 
kommunala förskolor har nu dessutom ett förskolebibliotek, 
vilket ökar allas möjligheter att ta del av kultur-, fritids-, och 
bildningsverksamhet.

Att alla har rätt att funka olika var temat för 2018 års 
Musikhjälpen, som med stor framgång anordnades i Lund. 
Under året beslutades även att arbetet med ekonomiskt 
utsatta barn och ungas psykiska hälsa och levnadsvanor ska 
prioriteras. Det socialt förebyggande arbetet är avgörande 
såväl för individen som samhället för att undvika framtida 
utanförskap, det ska därför vidareutvecklas.

I augusti fattade kommunfullmäktige det beslut att 
systematisera arbetet med mänskliga rättigheter i kommu-
nen, vilket gör Lund till Sveriges första MR-stad. Utöver att 
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 implementera mänskliga rättighetsaspekter på interna beslut 
samverkar kommunen med medborgare, företag, föreningar 
och universitet för att utveckla åtgärder inom området.

Välfärdens förutsättning
Ett näringslivsklimat som lockar och behåller såväl stora 
som små företag, högteknologiska som jordbruksbaserade, i 
Lunds stadskärna eller i våra östra kommundelar, är det som 
skapar förutsättningar för en god välfärd. Att företagarna 
själva upplever att kommunens service till företagen och 
dess attityder till företagande har förbättrats är positivt, men 
företagsklimatet behöver stärkas ytterligare. Den brist på till-
gång till kompetens som finns på grund av att näringslivets 
behov av arbetskraft helt enkelt är större än tillgången är 
allvarlig. Därför är det samarbete International Citizen Hub 
har med Lunds universitet, Max IV och ESS, som utvecklats 
till att bli ledande i mottagningen av internationella talanger 
till Lund och Skåne, ytterst viktig.

En kommun som präglas av utveckling
Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka i hög takt. 
Samtidigt har det inte påbörjats byggande av så många 
bostäder i kommunen sedan början av 1970-talet som det 
gjordes under 2018. Det påbörjades 1 566 bostäder och  
880 bostäder färdigställdes. I oktober antog kommun-
fullmäktige en ny översiktsplan, som för närvarande är 
överklagad och behandlas i Malmös förvaltningsrätt under 
våren 2019. Den snabba utvecklingen och tillväxten är på 
många sätt positiv för Lund, men måste balanseras genom att 
den goda åkermarken skyddas från exploatering för att värna 
såväl miljön som den framtida livsmedelsförsörjningen.

Klimatsmarta Lund
Under året bildades Lunds klimatpolitiska råd med 
ledamöter från Lunds universitet och Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) för att stötta kommunens arbete med 
klimatmålen. Ett nytt fokusområde för kommunens arbete, 
att Lund ska vara ett grönt föredöme, antogs under året av 
kommunfullmäktige. Lund utmärkte sig samtidigt genom 
att återigen erhålla det nationella SHIFT-priset för hållbara 
transporter och utsågs till landets näst bästa cykelkommun. 
Kraftringens satsning på världens största lågtempererade 
fjärrvärmesystem på Brunnshög, där restvärme från bland 
annat Max IV tillvaratas för att försörja stora delar av områ-
dets värmebehov, visar på framsynthet. Sedan april 2018 är 
Kraftringens fjärrvärmeproduktion dessutom fossilbräns-
lefri. Klimatsmarthet ska prägla kommunens arbete även i 
framtiden.

Det trygga Lund
I jämförelse med kommuner av samma storlek är Lund 
fortsatt en av Sveriges tryggaste kommuner. Den årliga 
trygghetsmätningen visade dock på ett något sämre resultat 
än tidigare. En ny samarbetsöverenskommelse med polisen 
och nya med borgarlöften har därför under året arbetats med. 
Fler åtgärder, som ordningsvakter och ökad kameraöver-
vakning på extra brottsutsatta platser, beslutades om i kom-
munens budget för 2019, som antogs strax innan årsskiftet.

En samhällsservice med kvalitet  
och effektivitet
Den kartläggning som gjorts av kommunens förvaltningar 
i enlighet med kommunens handlingsplan för kompetens-
försörjning 2018 visar på ett stort rekryteringsbehov 
kommande år, inte minst inom områden där det råder stor 
kommunal konkurrens. Utöver det så viktiga arbetet med 
minskad sjukfrånvaro, ökad trivsel bland medarbetarna och 
en målsättning om heltidsanställningar måste ökat fokus 
läggas på effektiviseringar. Detta genom användande av 
välfärdsteknik, digitalisering, smartare organisering och 
inte minst på större involvering av civilsamhället och andra 
aktörer. Samarbete och samverkan med civilsamhället för 
att bibehålla och höja kvaliteten och öka medborgarnas 
inflytande, och dessutom hejda den kontinuerliga ökningen 
av antalet anställda, blir allt viktigare.

En hållbar ekonomi
De ekonomiska förutsättningarna för Lund, Sverige och 
övriga Europa ser mindre gynnsamma ut än på länge. Stora 
utmaningar väntar, även genom en föråldrad åldersstruktur 
som leder till en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Att 
Lund 2018 inte lever upp till kraven på en god ekonomisk 
hushållning med våra gemensamma resurser genom att 
det ekonomiska överskottet i förhållande till skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning endast uppgår till  
0,8 procent jämfört med målet 2 procent och försämras med 
116 miljoner kronor jämfört med 2017 är därför ytterst 
allvarligt. Att den budget som antogs av kommunfullmäktige 
i december 2018 dessutom resulterade i ett nära nollresultat 
som målsättning visar på behovet av en framtida större 
politisk insikt och enighet kring behovet av att säkra den 
kommunala ekonomins långsiktighet.

Lund har alla förutsättningar att skapa framtiden med 
kunskap, innovation och öppenhet, som vår vision säger.  
Det kräver mycket av oss alla. Det är vi redo för.

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunens 
samlade 
verksamhet
Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess 
nämnder och styrelser, kommunalförbund samt företag som 
kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande över. 
Kommunen har därutöver ett antal uppdragsföretag.

Kultur och
fritidsnämndenBarn och skolnämnden Lunds kommuns

Parkerings ABByggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildningsnämnden Lunds kommuns
Fastighets ABTekniska nämnden

Servicenämnden

Kraftringen ABMiljönämnden

Överförmyndar
nämnden

Räddningstjänsten Syd
KOMMUNALFÖRBUND

Fastighets AB
Lunds Arena

Renhållnings
styrelsen

Vård och omsorgs
nämnden

VA SYD
KOMMUNALFÖRBUND

Science Village
Scandinavia AB

Valnämnden

Kommunrevision

Kommunstyrelse

Habostyrelsen Krislednings
nämnden

Kommunfullmäktige
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Vart gick skattepengarna?
Lunds kommun i sammandrag

miljoner kronor andel i %

Politisk verksamhet 66 1 %

Infrastruktur, skydd mm 344 6 %

Kultur och fritid 317 5 %

Pedagogisk verksamhet 3 037 48 %

Vård och omsorg samt särskilt riktade 
insatser

2 505 40 %

Summa egentlig verksamhet 6 269 100 %

miljoner kronor andel i %

Löner och pensionskostnader 4 946 60 %

Köp av huvudverksamhet 1 267 15 %

Lämnade bidrag 283 3 %

Tjänster och avgifter 403 5 %

Lokaler, avskrivningar 935 11 %

Material, varor, inventarier 368 5 %

Finansiella kostnader 39 1 %

Summa kostnader 8 241 100 %

Verksamhet

Kostnader 

miljoner kronor andel i %

Skatteintäkter 5 720 69 %

Försäljning verksamhet och tjänster 652 8 %

Taxor/avgifter 439 5 %

Generella statsbidrag 536 6 %

Bidrag 563 7 %

Intäkter från hyror och arrende 253 3 %

Försäljning anläggn- o omsättningstillgång 4 0 %

Finansiella intäkter 122 2 %

Summa intäkter 8 288 100 %

Intäkter
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Resultat 2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat koncernen, mnkr 204 318 363 379 368

Årets resultat kommunen, mnkr 14 145 103 164 48

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, mnkr -14 79 107 147 37

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag  
och utjämning

0,3 % 2,7 % 1,8 % 2,7 % 0,8 %

Resultatavvikelse mot budget, mnkr -88 41 76 96 39

Resultatavvikelse mot budget, nämnder, mnkr 2 45 5 40 -6

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 231 5 350 5 696 5 924 6 290

Personalkostnader, mnkr 3 833 4 060 4 372 4 662 4 946

Köp av huvudverksamhet, mnkr 968 1 056 1 205 1 233 1 267

Balans 2014 2015 2016 2017 2018

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

Soliditet, exkl. pensionsskuld 52 % 49 % 49 % 48 % 49 %

Soliditet inkl. pensionsskuld 21 % 22 % 24 % 25 % 23 %

Nettoinvesteringar inkl. finansiella anläggningstillgångar, mnkr 878 567 650 818 753

Nettolåneskuld, mnkr 1 834 1 883 1 927 2 238 2 441

Personal 2014 2015 2016 2017 2018

Tillsvidareanställda, antal 7 643 7 836 8 176 8 290 8 715

Visstidsanställda, antal 1 448 1 481 1 450 1 699 1 641

Antal anställda 9 018 9 242 9 556 9 915 10 268

Allmänt 2014 2015 2016 2017 2018

Antal invånare per december 115 968 116 834 118 542 121 274 122 948

varav 0–5 år 7 908 7 899 7 908 8 021 7 963

varav 6–15 år 12 216 12 688 13 222 13 802 14 241

varav 16–18 år 3 287 3 262 3 299 3 478 3 737

varav 19–64 år 74 241 74 134 74 630 75 950 76 417

varav 65–79 år 13 727 14 183 14 698 15 114 15 550

varav 80 år och äldre 4 589 4 668 4 785 4 909 5 040

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter 2014 2015 2016 2017 2018

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

Landstingsskatt, kr 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69

Begravningsavgift, kr 0,246 0,246 0,246

Från och med 2016 är begravningsavgiften enhetlig. Dessförinnan fanns det olika nivåer på avgiften mellan de olika församlingarna.

Fem år i sammandrag

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2018  7



Händelser 
av väsentlig 
betydelse
Det har hänt mycket i Lunds kommun det senaste året.  
Här är några av de större och viktigare händelserna från året som gick.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Lund växer så det knakar. Inte sedan början av 1970-talet 
har det påbörjats så många bostäder i kommunen som det 
gjordes under 2018. Totalt började 1 566 bostäder byggas, 
varav mer än hälften är hyresrätter. Samtidigt färdigställdes 
880 bostäder. Befolkningen växte med 1,4 procent och vid 
årsskiftet 2018/2019 fanns här 122 948 invånare.

Spårvagnsbygget har intensifierats inför att de första spår-
vagnarna börjar trafikera sträckan mellan Lund C och ESS 
under 2020. Bytet av motorvägsbro över Sölvegatan krävde 
omfattande insatser, då E22:an bland annat fick stängas 
av under några veckors tid. Inom staden genomfördes en 
mängd åtgärder för att skapa en attraktiv miljö. Som exempel 
gjordes ombyggnaden av Bantorget klar och torget fick en 
praktfull invigning i början av december.

I augusti fattades dessutom beslutet att Lund blir Sveriges 
första mänskliga rättighetsstad. Att vara en MR-stad innebär 
att kommunen arbetar på ett systematiskt sätt för att främja 
människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda 
på likvärdiga villkor och att motverka diskriminering.

Nytt politiskt styre
Den 9 september var det val till riksdag, landstings- och 
kommunfullmäktige. Valdeltagandet var högt, 89,7 procent 
röstade i riksdagsvalet och 86,4 procent i valet till kommun-
fullmäktige. Det är en ökning med cirka 1,5 procentenhet 
jämfört med föregående vaI. Valresultaten innebär att 
kommunen fick ett nytt styre, Lundakvintetten, bestående  
av M, L, FNL, C och KD.

Fortsatt goda resultat 
på skolorna
Lunds skolor fortsätter att leverera och meritvärdena i 
grundskolan och betygsvärdena i gymnasieskolan är fortsatt 
höga. Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, 
öppnade sina portar under året och den första elevkullen 
har precis gått sin första termin på skolan. I början av året 
flyttade även International School of Lund Katedralskolan 
(ISLK) in i sina nya lokaler på Linnégatan.

Inom samverkansavtalet för gymnasieskolan har några 
kranskommuner ifrågasatt Lunds kommuns prissättning, 
vilket kan innebära en finansiell risk framöver. Det förs en 
dialog med berörda kommuner kring deras ifrågasättande, 
som i stora delar handlar om principiella frågor som rör 
kommunernas självstyre och val av ekonomisk modell och 
styrning. Prissättningsmodellen är inte ny och den har 
accepterats av kranskommunerna.
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Foto: Kristina Strand Larsson
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Upplevelser för alla
Året präglades av flera stora evenemang som Lunds kommun 
på olika sätt var en aktiv part i. Under våren var kommu-
nen representerad i samband med kungabesök och FN:s 
säkerhetsråds vistelse. Några veckor sedan sjöd det av liv 
när Lundakarnevalen intog staden. Strax före jul arrang-
erades Musikhjälpen för första gången i Lund med stort 
engagemang och framgång. Samverkan mellan bland annat 
förvaltningar och civilsamhället bidrog till att årets upplaga, 
med temat ”Alla har rätt att funka olika”, slog rekord i antal 
engagemang från privatpersoner.

Andra viktiga arrangemang under året:

• Senior Sport School, en sportskola riktad till deltagare 
60+, genomfördes i de östra delarna av Lund i samverkan 
med Skåneidrotten.

• I december hölls traditionsenligt Lundaspelen, världens 
största inomhusturneringar i handboll och basket för 
ungdomar. Deltagare från världens alla hörn bodde i 
kommunens skol- och idrottslokaler under turneringen.

Miljöarbete för att 
främja en hållbar 
utveckling
Ett ämne som varit mycket aktuellt under året var klimatet. 
Den långa vintern med stora mängder snö som därefter 
följdes av en lång och torr sommar påverkade kommunens  
verksamheter. Gräsklippningen stoppades helt och blomster-
programmet kortades ned. Trots bevattningsinsatser för att 
säkra nyare träd och träd i utsatta lägen tog de skada. Torkan 
skapade också foderbrist och på vissa parkytor tilläts bete. 
Under nästintill hela sommaren rådde också eldningsförbud 
i Lunds kommun.

För att stötta kommunens fortsatta arbete med att nå 
klimatmålen har Lunds kommuns klimatpolitiska råd bildats. 
Sedan 1 juli 2018 köps eller serveras inget flaskvatten, det 
vill säga industriellt färdigbuteljerat vatten, inom kom-
munens verksamheter. I och med beslutet som fattades av 
kommunstyrelsen har Lund också antagit Svensk vattens 
hållbarhetsmärkning ”Kranmärkt”.

Utmärkelser och 
nomineringar
Förutom att vara en av Sveriges främsta miljökommuner, 
utmärkte sig Lund inom flera områden under 2018. Till 
exempel:

• Tidningen fokus rankade Lunds kommun som bäst i 
Sverige att vara ung i och tredje bäst att bo i.

• En hedrande andraplats i WWFs stadsutmaning One 
Planet City Challenge där totalt 55 städer från 22 länder 
gick vidare till final.

• Bästa kommun på hållbara transporter i Sverige i 
SHIFT:s kommunranking.

• Habogängets kokbok har vunnit en deltävling i Lidls 
mästerkockstävling och blivit utsedd till Sveriges bidrag i 
kategorin välgörenhet i Gourmand award.

• Årets miljöbragd till Idrottsservice för övergången till 
fossilfria drivmedel och arbetet för olika miljöfrågor 
kring till exempel konstgräsplaner.

• Årets kulturkommun av fackförbundet Vision.

• En andraplats i Årets cykelkommun.

• En delad förstaplats till två av Lunds kommunala kök 
i Lilla Ekomatligan där landets bästa förskolor, skolor, 
centralkök och kök inom äldreomsorgen rankas.

Foto: Kristina Strand Larsson
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God ekonomisk 
hushållning
Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk 
hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
innebär bland annat att varje generation själv måste bära 
kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta 
innebär att ingen generation ska behöva betala för det som 
en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 
tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt samt att 
kommunfullmäktiges mål uppnås.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Lunds vision och 
förhållningssätt
Lund skapar framtiden – med kunskap, 
innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1 000 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 kun-
skapskultur 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 världsproblem. 
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.

Förhållningssätt:
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.

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, erfarenheter 
och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer 
vi mer.

Visionens införande
Under 2018 har arbetet med implementering och införande 
av visionen och de tre förhållningssätten via chefer och 
arbetsledare i kommunens samtliga förvaltningar genom-
förts. Verktyg för dialog har gett alla arbetsplatser, och alla 
medarbetare, möjlighet att reflektera över varför vi har en 
vision, innehållet i visionen och att tala om vad förhållnings-
sätten lyssna, lära, leda betyder i vardagen. I grupper har 
alla medarbetare inventerat ”Vad gör vi redan i linje med 
visionen?” för att få syn på hur var en och bidrar till helheten. 
Grupperna har även funderat över och dokumenterat vilka 
faktorer som skapar en arbetsplats där vi kan leva visionen: 
där vi kan vara oss själva, känna tillit, ta vara på varandras 
kompetenser och olikheter och leverera fantastiska resultat. 
Detta följdes av att konkreta handlingsplaner skapades 
– med tema på ord som engagemang, anställdas hälsa, 
framtidsorientering – allt med målet att växa vår interna 
kultur för att må som bäst och leva visionen.

Visionen är på god väg att bli vägledande i kommunens 
styrning och präglar starkt flera satsningar i kommunen.

Foto: Lunds kommun
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Målstyrning
Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden 
som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. 
Kommunfullmäktige beslutar också om prioriterade mål som 
är strategiskt viktiga för att nå framgång inom respektive 
fokusområde. Nämnder och styrelser beslutar om sina 
utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner och definierar 
själva vilka områden de vill prioritera för utveckling.  
De ska också förhålla sig till de gemensamma fokusområden 
och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den egna 
basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen.  

I uppföljningsprocessen ska nämnder och styrelser redovisa 
hur de bidragit till den gemensamma utvecklingen samt 
på vilket sätt de bidrar till uppfyllande av fokusområden. 
För att kunna följa och mäta utvecklingen av kommunfull-
mäktiges mål och nämndernas utvecklingsmål ska en eller 
flera indikatorer beslutas för respektive mål. Förvaltningen 
tar fram mål för varje avdelning eller enhet som benämns 
verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i 
utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen av basuppdraget och 
ekonomistyrningen. Varje medarbetare ska veta vad som 
förväntas av hen och detta ska uttryckas i den individuella 
utvecklingsplanen

Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige mål Bedömning av mål Indikatorer Mål Utfall 

2018
Utfall 
2017

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda 
möjligheter till insyn och inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut

Fokusområden 2018
Inflytande, delaktighet och service

Klarar delvis 
målet

Nöjd Inflytande-Index 
– Helheten

46 46 *

Informationsindex för kommu-
nens webbplats – Totalt

90 * 86,85 

Lunds kommun ska ha en stark ekonomi

Fokusområden 2018
Ekonomisk hållbarhet

Klarar delvis 
målet

Resultatmål 2 % 0,8 % 2,7 % 

Skuldsättningsmål 60 % 39 % 37 % 

Lunds kommun ska vara en attraktiv 
plats att leva och bo på

Fokusområden 2018
Lund, en attraktiv och kreativ plats

Klarar målet Nöjd Region-Index – Helheten 71 71 *

Befolkningsutveckling, årlig 1,2 % 1,4 % 2,3 % 

Polisens trygghetsundersökning 1,5 1,53 1,5 

Nöjd Region-Index – Trygghet 68 65 *

Lunds kommuns klimat- och miljöpåver-
kan ska väsentligt minska

Fokusområden 2018
Ekologisk hållbarhet

Klarar delvis 
målet

Utsläpp av växthusgaser -49 % -45 % -41 % 

Företagen i Lunds kommun ska uppleva 
att det finns ett bra företagsklimat

Fokusområden 2018
Lund, en attraktiv och kreativ plats

Klarar delvis 
målet

Antal nystartade företag, 
Nyföretagarbarometern

776 768 768 

Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking

70 142 132 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Totalt, NKI

74 74 76 

Boende och verksamma i Lunds 
kommun ska uppleva att de får ett gott 
bemötande och hög tillgänglighet i kon-
takten med kommunens verksamheter

Fokusområden 2018
Inflytande, delaktighet och service

Klarar delvis 
målet

Nöjd Medborgar-Index 
– Bemötande, tillgänglighet

61 58 *

Nöjd Medborgar-Index 
– Helheten

64 65 *

Helhetsintryck telefoni, ranking 65 12 107 

Utfall antal nystartade företag och utfall företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) avser 2017 
Informationsindex för kommunens webbplats – Totalt. Detta nyckeltal har upphört, SKL
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Utvärdering god 
ekonomisk hushållning
Lunds kommun ska arbeta efter sex gemensamma fokus-
områden som ska bidra till utvecklingen av kommunens 
verksamhet. Fokusområden ska styra satsningar och 
 prioriteringar, och de gäller för samtliga nämnder och 
styrelser. För fyra av fokusområden är mål  
och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige.

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning:

• Som framgår i avsnittet ekonomi uppnås ett av två 
delmål. Det är resultatmålet som inte uppnås.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning:

• Enbart ett mål bedöms vara uppnått, Lunds kommun ska 
vara en attraktiv plats att leva och bo på.

Resterande mål bedöms vara delvis uppnådda.

• Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till 
insyn och inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut. 

• Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt 
minska. 

• Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett 
bra företagsklimat.

• Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva 
att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i 
kontakten med kommunens verksamheter.

För fokusområdet social hållbarhet finns inga mål satta på 
kommunövergripande nivå. Dock har flera nämnder beslutat 
om utvecklingsmål inom fokusområdet. Två program inom 
social hållbarhet kommer att tas fram under våren 2019, ett 
för folkhälsa och ett för mänskliga rättigheter.

För fokusområdet långsiktig kompetensförsörjning finns 
en strategi och en handlingsplan framtagen. Redovisning av 
handlingsplanen visar att kommunen arbetar i enlighet med 
fokusområdet.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen inte lever 
upp till kravet på god ekonomisk hushållning då kommunen 
inte har en tillräckligt god måluppfyllelse av målen som 
kommunfullmäktige har beslutat. Däremot bedrivs en 
samlad verksamhet inom kommunen med god kvalitet och 
där kvaliteten har förbättrats de senaste åren.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Fokusområden
Lund, en attraktiv och kreativ plats
Mål inom 
fokusområdet
Kommunfullmäktige har fastställt två mål för fokusområdet, 
där ett mål bedöms som uppnått och ett mål bedöms vara 
delvis uppnått.

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats  
att leva och bo på

Lund placerade sig på tredje plats av landets kommuner i 
tidskriften Fokus ranking – Här är det bäst att bo. Detta är en 
förbättring från 2017 då Lund hamnade på sjätte plats.

Medborgarundersökning
Under 2018 har Lunds kommun medverkat i SCB:s medborgar-
undersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018.  
I stort redovisar Lunds kommun ett mycket gott resultat för 
2018.

Undersökningens resultat presenteras som ett index 
mellan 1–100, där resultat under 40 anses vara ”icke-god-
känt”, 55 är gränsen för ”nöjd” och resultat över 75 bedöms 
som ”mycket nöjd”.

Resultatet ligger högre än genomsnittskommunen inom 
alla områden. 65 procent av medborgarna i Lunds kommun 
kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
kommunen. Jämfört med genomsnittskommunen når Lund 
ett högre betyg i alla kategorier förutom Bostäder där betyget 
landar på samma nivå.

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna 
bedömer kommunens verksamheter är klart bättre än 
genomsnittskommunen. Nöjd-Region-Index Helheten (NRI) 
för Lunds kommun är 71, vilket är i enlighet med angivet 
målvärde.

Befolkning 
Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka. Kommunen 
hade vid årsskiftet preliminärt 122 948 invånare, vilket är en 
ökning med 1,4 procent jämfört med 2017, vilket är högre än 
indikatorn 1,2 procent.

Företagen i Lund ska uppleva att det finns ett  
bra företagsklimat

Det ska vara enkelt att etablera och utveckla företag i Lund. 
Genom samverkan internationellt, nationellt och regionalt 
skapas förutsättningar för en attraktiv tillväxtregion. 
Tillsammans med Malmö utgör Lund motorn i sydvästra 
Skåne. Ett arbete med förbättrat företagsklimat pågår inom 
kommunen. Företagslots på medborgarcenter öppnar under 
2019. En rad nya e-tjänster för företagare har skapats, bland 
annat har hela bygglovshanteringen digitaliserats.

Lunds kommun förbättrar sig på flera punkter i SKL:s 
servicemätning INSIKT och får sammanlagt 76 poäng i 
Nöjd-kund-index, vilket är ett högt betyg. Lund förbättrade 
sig i fyra av sex myndighetsområden och miljöförvaltningens 
livsmedelskontroll är näst bäst i landet.

Lund har trots aktivt arbete tappat 10 placeringar i 
Svenskt Näringslivs ranking och ligger nu på plats 142. 
Kommunen har blivit bättre på tillämpning av lagar och 
regler. Kommunens attityder till företagande har förbättrats 
liksom kommunens service till företagen. Näringslivets 
behov av arbetskraft är större än tillgången. Sämre siffror 
får också infrastrukturella delar såsom vägnät, tåg, flyg 
samt tele- och it-nät. Allmänhetens attityder liksom skolans 
attityder till företagande har försämrats.

Antalet nystartade företag ligger på en fortsatt hög nivå 
och i linje med målvärdet.
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Verksamhet som bidrar 
till fokusområdet
Utveckling för framtiden
Kommunfullmäktiges vision Lund skapar framtiden – med 
kunskap, innovation och öppenhet utgör en språngbräda i 
arbetet att utveckla Lund.

Lunds kommun har under 2018 deltagit i ett flertal externt 
finansierade projekt som bidrar till att göra Lund till en 
attraktiv och kreativ plats.

I EU-projektet Cool district heating, COOL DH, samarbetar 
Lunds kommun med näringsliv och forskning i tre euro-
peiska länder med syfte att utveckla innovativ teknik och 
tjänster för att tillvarata lågtempererad restvärme. I Lund är 
det restvärmen från ESS som ska användas för uppvärmning 
av fastigheter och utemiljöerna i Brunnshög. Målet är bl.a. 
att främja hållbart resursanvändande och att bidra till en 
attraktiv och hållbar stad.

I Vinnova-projektet ”Bridge the Gap” samlas Lunds kom-
mun, näringsliv och Lunds Universitet för att tillsammans 
utveckla metoder och aktiviteter som gör Brunnshög till en 
attraktiv och trygg plats att röra sig på från byggfasen och 
framåt.

Under 2018 beviljades medel till EU-projektet ”Cultural 
and Creative spaces and cities” som syftar till att inkludera 
konst- och kulturutövare samt medborgare i utformning av 
gemensamma utrymmen i sin stad. De långsiktiga effekterna 
blir policyrekommendationer till EU, länder och städer kring 
kulturens roll i stadens utformning och omvandling baserade 
på faktiska pilotprojekt och tester utförda i Lund och sex 
andra städer som deltar i projektet.

Innovationsplattformen Future by Lund - smarta och 
hållbara lösningar för växande städer, byar och de människor 
som bor där - är involverat i flera nämnders utvecklings-
arbete. Även de kommunala bolagen ingår i olika innova-
tionsprojekt, särskilt med koppling mot digitalisering. Totalt 
ingår över 70 externa partners i olika projekt.

Kunskapsstaden Lund
Välfungerande skolor med hög kvalitet i undervisning och 
goda resultat bidrar till att skapa ett mer attraktivt och 
kreativt Lund. En god utbildning är en mycket viktig del av 
samhället och avgörande för elevers och ungdomars framtid. 
För att stärka barnens språkutveckling har det inrättats 
förskolebibliotek på alla kommunala förskolor. Det genom-
snittliga meritvärdet i Lunds grund skolor är mycket högt och 
meritvärdet har fortsatt öka de senaste åren.

Meritvärde för årskurs nio i kommunala skolor  
(17 ämnen, exkl. nyinvandrade elever)

Läsår 2017–
2018

2016–
2017

2015–
2016

Lunds kommun 258,2 256,9 253,4

Större städer 224,3 222,4 223,6

Riket 232,0 230,4 230,4

Om kunskapsresultaten i Lunds kommun däremot jämförs 
med andra kommuner med hänsyn tagen till respektive 
kommuns förutsättningar, framgår det att Lunds kommuns 
grundskolor uppnår lägre resultat än vad som kan förväntas 
utifrån kommunens specifika förutsättningar.

Kommunens gymnasieskolor är attraktiva och många 
ungdomar från andra kommuner söker sig till Lund. Drygt  
60 procent av eleverna kommer från andra kommuner.

Resultaten är höga på de studieförberedande program-
men och en positiv trend kan ses för yrkesprogrammen. 
Gymnasieskolan Vipan, som har de flesta yrkesprogram-
men, fortsätter arbetet med att skapa rutiner för att tidigt 
uppmärksamma elever som inte klarar studierna och för att 
ge extra anpassningar.

Betygspoäng kommunala gymnasieskolor

Läsår 2017–
2018

2016–
2017

2015–
2016

Lund högskole-
förberedande

15,5 15,0 15,1

Lund 
yrkesprogram

13,0 12,9 12,9

Större städer
högskole-
förberedande

14,7 14,6 14,5

Större städer 
yrkesprogram

12,9 12,9 12,8

Riket högskole-
förberedande

14,8 14,7 14,6

Riket 
yrkesprogram

13,1 13,0 13,0
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Stadsutveckling
Aktiviteter som bidragit till attraktiviteten i staden som 
särskilt bör lyftas fram under 2018 är:

• Under våren genomfördes traditionsenligt 
LundaKarnevalen.

• Spontanfesten i Stadsparken den sista april blev återigen 
en folkfest.

• Musikhjälpen som gästade Lund i december.

Stort fokus har lagts på arbetet med den kommunöver-
gripande översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 
i oktober. Planen är dock överklagad och ska överprövas av 
förvaltningsrätten.

Under året genomfördes en nystart för den fördjupade 
översiktsplanen för Källby. Mellan kommunerna Lund och 
Staffanstorp har det arbetats fram en gemensam målbild 
för det gränsområdet Källby ingår. Arbetet är tänkt att 
ligga till grund för fördjupade översiktsplaner för Lund och 
Staffanstorp.

Inom stadskärnan har en mängd åtgärder genomförts 
för att skapa en attraktiv miljö. Ombyggnaden av Bantorget 
är klar och torget fick en praktfull invigning i början av 
december. I december var det också invigning av den lekfulla 
konstinstallationen i anslutning till Konsthallen.

En mycket uppskattad popup var den så kallade beachen 
på Stortorget, förutsättningarna var idealiska med den 
varmaste sommaren på mycket länge. Under året har även 
förnyelsen av torget inletts med en omfattande dialog med 
såväl fastighetsägare som näringsidkare. Lund är en attraktiv 
och kreativ plats för unga bland annat på grund av en extra 
satsning inom lovverksamhet, skateparken som en mötes-
plats och flera kreativa sommarkollon.

Bostäder
Planarbete pågår för de stora utvecklingsområdena 
Brunnshög, Västerbro, Ideon, Råbylund, Stångby samt 
Lund C. De första bostäderna i Södra Brunnshög har haft 
inflyttning.

Inte sedan början av 1970-talet har det påbörjats så 
många bostäder i kommunen som det gjorde 2018. 880 
bostäder färdigställdes, vilket är det högsta antalet på fem 
år och 1 566 bostäder började byggas. De flesta påbörjade 
bostäderna finns i Lunds tätort men även i Dalby och 
Veberöd. Merparten av de påbörjade bostäderna är hyres-
rätter och av dem är cirka 300 studentbostäder.

Goda kommunikationer
 Trafikverket har startat upp järnvägsplan för höghastighets-
järnväg mellan Hässleholm-Lund och kommunen deltar 
som aktiv samarbetspartner. Särskild dialog och utredning 
har påbörjats för att minimera järnvägsplaneprocessens 
påverkan/fördröjning av bostads- och stadsutvecklingen i 
Stångby och vid Lund C.

Dialog om hållbart resande och konkreta åtgärdspaket 
har initierats i samverkan med företag längs spårvägs-
sträckningen. Ett påverkansprojekt för att bidra till ändrade 
resvanor i samband med byggprojektet spårvägen har 
slutförts. Många har provat nya resvanor, lånat el-cykel eller 
åkt kollektivt. I projektet Smarta Offentliga Miljöer har data 
samlats in från cyklister om trygghet bland cyklister och 
cykelresandet.

Lund placerades som andra kommun i Årets cykelkommun 
2018. För tredje året i rad utsågs Lund till bästa kommunen 
i Sverige på hållbara transporter i SHIFTs kommunranking. 
Arbete pågår för att möjliggöra realisering av ramprogram-
met för Lund C.

En cykelstrategi har beslutats i syfte att utveckla kommu-
nens cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Regional utveckling
MalmöLundregionen
Under 2018 har Malmö varit ordförande i MalmöLundregionen. 
Verksamheten har bedrivits inom tre fokusområden 
(lång siktig kompetensförsörjning, stimulera ökat bostads-
byggande, sysselsättning och arbetsmarknad), och i den så 
kallade kärnverksamheten, som inkluderar områden inom 
näringsliv, översiktlig planering, HR, prognoser, extern 
finansiering samt infrastruktur.

MalmöLundregionen har under 2018 arbetat med utveck-
ling av gemensamt ledarskapsprogram för erfarna chefer, 
genomfört Industrinatten med 60 företag och 1100 elever.

Greater Copenhagen & Skåne Committee 
Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett närings-
politiskt samarbete för att skapa en metropol med hållbar 
tillväxt, hög sysselsättning och goda villkor för invånare, 
företag och besökare. Lund är part i projektet Lightning 
Metropolis där 27 stora aktörer i Öresundsregionen har 
samlats för att skapa världens ledande ”living lab” för smart 
urban belysning.

Internationellt arbete, EU och Norden
Lunds kommuns internationella verksamhet har under 
2018 byggt vidare på ambitionen att utveckla Lund som 
en internationellt attraktiv destination för utbildning, 
forskning, konferenser och event. Kommunen har de senaste 
åren haft en ökning av internationella besök och kontakter. 
Samverkan med bland annat Lunds universitet, ESS/MAX IV 
och Länsstyrelsen i planeringen av internationella besök och 
arrangemang har möjliggjort en ökad exponering av Lunds 
kommuns attraktionskraft för en relevant internationell 
publik.

Konferenser och kongresser på hög nivå som förlagts till 
Lund har erbjudits programstöd inriktat på marknadsföring 
av kommunen.

På inbjudan av städerna Geneve och Paris anslöt sig 
Lund som första svenska stad till Genevedeklarationen för 
mänskliga rättigheter och kulturarvsskydd.

I samarbete med UD har nordiskt ministermöte för 
energiministrar och justitieministrar arrangerats och förlagts 
till Rådhuset, liksom en konferens för Sveriges ambassadör 
och konsuler i Danmark.

Den kommunala verksamhetens höga kvalitet från skola 
till återvinning har föranlett en rad besök av ambassadörer/
företrädare för bl a från Etiopien, Bangladesh, Kina och Chile. 
Kommunen har varit representerad i samband med kunga-
besök och FNs säkerhetsråds vistelse i Lund.

Skolelever som deltar i EU-projekt har tagits emot i Rådhuset 
liksom utbyteselever från Frankrike, Kina och Tyskland. 
Välkomstmottagningen av de internationella studenterna på 
universitetet är numera ett fast och uppskattat arrangemang 
med drygt tusen deltagare.

Vänortskontakterna har under året varit livliga. 
Internationella dagar med tema ”MR och Innovation” 
arrangerades för vänorternas officiella representanter i juni. 
Ett delegationsbesök har gjorts i León, Nicaragua, med inrikt-
ning på miljö och vattenrening. Förbindelsen med vänorten i 
Frankrike firade 50 år.

Studentsamverkan
En handlingsplan för studentsamverkan har antagits av kom-
munstyrelsen. Syftet är att förverkliga avsiktsförklaringen 
mellan Lunds kommun och studentorganisationerna om 
att Lund ska bli en ännu bättre studentstad. Möjligheten för 
kommunen att knyta till studentmedarbetare är ett viktigt 
led i kommunens kompetensförsörjningsarbete. Kommunen 
har avsatt kommungemensamma medel som täcker löne-
kostnader för 14 studentmedarbetare per år. Intresset för att 
ta emot en student är stort. Under hösten inkom förslag om 
21 olika uppdrag på 8 förvaltningar.

Näringsliv och turism
International Citizen Hub Lund har i nära samarbete med 
ESS, MAX IV och Lunds Universitet utvecklats till att bli 
ledande i Sverige avseende mottagning av internationella 
talanger i Lund och Skåne. Sedan starten 2016 har över  
1 250 internationella talanger som rekryterats till Lunda-
regionen använt sig av ICHL. Under 2018 har drygt 130 
events hållits med sammanlagt 2 000 deltagare.

En ny webbplattform på engelska lanserats för besökare, 
företagare, mötesbokare och expats; Visit Lund, Business in 
Lund, Meet in Lund och Live in Lund har utvecklats för att 
marknadsföra Lund internationellt.

Ett förslag till evenemangs- och mötesstrategi för Lunds 
kommun har tagits fram och lämnats för synpunkter till 
nämnder, styrelser, bolag samt kultur-, idrotts-, förenings- 
och näringslivet. Strategin ska styra hur Lunds kommun ska 
agera, prioritera och genomföra olika evenemang. Strategin 
ska ge bättre förutsättningar för föreningsliv, näringsliv och 
civilsamhälle att utvecklas.

Under 2018 har betydande delar av planarbetet varit 
inriktat på planer som möjliggör fler etableringsmöjligheter 
för näringslivet i kommunen.
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Mål inom 
fokusområdet
Kommunfullmäktige har beslutat följande mål inom området. 
Båda målen bedöms vara delvis uppnådda.

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjlig
heter till insyn och inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut

Boende och verksamma i Lunds kommun ska 
uppleva att de får ett gott bemötande och en 
hög tillgänglighet i kontakten med kommunens 
verksamheter

En av tre delar av Medborgarundersökningen berör 
medborgarnas upplevelse av inflytande och delaktighet. 
Detta presenteras genom ett så kallat Nöjd-inflytande-index. 
Lunds kommuns resultat för 2018 vittnar om att ett redan 
bra resultat från 2016 förbättrats ytterligare. Detta index 
byggs upp genom att undersöka medborgarnas uppfattning 
om vilket inflytande de har över kommunens beslut och 
verksamheter.

Den första delen av indexet mäter helheten. Det är ett 
sammantaget resultat av medborgarnas upplevelse av 
möjligheten till insyn samt i hur stor utsträckning de kan 

påverka kommunens beslut och verksamheter. Resultatet för 
2018 är 46, vilket är en förbättring jämfört med 2016 (43). 
Det är även högre än genomsnittet för andra deltagande 
kommuner (42).

Den andra delen i indexet redovisar medborgarnas 
bedömning av möjligheten att få kontakt med kommunens 
förtroendevalda politiker. Resultatet för 2018 blev 53 vilket 
innebär att resultatet har förbättrats sedan förra mätningen 
2016 (48). Även i jämförelse med andra deltagande kommu-
ner redovisar Lunds kommun ett något bättre resultat än 
genomsnittet (52).

Ytterligare en del av indexet mäter medborgarnas upp- 
levelse av informationen som finns om kommunens verk-
samheter samt kvaliteten på kommunens hemsida. Frågorna 
undersöker uppfattningen avseende tillgång, tydlighet samt 
framförhållning i kommunens information. Resultatet för 
2018 blev 59 vilket är både en förbättring jämfört med 2016 
(56) och bättre än genomsnittet för medverkande kommuner 
2018 (56).

Områdena förtroende & påverkan, vilka mäter medborgar-
nas uppfattning om möjligheterna till påverkan respektive 
vilket förtroende medborgarna har till de förtroendevalda) 
har även de högt resultat (52 resp 44) jämfört med andra 
kommuner, men är samtidigt de områden som vid ytterligare 
höjning skulle förbättra medborgarnas uppfattning om 
möjligheten till inflytande mest (se prioriteringsmatrisen 
nedan).

Jämförelser med tidigare år

Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Lunds kommun. 
De senaste omgångarna kommunen deltagit.

NII

Kontakt

Information

Påverkan

Förtroende

1009080706050403020100
BetygsindexLunds kommun

2018 2016 2014

Inflytande, delaktighet och service

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2018  19

FÖ
R

VA
LTN

IN
G

SB
ER

Ä
TTELSE



Verksamhet som bidrar 
till fokusområdet
Medborgarcenter
Kommunens medborgarcenter har under året haft stort 
fokus på arbetet med att göra det lätt för invånarna att ta 
kontakt med kommunen och på det sättet förbättra servicen 
och tillgängligheten. Medborgarcenter erbjuder förutom 
kontakt via e-tjänster, telefon, mail eller sociala medier även 
fast närvaro vid medborgarcenter i Dalby och Veberöd samt 
Kristallen i Lunds tätort. Medarbetarna vid medborgarcenter 
har också under året åkt ut till olika träffpunkter i kommu-
nen och haft temaföreläsningar ”På gång i Lunds kommun”.

Förbättrad tillgänglighet i 
verksamheterna
Flertalet satsningar har genomförts under året för att 
förbättra tillgängligheten till kommunens verksamheter.  
Till exempel har flera av kommunens förvaltningar genom-
fört aktiviteter som ligger i linje med fokusområdet:

• Höjd telefontillgänglighet till socialförvaltningens 
mottagningsenhet

• Öppenvården för barn och ungdomar har utökat utbudet 
genom att erbjuda stödsamtal utan biståndsprövning 
som en extra service.

• Möjligheten att maila tidbokning till faderskapsfaststäl-
lelse har införts och i de fall där paret sedan tidigare har 
gemensamma barn erbjuds att handlingar skickas hem 
för underskrift istället för besök på familjerätten

Ett kontinuerligt arbete pågår i bygglovshanteringen för 
att öka tillgängligheten både via telefon och digitalt. De 
brukarundersökningar som genomförts visar en tydlig 
förbättring jämfört med tidigare mätningar. 90 procent av 
uppringarna upplevde ett mycket gott bemötande. När frågor 
ställs via e-post får 100 procent ett trevligt och korrekt svar 
inom ett dygn. Privatpersoner och företag kan nu ansöka om 
bygglovs- och anmälningspliktiga byggåtgärder med hjälp 
av digitala tjänster dygnets alla timmar. Under hösten 2018 
var 31 procent av de inkomna ärendena digitala. Även om 
målsättningen är att denna andel ska öka kommer möjlig-
heten till analog hantering finnas kvar.

Ungdomspolitiska programmet
Det nya ungdomspolitiska programmet har inflytande och 
delaktighet som ett särskilt fokusområde. Inflytandeforum 
såsom ungdomsting, elevrådsdagar och inflytandecafé 

utvecklas ständigt och ger möjlighet för unga i Lund att vara 
delaktiga och få inflytande och makt över sina liv. Genom 
projektbidraget ”Unga leder unga” ökar ungas möjlighet till 
delaktighet och inflytande.

Digitalisering
Digitala tjänster spelar en nyckelroll när det gäller att ge god 
service samt möjliggöra inflytande och delaktighet och 2018 
anställde Lunds kommun sin första digitaliseringschef för 
att öka fokuseringen på den digitala transformationen av 
kommunens tjänster och arbetssätt. Detta är början på ett 
långsiktigt arbete med att öka servicen mot medborgare och 
medarbetare samt skapa en effektivare organisation som kan 
vara ett stort stöd för att möta de utmaningar kommunen 
står inför.

Under 2018 infördes också en ny samarbetsmodell 
där digitaliseringsfrågan lyfts upp på ledningsnivå i alla 
förvaltningar. Även ett kommungemensamt digitaliserings-
råd där en representant från varje förvaltningsledningsgrupp 
medverkar har skapats. Rådets uppgift är bland annat att 
vara en strategisk resurs för kommunens ledningsgrupp, 
jobba med strategiska satsningar och kommungemensamma 
investeringar inom området.

Exempel på en sådan gemensam satsning är robotiserad 
processautomation (RPA). Sammantaget har IT-avdelningen 
tillsammans med förvaltningarna identifierat över 120 
processer och delprocesser under hösten.

Nedan följer fler exempel:

• Bygglovsprocessen har digitaliserats och all handlägg-
ning sker nu digitalt.

• En app har utvecklats för att rapportera och följa upp 
matsvinnet.

• Under hösten har implementering av ett verktyg för 
digitala prov inom gymnasieskolan.

• Ett digitaliserat system för bidragsansökningar för 
föreningar har införts.

• Allt fler fastighetsägare anmäler sig till SMS-tjänsten  
för att få aviseringar om när sopkärlen ska tömmas.  
En uppskattad tjänst som säkrar att alla kärl kan tömmas 
som planerat.

• I Monumentsparken har en rörelsestyrd gångstråks-
belysning installerats, detta skapar trygghet samtidigt 
som det sparar på energi.

• Inom missbruksvården används nu digitala trådlösa 
alkoholmätare som möjliggör behandling där vårdportal, 
brukare och anhöriga kan samverka mer effektivt.

• Planering för införande av en medborgarportal med 
öppenhet kring jämförelser mellan kommuner fortsätter.
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Mål inom 
fokusområdet
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom 
ramen för god ekonomisk hållbarhet. Ett av målen har 
uppnåtts medan ett mål inte har uppnåtts.

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella 
resultat ska uppgå till 2 procent av skatte
intäkter, generella stats bidrag och utjämning 
under 2018. 

Utfallet för 2018 var 0,8 procent och målet har därmed inte 
uppnåtts. 

Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden 
år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatte
intäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Utfallet för 2018 var 39 procent och målet har därmed 
uppnåtts. Lunds kommun redovisade 2018 ett resultat på 48 
miljoner kronor, vilket jämfört med budget var en förbättring 
med 39 miljoner kronor.

Nämnderna bedöms för helheten ha en god följsamhet 
med en nettoavvikelse som var 6 miljoner kronor högre 
än budget. Övriga förändringar jämfört med budget avser 
främst högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt 
ett högre finansnetto till följd av lägre ränteläge och lägre 
lånevolym.

Nettoinvesteringarna uppgick till 753 miljoner kronor 
vilket är 557 miljoner kronor lägre än vad som planerats i 
budget. Den främsta anledningen är att projekt har skjutits 
fram tidsmässigt, men är även följden av en mer omfattande 
prövning av investeringsobjekt innan beslut. Ytterligare 
analys av Lunds kommuns resultat och ställning finns i 
avsnittet för ekonomi.

Ekonomisk hållbarhet

Foto: Kristina Strand Larsson
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Mål inom 
fokusområdet
Kommunfullmäktige har beslutat följande mål inom området. 
Målen bedöms vara delvis uppnått.

Indikatorn för KFmålet ”Lunds miljö och 
klimatpåverkan ska väsentligt minska” är 
detsamma som i LundaEko II och anger att 
utsläppen ska minska med 50 procent till år 
2020, 80 procent till år 2030 och vara nära 
noll år 2050.

Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 
2014–2020 (LundaEko II) är det övergripande programmet 
för att nå målet inom fokusområdet ekologisk hållbarhet. 
LundaEko II innehåller åtta prioriterade områden.
Utsläppen i Lunds kommun minskar stadigt. Enligt 
den senast tillgängliga statistiken från SMED (Svenska 
MiljöEmissionData) hade utsläppen 2016 minskat 45 
procent jämfört med 1990. Kraftringens arbete för fossil-
bränslefri fjärrvärmeproduktion är starkt bidragande till 
minskningen, men också enskilda fastighetsägares utfasning 
av småskalig oljeeldning. Kraftringen bygger just nu världens 
största lågtempererade fjärrvärmesystem på Brunnshög, 
där de lågtempererade restvärmen från bland annat MAX 
IV-laboratoriet ska återanvändas och låta stora delar av 
Brunnshög få sitt värmebehov tillgodosett av återvunnen 
restvärme. Restvärmen kommer även att kunna användas till 
att värma busshållplatser och halkbekämpa med markvärme 
istället för med sand eller grus. Genom att ta tillvara på rest-
värme som annars skulle gå förlorad så sparar vi på andra 
resurser och bidrar till att minska klimatpåverkan.

Två stora utmaningar för att nå klimatmålen i LundaEko 
II är kommunens bristande rådighet över utsläppen från 
transportsektorn och jordbrukssektorn. Hittills har utsläp-
pen från transportsektorn minskat endast sex procent, och 
ytterligare åtgärder kommer att behövas för att nå delmålet. 
Även jordbrukssektorn är en stor utmaning där det krävs 
ytterligare åtgärder.

Under 2018 har ett förslag till ny Energiplan arbetats 
fram. Förslaget förväntas antas under 2019 och innehåller 
åtgärder som kommer att ha stor betydelse för kommunens 
förmåga att nå målet att minska utsläppen av växthusgaser 
med 80 procent till 2030.

Under 2018 bildades Lunds kommuns klimatpolitiska 
råd. Rådet består av ledamöter från Lunds universitet och 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Rådet kommer att stötta 
kommunens arbete för att nå klimatmålen, bland annat 
genom att publicera en årlig rapport med en bedömning av 
hur kommunens arbete fortlöper. Första rapporten kommer 
i mars 2019.

Ett nytt delmål i LundaEko II, för att minska konsum-
tionens miljö- och klimatpåverkan, antogs i samband med 
aktualiseringen av LundaEkoII i slutet av 2017. Under 2018 
har arbetet med delmålet inletts och fokus har varit att hitta 
metoder för att följa upp och mäta klimatpåverkan från 
den kommunala konsumtionen. I nuläget finns bra data för 
enskilda produktgrupper, till exempel livsmedel, men för de 
flesta områden saknas detaljerad kunskap om både vilka 
varor och tjänster kommunen köper, samt vilken klimat-
påverkan de har.

Lunds kommun och nio andra skånska kommuner har 
under flera år samarbetat för att nå fossilbränslefrihet. I pro-
jektet har kommunerna följt upp sin fossilbränsleanvändning 
med en gemensam metod och arbetat för att fasa ut fossila 
bränslen från fordonsflottan och tjänsteresor samt från el 
och uppvärmning. Den senaste gemensamma rapporten 
beskriver läget 2017, då Lund låg bra till jämfört med 
övriga kommuner med 100 procent förnybar el, 97 procent 
förnybar värme, 54 procent förnybara tjänsteresor och 78 
procent förnybara drivmedel. Eftersom energianvändningen 
i kommunens byggnader är mycket större än i fordons-
flottan var den sammanvägda fossilfriheten 97 procent. 
Slutkonferens för projektet hölls under 2018. Det är främst 
resor med egen bil i tjänsten och flygresor som är svåra att få 
helt fossilbränslefria.

Den lokala produktionen av förnybar el i Lund har ökat 
med ungefär 300 GWh sedan 2013, medan produktionen av 
förnybara drivmedel endast har ökat marginellt. Utvecklingen 
av sol-energi har en positiv trend, och kommunen och dess 
bolag har själva investerat i nya solceller. Via kommunens 
energirådgivning, solkartan (kartläggning av solenergipoten-
tialen) och samverkan med andra aktörer bidrar kommunen 
till att fler solceller sätts upp. Trots detta går det för långsamt. 
Statistiken visar att den förnybara fjärrvärme produktionen i 
kommunen inte har ökat som förväntat.

Under 2018 har arbete genomförts för att koppla på 
Veberöds avloppsvatten till Källby reningsverk, vilket kan 
komma att möjliggöra en ökning av biogasproduktionen 
till 2020. Generellt är dock biogasområdet svårarbetat och 
långa tillståndsprocesser gör att en ny anläggning är svår att 
få till stånd innan 2020, även om en intresserad aktör skulle 
identifieras under 2019.

Ekologisk hållbarhet

22 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2018

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE



Mål inom 
fokusområdet
För fokusområdet social hållbarhet finns inga mål satta på 
kommunövergripande nivå. Dock har flera nämnder beslutat 
om utvecklingsmål inom fokusområdet. Två program inom 
social hållbarhet kommer att tas fram under våren 2019, ett 
för folkhälsa och ett för mänskliga rättigheter.

Verksamhet som bidrar 
till fokusområdet
Lund som mänskliga rättighetsstad
Kommunfullmäktige i Lund fattade i augusti 2018 beslut 
om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga 

rättigheter (MR) i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, 
som första stad i Sverige, är en MR-stad. Att vara en MR-stad 
innebär, bland annat, att kommunen i sitt interna arbete 
anammar ett perspektiv på mänskliga rättigheter – att arbeta 
för att motverka diskriminering och främja människors 
möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga 
villkor. I det externa arbetet samverkar kommunen med 
medborgarna, företag, föreningar, universitetet och andra 
aktörer för att tillsammans arbeta för att positiva åtgärder 
för mänskliga rättigheter utvecklas och genomförs.

Säkerhet & Trygghet
Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag 
att ta fram ett trygghets- och säkerhetsprogram för Lunds 
kommun. Programmet ska utgöra ett ramverk och innehålla 
delar om höjd beredskap och civilt försvar, säkerhetsskydd, 
skydd mot olyckor, informationssäkerhet, brottsförebyggande 
arbete och internt säkerhetsarbete.

Foto: Kirsi Maria Mättö

Social hållbarhet
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Riksdagen har bestämt att det civila försvaret ska åter-
uppbyggas. Lund är en prioriterad kommun i arbetet. 
Kommunerna kommer att ha huvudansvaret för att bland 
annat öka kunskapen om totalförsvaret, anordna övningar 
tillsammans med det militära försvaret och öka robustheten i 
viktiga samhällsfunktioner.

Årets trygghetsmätning visade åter på ett mycket bra 
resultat för Lunds kommun. Trygghetsindex för kommunen 
är i senaste mätningen 1,53 mot 1,46 i mätningen 2017. 
Tryggheten värderas i en skala från 0–6, där 0 representerar 
inga som helst problem med trygghet och 6 stora problem 
med trygghetskänslan. Att indexet försämrades något 
uppmärksammas i de gemensamma trygghetsskapande 
åtgärder som kommunen och polisen genomför inom ramen 
för gällande överenskommelse och gemensamma medbor-
garlöften. Lunds kommun arbetar med en ny samverkans-
överenskommelse med Polisen och nya medborgarlöften för 
att göra Lunds kommun tryggare.
I enlighet med handlingsplanen gällande arbetet mot vålds-
bejakade extremism som beslutats av kommunstyrelsen 
arbetar Lund upptäckande och förebyggande. Arbetet sker 
tillsammans med polismyndigheten och övriga samarbets-
partners genom att ta fram veckovis nulägesbild av Lund och 
sprida information kopplat till individer och/eller områden.

Lunds gymnasieskolor har kontinuerligt presenterat resul-
tat på skolenkäten utifrån trygghet som visar att eleverna i 
stort upplever en stor trygghet på kommunens skolor.

Hälsa, jämlikhet & jämställdhet
Lunds kommun har utarbetat en Välfärdsrapport som 
godkänts av kommunfullmäktige. Rapporten beskriver lun-
dabornas hälsa och analyserar folkhälsoläget i kommunen. 
Utifrån Välfärdsrapporten har kommunstyrelsen beslutat om 
tre prioriterade områden att arbeta vidare med: ekonomisk 
utsatta barn, barns och ungas levnadsvanor (alkohol, 
narkotika, dopning och tobak) samt stress och psykisk ohälsa 
hos barn och unga.

Gymnasieskolan arbetar aktivt med att minska andelen 
elever som känner sig stressade i skolan. År 2018 upplevde 
55 procent av eleverna sig stressade i skolan varje dag eller 
flera gånger i veckan vilket är sämre än förra året. Det är 
framför allt flickorna som är stressade. Gymnasieskolorna 
arbetar förebyggande bland annat genom att hjälpa eleverna 
att planera sitt skolarbete och informera om sömn, kost och 
motion.

Eftersom det har varit karnevalsår har det genomförts ett 
stort antalet tillsynsbesök. Tillsynen har dock genererat 
ovanligt få tillsynsärenden och sanktioner vilket är positivt 
och visar att kommunens tillståndshavare är kunniga 
och seriösa samt att det förebyggande samarbetet mellan 
tillstånds havare och myndigheter fungerar väl.

En överenskommelse med idéburen sektor i Lund har 
tagits fram som godkändes i kommunfullmäktige i januari 
2019. En politisk styrgrupp med förtroendevalda från 
kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter från 
idéburen sektor har lett arbetet och en arbetsgrupp med 
tjänste personer och representanter från idéburen sektor 
arbetar med frågorna.

Kommunen arbetar för att alla i Lunds kommun ska ha lika 
möjligheter att ta del av biblioteks-, fritids-, idrotts- och kultur-
verksamheten. Ett exempel på det är att alla kommunala 
förskolor nu har ett förskolebibliotek. Förskolebiblioteken 
syftar till att stärka barnens språkutveckling och Lunds 
förskolebibliotek har lyfts fram som ett gott exempel i 
Läsdelegationen SOU 2018:57 ”Barns och ungas läsning”.

Under 2018 har totalt 1 726 unika hushåll haft försörj-
ningsstöd. I likhet med den nationella trenden sjunker anta-
let hushåll totalt med behov av försörjningsstöd samtidigt 
skiljer sig Lund mot riket genom att antalet hushåll med 
mycket långvarigt försörjningsstöd minskar. Lunds kommun 
har sedan tidigare en mycket hög sysselsättningsgrad för 
unga vuxna. De i åldern under 25 år med försörjningsstöd 
erbjuds intensiva insatser mot arbete eller studier inom 
verksamheten ComUng.

I nära samarbete med arbetsförmedlingen har kommu-
nen tagit emot ungdomspraktikanter. Under hösten 2018 
startade ett projekt som syftar till att säkra långsiktig 
kompetensförsörjning av anläggare samt till att anställa 
medarbetare inom målgrupper som har svårt att ta sig in 
på arbetsmarknaden, särskilt prioriterade är nyanlända och 
personer med psykisk ohälsa.
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Kommun
fullmäktiges  
särskilda uppdrag 
till nämnderna

Särskilda uppdrag Nämnd Status

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar 
som regeringens budget 2016 utmynnar i.

• Vård- och omsorgsnämnden Avslutad

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till 
Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och 
helger

• Kommunstyrelsen
• Tekniska nämnden

Avslutad

Kartlägga hedersrelaterat våld • Kommunstyrelsen
• Utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• Barn- och skolnämnden

Ej påbörjad

Utreda införandet av ett musikchecksystem • Kultur- och fritidsnämnden Väntläge

Göra en översyn av förbehållsbeloppet. Vård- och 
omsorgsnämnden har utrett om förbehållsbelopp, avgifter 
och olika former av kommunala bostadsbidrag. Vård- och 
omsorgsnämnden tog ställning till frågorna i april och 
överlämnade ärendet till kommun fullmäktige som tog beslut 
i oktober 2018.

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att 
busstrafiken till Bangatan från de östra kommundelarna 
utökas på kvällstid och helger. Kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden har av kommunfullmäktige fått uppdra-
get. Inom projektet Kollektivtrafikvision Lund 2020 pågår 
ett löpande arbete och en dialog med Skånetrafiken om hur 
trafikförsörjningen i kommunen kan utvecklas.

Kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld i Lunds 
skolor. Planeringen utgår från kartlägga på samma sätt som 
de kartläggningar som Malmö, Göteborg och Stockholm 
genomför. Deras resultat är försenat och blir klart först i 
slutet på 2018. Förseningen innebär att kartläggning kan 
tidigast starta i början på 2019.

Utreda införandet av ett musikchecksystem. Under året 
har ett antal tillkommande frågeställningar utretts och, 
tillsammans med den redan framtagna grundutredningen, 
finns nu ett underlag för planerat införande under 2019. 
Planen är att införa en musikcheck som möjliggör för 
auktoriserade aktörer inom musikundervisning att lära barn 
och unga att spela ett instrument. Syftet är att öka valfriheten 
för medborgarna, att möjliggöra för företag/föreningar/
organisationer som bedriver musikundervisning att kunna 
bli auktoriserade och erhålla fastslagen ersättning för detta, 
samt att minska köerna till kulturskolan.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi
Lunds kommun redovisade under året ett resultat på  
48 miljoner kronor, vilket är en försämring med 116 miljoner 
kronor jämfört med 2017. Resultatet var 39 miljoner kronor 
bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet påverkades 
positivt av jämförelsestörande engångsposter och om dessa 
exkluderas redovisade kommunen ett resultat på 46 miljoner 
kronor.

Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym 
under 2018, uppgick till 753 miljoner kronor. Detta är en 
minskning med 65 miljoner kronor jämfört med 2017. 
Självfinansieringsgraden uppgick till 59 procent vilket var  
4 procentenheter lägre jämfört med 2017.

Nettolåneskulden ökade med 203 miljoner kronor till 
2 441 miljoner kronor under året. Detta är lägre än budgete-
rat och beror främst på att investeringsvolymen var lägre än 
planerat.

Soliditeten sjönk under året och har varit svagt fallande 
under de senaste fem åren.

Stora utmaningar väntar kommunerna i framtiden. Det 
gäller inte bara ekonomins avmattning efter de senaste årens 
högkonjunktur utan även invånarnas åldersstruktur föränd-
ras, antal äldre och yngre personer ökar snabbare än antalet 
yrkesverksamma personer, vilket leder till ökade behov och 
krav på välfärdstjänster. Ökade behov av välfärdstjänster 
leder till ökat behov av arbetskraft. Detta är inte enbart ett 
problem inför framtiden utan redan idag är det mycket svårt 
att rekrytera vissa yrkesgrupper. Gott om arbetstillfällen och 
liten konkurrens om jobben har lett till ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden, vilket är omvärldsfaktorer som medfört 
stigande personalomsättning i Lunds kommun liksom i 
övriga kommuner i Skåne och riket. Inom de grupper där 
det råder brist på arbetskraft tenderar det att leda till ökade 
lönekostnader i förhållande till övriga grupper.

Ökade behov av välfärdstjänster leder också till stora 
investeringsbehov. En utmaning blir hur mycket av investe-
ringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive 
finansieras via lån. Detta kan i sin tur påverka utrymmet för 
att finansiera kommunens löpande drift.

Med dessa utmaningar blir det tydligt att det behövs 
betydande årliga överskott på minst två procent av skatter, 
statsbidrag och utjämning för att ha utrymme för att hantera 
oförutsedda utgifter.

Kommuner med låg skattesats har större möjlighet att 
finansiera genom skattehöjningar. För Lunds del, som har 
Skånes femte högsta skattesats, är möjligheterna att öka 
finansieringen genom skattehöjning mer begränsade.

För att kunna klara av att uppfylla kommunens finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning i framtiden krävs en 
aktiv styrning, både inom kompetensförsörjning och inom 
ekonomiområden framöver.

Resultat
Årets resultat uppgick till 48 miljoner kronor, vilket är en 
förbättring jämfört med budget (9 miljoner kronor), samt 
en försämring mot föregående års resultat (164 miljoner 
kronor).

Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

• Nämndernas nettokostnad var 6 miljoner kronor högre 
än budgeterat

• Pensionskostnaderna blev 17 miljoner kronor högre än 
budgeterat, främst den avgiftsbestämda delen

• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningen var 
50 miljoner kronor högre än budgeterat

• Finansiella intäkter och kostnader gav en positiv av -
vikelse om 21 miljoner kronor, främst beroende på lägre 
ränteläge och lägre lånevolym

Årets resultat, mnkr
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För att analysera vad resultatet står för i ett längre per-
spektiv och i jämförelse med tidigare år, är det viktigt 
att eliminera jämförelsestörande poster av olika slag. 
Jämförelsestörande poster är poster som sällan förekommer 
eller som avser realisationsvinster vid fastighetsförsälj-
ningar samt exploateringsresultat. I diagrammet ovan visas 
både årets redovisade resultat och årets resultat rensat på 
jämförelsestörande poster.

Diagrammet visar att kommunen har redovisat positiva 
resultat under de senaste åren, men att resultatet har 
gynnats av positiva engångsposter under några av åren, till 
mindre del även under 2018.

Årets resultat relaterat till skatteintäkter och utjämning, 
uppgick till 0,8 procent. Under de senaste fem åren har 
kommunen haft ett genomsnitt på 1,7 procent.

Efter eliminering av jämförelsestörande poster, som fram-
går av not 3 i finansiella rapporter, uppgick årets resultat 
till 37 miljoner kronor. Detta är lägre än föregående års 
motsvarande resultat om 147 miljoner kronor. Minskningen 
beror på att verksamhetens nettokostnader har ökat med 
366 miljoner kronor samtidigt som skatteintäkterna endast 
har ökat med 256 miljoner kronor.

Generella statsbidrag kan variera mellan åren, men redo-
visas inte som jämförelsestörande poster. I november 2018 
fick kommunen en statlig byggbonus på 33 miljoner kronor. 
För 2017 uppgick byggbonusen till 21 miljoner kronor.

Till skillnad från generella statsbidrag är riktade statsbi-
drag avsedda att finansiera ett specifikt ändamål och måste 
användas just för det ändamålet. Under 2018 har kommunen 
intäktsfört riktade statsbidrag i nivå med 2017. Det är främst 
inom områdena för- och grundskola som har erhållit riktade 
statsbidrag.

Nettokostnadsandel
För att uppnå och upprätthålla en god ekonomisk hushåll-
ning, är det viktigt att det finns en balans mellan intäkter 
och kostnader. Ett mått på denna balans är nettokostnads-
andelen, som innebär att verksamhetens nettokostnader 
inklusive finansnetto relateras till skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 
procent, har kommunen en positiv balans mellan löpande 
kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på ungefär 
98 procent kan betraktas som god ekonomisk hushållning 
för Lunds kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar 
kommunen då att finansiera sitt investeringsbehov.

Nettokostnadsandel, %

101 %

100 %

99 %

98 %

97 %

96 %

95 %
2015 2016 201820172014

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster
Nettokostnadsandel totalt

Diagrammet visar att verksamhetens nettokostnader har 
varit lägre än skatteintäkterna under de senaste åren, 
men det visar också att kommunen under de senaste åren 
har varit gynnade av positiva engångsposter. Vidare har 
kommunen haft positiva finansnetton sedan 2012 och detta 
har bidragit med lägre nettokostnadsandel med ungefär en 
procent.

Skatteintäkterna ökade under 2018 med 4,3 procent, 
vilket är lägre än något av de senaste fem åren. Ökningen 
för kommunens nettokostnad låg samtidigt på 6,4 procent 
för 2018. Ökningstakten har varierat under de senaste 
åren och har legat mellan 2 och 9 procent, men påverkas 
av jämförelse störande engångsposter. Elimineras engångs-
posterna har ökningstakten legat mellan 2 och 6 procent de 
senaste åren och 6,3 procent för 2018.
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Kapacitet
Investeringar
Kommunens samlade investeringsvolym (brutto) uppgick 
till 1 140 miljoner kronor under 2018. Detta är en ökning 
med 259 miljoner kronor jämfört med 2017. Om hänsyn tas 
till investeringsbidrag, till exempel till spårvägen, uppgår 
investeringarna (netto) till 753 miljoner kronor (818 miljo-
ner kronor) och nettoinvesteringarna har därmed minskat 
jämfört med föregående år.

Årets investeringar, mnkr
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Kommunens investeringsram (netto) för året uppgick till 
1 310 miljoner kronor. Investeringsramen anger ett absolut 
tak för hur mycket kommunen kan investera, förutsatt att 
driftsbudgeten hålls. Genom kommunens investerings-
process, sker en omfattande prövning innan beslut. Detta 
förklarar varför kommunen inte når upp till den totala 
ramen, detta är dock utan att kommunen riskerar att inte nå 
sina verksamhetsmål.

Kommunen arbetar strukturerat med att hitta alternativ 
till investeringar och därmed har investeringsbehov kunnat 
senareläggas eller avskrivas. På grund av kapacitetsbegräns-
ningar i den egna organisationen och på svårighet att få in 
anbud till följd av hög efterfrågan på byggtjänster har projekt 
även försenats.

Investeringsvolymen har varit omfattande jämfört med 
föregående år och ökningen beror på flera större avslutade 
och pågående projekt. De större projekten under 2018 har 
varit Spårvägen, förskolan Sagoeken och Lerbäcksskolans 
idrottshall. Större pågående projekt som har kommit igång 
under 2018 är nybyggnation av Hedda Andersson-gymnasiet 
och om- och tillbyggnad av gymnasieskolan Vipan. Se vidare 
tabell över större projekt.

Delar av investeringarna, framför allt infrastrukturinves-
teringarna vid exploateringsprojekt, finansieras av inves-
teringsinkomster. Dessa uppgick till 388 miljoner kronor 
under året, vilket är väsentligt högre än föregående år då 
inkomsterna uppgick till 63 miljoner kronor. De största 
investeringsinkomsterna kommer från Trafikverket för 
investering i spårvägen.

Av årets investeringar avsåg 30 procent (föregående år  
44 %) investeringar i pedagogisk verksamhet och 56 procent 
(39 %) avsåg infrastrukturinvesteringar. Kultur och fritid 
uppgick till 5 procent (5 %) och affärsverksamhet och vård 
och omsorg uppgick till 5 procent vardera. Resterande inves-
teringar 9 procent, avsåg investeringar i verksam heterna 
vård och omsorg, affärsverksamhet och gemensamma 
lokaler.

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor utsträck-
ning som årets investeringar har finansierats med egna 
medel. En grad på 100 procent innebär att kommunen 
självfinansierar alla investeringar som är genomförda under 
året och detta betyder i sin tur att kommunen inte behöver 
låna till investeringar. Då stärks även kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme.

Självfinansieringsgrad, investeringar, %
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Självfinansieringsgrad innebär årets resultat justerat för 
poster som inte påverkar kassaflödet ställt i relation till 
nettoinvesteringar.

Självfinansieringsgraden för 2018 uppgick till 59 procent 
och innebar därför att investeringarna inte fullt ut finansiera-
des med medel från verksamheten, utan också finansierades 
med ökade lån. Självfinansieringsgraden bedöms ligga på en 
godtagbar nivå.
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Projekt Budget/
beställning

Ackumulerat 
utfall

Utfall 2018 Prognos Notering

Hedda Anderssongymnasiet Beställning 
48

12,5 7,6 700,0 Pågår, endast beställt 
projektering

Gymnasieskolan Vipan 415,0 6,5 2,0 415,0 Pågår

Dalby Södra (Påskagänget III) skola 
samt idrott

185,0 0,5 0,3 230,0 Pausat blir nytt 
ärende

Brunnshög skola samt idrottshall 167,0 5,4 0,1 210,3 Pausat blir nytt 
ärende

Södra Råbylund skola samt 
idrottshall

160,0 8,8 0,1 160,0 Pågår

Idala skola fak F-3 samt idrott 154,0 19,7 17,4 154,0 Pågår

Stadshallen, ombyggnad 143,0 5,1 2,0 154,8 Pågår

Fäladskolan, ny- och ombyggnad 135,0 1,5 0,3 135,0 Detaljplansändring

Sagoeken, Kämnärsrätten 132,0 93,3 72,7 131,0 Pågår

Lerbäckskolan Idrottshall, 3 
positioner

91,0 26,6 24,3 93,0 Pågår

Ridhus Ladugårdsmarken 72,3 1,3 0,1 72,3 Pågår

Parkskolan 47,0 6,8 6,4 Pågår

Katedralskolan By E, Matsal 45,0 2,7 0,6 Pågår

Nyvångskolan Nytt kök och 
slöjdsal

41,0 26,6 24,3 Pågår

Guldåkers förskola (Södra 
Råbylund)

40,0 4,0 2,3 Pågår

Körsbärets förskola 37,0 36,0 22,2 38,1 Färdigställd 2018

Stångby Väster II etapp inkl  
VA SYD endast kommunens 
kostnad redovisas

55,0 3,5 5,0 50,0 Uppdraget har till-
delats entreprenör

Spårväg Lund C – ESS 776,0 711,0 440,0 802,0 Pågår, färdigställs 
2019

Brunnshög Handels och 
Parkkvarter inkl VA SYD, endast 
kommunens kostnad redovisas

75,0 2,4 2,5 75,0 Projektering pågår på 
väg till upphandling

Norreholm etapp 1 och 2 50,0 21,2 5,0 52,0 Utbyggnad byggata 
etapp 1 och 2, 
färdigställande etapp 
1 och 2

Därutöver finns ytterligare ett stort antal exploateringsprojekt som löper under lång tid
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Kontroll
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten 
följs upp kommunövergripande sju gånger per år, en 
kvartals- respektive delårsrapport per augusti samt fem 
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. Rapportering om detta ska ske 
till kommunstyrelsen.

Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgick till minus 
0,1 procent och bedömningen är att budgetföljsamheten är 
mycket god. Läs kapitlet om verksamhetsredovisningen för 
en mer ingående analys av verksamheternas budgetavvikelse

Tabellerna nedan visar varje nämnds budgetavvikelse 
2018 och en summering av nämndernas och kommunens 
prognosavvikelse.

Nämndernas budgetavvikelse

Mnkr Utfall Budget Avvikelse

Byggnadsnämnd -24 -26 1

Teknisk nämnd -228 -252 25

Renhållningsstyrelse 0 1 -1

Utbildningsnämnd -573 -569 -4

Kultur- och 
Fritidsnämnd

-346 -348 2

Socialnämnd -611 -588 -23

Miljönämnd -14 -14 0

Vård- och 
Omsorgsnämnd

-1 823 -1 885 62

Barn- och skolnämnd -2 606 -2 528 -78

Servicenämnd 79 73 6

Kommunstyrelsen 
– Kommunkontor

-210 -210 -1

Kommunstyrelsen 
– Politisk ledning

-29 -31 2

Valnämnd -5 -6 1

Överförmyndarnämnd -13 -15 2

Habostyrelsen -4 -4 0

Kommunrevision -4 -4 0

Summa nämnder -6 412 -6 406 -6

Helårsprognos, budgetavvikelse

Mnkr Mars Augusti Utfall

Nämnder 35 30 -6

Finansförvaltningen -55 -17 45

Budgetavvikelse -20 13 39

Budgeterat resultat 9 9 9

Årets resultat -11 22 48

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda 
förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar 
under året. En prognosavvikelse under en procent bedöms 
innebära god prognossäkerhet. Nämndernas prognos-
avvikelse har under året legat under en procent.

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.

Händelse Förändring 
+/- , mnkr

1 kronas förändring av kommunalskatten 280,0

Förändrat invånarantal med 100, skatte-
intäkter, bidrag och utjämning

4,9

Avgiftsförändring med 1 procent 4,9

Löneförändring med 1 procent inklusive 
PO-tillägg

49,6

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

31,7

Förändrad upplåning med 100 miljoner kronor 0,6

100 heltidstjänster 45,1

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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Risk
Kommunalskatt
2018 uppgick Lunds kommuns kommunalskatt till 21,24 
procent. Skattesatsen har varit oförändrad de senaste fem 
åren. Lunds kommun har tillsammans med Malmö Stad den 
femte högsta skattesatsen i Skåne. Medianskattesatsen i 
Skåne uppgick 2018 till 20,54 procent.

Soliditet
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Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens eko-
nomiska 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 soli-
diteten är årets resultat samt tillgångarnas och skuldernas 
förändring. Det bedöms vara viktigare att se på soliditetens 
utveckling för en kommun, än att se på nivån ett enskilt år 
eller att jämföra med andra kommuner.

Soliditeten exklusive lån för annans räkning (främst Lunds  
kommuns Fastighets AB och VA SYD) uppgick till 43,9 procent 
och detta är en minskning jämfört med 2017. Av diagrammet 
framgår att soliditeten har minskat under den senaste 
femårsperioden, vilket beror på en högre balansomslutning 
genom högre anläggningstillgångar samt högre kort- och 
långfristiga skulder.

Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden hade 
räknats med, hade soliditeten uppgått till 23,2 procent. 
Soliditeten beräknad på detta sätt har även minskat jämfört 
med 2017. Minskningen beror på att skulderna har ökat. 
Pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse,  
är i stort sett oförändrad.

Likviditet 
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 certifikatprogram-
met är 2,0 miljarder kronor.

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s 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 kapital-
marknaden genom bland annat lägre räntor och tillgång till 
fler investerare.

Låneskuld

Nettolåneskuld, mnkr
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Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn uppgick i 
slutet av 2018 till totalt 6 100 miljoner kronor. Upplåningen 
för kommunens verksamhet, det vill säga nettolåneskulden, 
uppgick till 2 441 miljoner kronor vilket innebar en ökning 
med 203 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. Detta 
är betydligt lägre än budget där en ökning med 893 miljoner 
kronor förväntades. Anledningen är främst en betydligt lägre 
investeringsvolym 2018 än budgeterat.

Kommunen har möjlighet att vidareförmedla lån inom de 
ramar och riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige. 
Av den externa upplåningen är 3 582 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.

Borgensåtaganden
Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar och 
riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige. Kommunens 
borgensåtagande uppgick vid årsskiftet till 2 083 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 563 miljoner kronor sedan 
föregående år. Det är främst borgensåtagande för LKFs 
räkning som har ökat.
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Pensionsförpliktelser 
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick till 2 733 
miljoner kronor, vilket är en minskning med 11 miljoner kro-
nor sedan föregående år. Pensionsförpliktelser intjänade före 
1998 redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvars-
förbindelse och uppgick till 2 189 miljoner kronor inklusive 
löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner 
och liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen och uppgick till 544 miljoner 
kronor inklusive löneskatt, vilket motsvarar en ökning med 
53 miljoner kronor sedan föregående år.

Den del av kommunens pensionsmedel som förvaltas av 
kommunen har främst placerats i svenska och globala aktie-
fonder. De finansiella placeringarna har gjorts för att delvis 
matcha pensionsavsättningar som har gjorts från och med 
1998. Det bokförda värdet var vid årsskiftet 174 miljoner 
kronor. Marknadsvärdet uppgick till 186 miljoner kronor. 
Marknadsvärdet minskade med drygt 3 procent under året. 
Inga realisationsvinster gjordes under året.

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska 
vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka kostna-
derna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det 
redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas 
under de närmast följande tre åren. Vid avstämningen mot 
balanskravet är det några poster som inte inräknas, vilket 
framgår av nedan tabell.

Kommunen har ett positivt resultat efter balanskravsjus-
teringar på 48 miljoner kronor och inget balanskravsresultat 
som behöver återställas.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om riktlinjer 
för kommunens resultatutjämningsreserv. Enligt dessa får 
reservering ske med högst ett belopp som motsvarar det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en 
procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning. För 2018 föreslås en avsättning till reserven 
om 48 miljoner kronor. Efter denna avsättning kommer 
reserven att uppgå till 466 miljoner kronor.

  2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 14 145 103 164 48

– realisationsvinster -19 -6 -3 -1 -1

– vinst exploateringsområden, ska inte exluderas från 2016 -19 -26 – – –

– orealiserade förluster i värdepapper – 2 – – 1

– återföring av orealiserade förluster i värdepapper -2 -1 -1 -1 –

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -25 115 99 162 48

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -60 -42 -101 -48

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 5

Årets balanskravsresultat -20 55 57 61 0

Återställning av balanskravsunderskott

Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0 -20 0 0 0

Balanskravsresultat -20 55 57 61 48

Kvar att återställa (utgående värde) -20 0 0 0 0

Resultatutjämningsreserv

Ingående värde 199 220 215 275 317

reservering till RUR 21 – 60 42 101

Disponering av RUR – -5 – – –

Utgående värde 220 215 275 317 418
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Kommunkoncernens 
ekonomi
Med kommunens samlade verksamhet menas den verksam-
het kommunen bedriver i kommunkoncernen och i upp-
dragsföretag. Kommunkoncernen omfattar den kommunala 
förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. 
För kommunkoncernen upprättas sammanställda räken-
skaper i årsredovisningen.

Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken 
kommunen, med stöd av kommunallagen, har överlämnat 
hanteringen av en kommunal angelägenhet, men där 
överlämnandet skett utan att uppdragsföretaget har fått ett 
betydande inflytande. Uppdragsföretag är dels företag där 
kommunens röstandelar understiger 20 procent (benämns 
som andra samägda företag), dels företag som helt ägs av 
andra juridiska personer och till vilka kommunen överläm-
nat vården av en kommunal angelägenhet.

Ingående bolag
De bolag och kommunalförbund som ingår i den samman-
ställda redovisningen framgår av nedanstående tabell.

Koncernföretag Ägarandel i 
procent

Kraftringen AB 82,4

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 100

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) 100

Räddningstjänsten Syd 
(kommunalförbund)

22,6

VA SYD (kommunalförbund) 18,7

Resultat och kapacitet
Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgick 
till 441 miljoner kronor. Resultatet är en minskning jämfört 
med föregående år, då resultatet var 474 miljoner kronor. 
Kommunens minskade resultat vägs delvis upp av att LKF 
har högre resultat. Övriga ingående företags resultat är i nivå 
med föregående år.

0 

100 

200 

300 

400 

500 

2014 2015 2016 20182017

Koncernens resultat, mnkr

Diagrammet visar resultatutvecklingen de senaste fem åren. 
Det är främst kommunens resultat som har varierat och som 
medför skillnader mellan åren. Alla bolag och kommunal-
förbund har goda resultat och en god ekonomisk ställning 
och beskrivs närmare i avsnittet
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Koncernens investeringar, mnkr

Nettoinvesteringar i koncernen uppgick till 2 040 miljoner 
kronor, vilket är en ökning jämfört med föregående år, då 
investeringarna uppgick till 1 857 miljoner kronor. Alla dotter-
företag har haft högre investeringsvolym under 2018 men 
det är framför allt har LKF och VA SYD som står för ökningen.

Soliditeten uppgår till 31 procent för koncernen och har 
legat stabilt under de senaste åren.
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Risk och kontroll
Kommunens styrning av bolagen sker genom långsiktiga 
beslut kring:

• Målsättningar och avkastningskrav.

• Policybeslut för varje bolag. Innan bolagsstyrelsen fattar 
beslut i ärenden av principiell karaktär ska kommun-
fullmäktige yttra sig.

• Samråd mellan kommunstyrelsen och respektive 
bolagsledning.

Kommunstyrelsen prövar från och med 2014 om den verk-
samhet som bolaget bedrivit under föregående räkenskapsår, 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

(6 kap. 1a § kommunallagen). Om styrelsen finner att det 
inte är så, lämnar den ett förslag till kommunfullmäktige med 
nödvändiga åtgärder.

I bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla aktier, 
ska fullmäktige

• fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.

• se till att det fastställda kommunala ändamålet och 
kommunala befogenheter, som utgör ramen för verksam-
heten, står i bolagsordningen.

• utse alla styrelseledamöter

• se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas.

Finansiella nyckeltal, koncernen

Resultat före skatt, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Koncernen 441 474 378 395 270

Lunds kommun 48 164 103 145 14

Kraftringen Energi AB 261 254 229,9 204 207

Lunds kommun Fastighets AB 203 127 122 106 104

Lunds kommun Parkerings AB 12 8 8 8 4

Räddningstjänsten Syd 1 0 0 0 0

VA SYD 0 0 0 0 0

Soliditet 2018 2017 2016 2015 2014

Koncernen 31 % 33 % 33 % 32 % 33 %

Lunds kommun 45 % 48 % 49 % 49 % 52 %

Kraftringen Energi AB 39 % 45 % 44 % 40 % 39 %

Lunds kommun Fastighets AB 23 % 22 % 25 % 23 % 25 %

Lunds kommun Parkerings AB 56 % 54 % 52 % 44 % 41 %

Räddningstjänsten Syd 9 % 9 % 9 % 10 % 9 %

VA SYD 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Koncernen, övriga nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter, mnkr 11 728 11 075 10 590 9 831 9 454

Balansomslutning, mnkr 22 729 19 907 18 816 18 079 16 961

Investeringar, mnkr 2 040 1 857 1 712 1 572 1 593

Antal anställda 11 657 11 455 10 821 10 367 10 072
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Företag inom koncernen
Kraftringen AB
Kraftringen AB ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby 
och Lomma. Lunds kommun har ett avgörande inflytande 
med 82,4 procent av aktierna. I det helägda dotterbolaget 
Kraftringen Energi AB med dotterbolag bedrivs verksam-
heten inom de flesta delarna av energimarknaden, dock i 
huvudsak inom eldistribution, energihandel och slutkunds-
försäljning av el och fjärrvärme/kyla.

Energiproduktionen består av värme, 1 000 GWh, och el, 
200 GWh, i två kraftvärmeverk. Dessutom ägs uttagsrätter i 
norsk vattenkraft motsvarande 100 GWh. Eldistributionen 
når 106 000 kunder. Slutkundsförsäljning av el är årligen 
1 400 GWh till 29 000 kunder och fjärrvärme 880 GWh till 
8 800 kunder. Kraftringen bedriver också energihandel, 
entreprenadverksamhet inom elkraft, belysning och 
energitjänster, distribution och handel med gas, datakommu-
nikation samt försäljning av fordonsbränsle och mikropro-
duktion. Merparten av verksamheten finns i Lund, Lomma, 
Eslöv och Hörby. Verksamheten är starkt etablerad i norra 
Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västra Götaland.

Årets händelser
Efter flera års arbete med att fasa ut fossilbränslebaserade 
anläggningar är nu Kraftringens fjärrvämeproduktion helt 
baserad på förnybara bränslen. Förstärkningar av elnäten fort-
sätter, bland annat genom utbyte av väderkänslig luft ledning i 
skogsterräng och för att klara framtida kvalitets- och kapaci-
tetskrav. Utbyggnaden av ett stort lågtemperaturfjärrvärme-
nät på Brunnshög i Lund har fortsatt och beräknas bli klart 
under 2019. Under året har Kraftringen ökat ägarandelen 
från ca 8,9 procent till ca 67,6 procent i Skånska Energi AB.

Mål och måluppfyllelse
Kraftringens strategiska inriktning är att skapa affärsmässig 
samhällsnytta som stärker både den egna verksamheten, 
kundernas verksamhet och andra intressenters verksam-
heter. Företaget ska leverera hållbara och kundorienterade 
energilösningar med förnybar energi och effektivt energi-
utnyttjande. Förnybar och effektiv energianvändning gäller 
också för den egna verksamhet, med fossilbränslefri produk-
tion som ett delmål. Företaget ska också generera tillräcklig 
lönsamhet för att både ge skälig årlig avkastning till ägarna 
långsiktigt och samtidigt ge utrymme för att säkerställa 
företagets utveckling, samhällskritisk energiförsörjning och 
vara en ansvarsfull samhällsaktör. För att säkerställa den 
strategiska utvecklingen fanns för 2018 ett flertal priorite-
rade målområden och aktiviteter. Nedan ett urval av dessa.

Hållbara samhället

• Sedan april 2018 är fjärrvärmeproduktionen 100 
procent fossilbränslefri.

• Bidragit med lokal elproduktion och hållbara energi-
leveranser i EU-projektet Cityfied.

• Utbyggnad av energilösningar, bl a lågtemperatur-
fjärrvärme, för ett hållbart Brunnshög.

Trygga energileveranser

• Omfattande investeringar för i elnäten för säker, stabil 
och effektiv elförsörjning.

• Investeringar för att förnya fjärrvärmenätet i Lund.

• Ny fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby.

Foto: Kraftringen
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Värde för kund

• Utvecklat tjänsteutbudet inom energitjänster.

• Fortsatt minska antalet elkunder med anvisningspris.

Tillväxt

• Förvärvat 67,6 procent av Skånska Energi AB

• Ökad försäljning av fiber, solcellsanläggningar och 
laddningslösningar för elbil.

• Ökad försäljning av biobränslebaserad fordonsgas till 
kollektivtrafiken.

• Etablerat ett nytt datacenter för hållbar datalagring i 
Lund.

Verksamhetsoptimering

• Ökat fokus på arbetsmiljö- och elsäkerhets.

• Nya energieffektivare kontorslokaler för aktivitets-
baserat arbetssätt.

• Innovationsforum och idé-banken.

Ekonomiskt resultat och ställning
Kraftringens resultat efter finansiella poster uppgick till  
316 miljoner kronor vilket var 8 miljoner kronor bättre än 
föregående år. Energinettot var bättre till följd av kallare 
väder och högre energivolymer än normalt under inled-
ningen av året. Förlustprojekt inom elkraftsentreprenader 
och produktionsstopp i Örtoftaverket under november 
påverkade resultatet negativt. Resultatutvecklingen i 
intresseföretag påverkade resultatet positivt. Omvärdering 
av aktier i Skånska Energi i samband med att det blev ett 
dotterbolag gav en intäkt om ca 30 miljoner kronor. De 
väsentliga förändringarna på balansräkningen jämfört 
mot föregående år beror övergripande på att Kraftringen 
har förvärvat Skånska Energi under fjärde kvartalet 2018. 
Framförallt har de materiella anläggningstillgångarna ökat 
och både långa och korta skulder ökat i samband med detta.

Större investeringar 2018 utgörs av följande

• Spårvägsprojektet i Lund med omfattande flyttar av el- , 
värme-, kyla- och fiberledningar

• Fortsatt utbyte av äldre fjärrvärmerör i centrala Lund

• Inom fjärrvärmeverksamheten pågår uppbyggnaden av 
ett lågtemperatur på Brunnshögsområdet i Lund

• Inom eldistribution har reinvesteringarna för att öka 
leveranssäkerheten och minska drift- och under-
hållskostnader fortsatt

Lunds kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Fastighets AB:s (LKF) verksamhet är att 
förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomt-
rätter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anord-
ningar. LKF samverkar med Lunds kommun för att tillgodose 
bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig att träffa avtal 
om att tillhandahålla bostadslägenheter till kommunens 
förtursbehov. Vid utgången av 2018 hade LKF 9 695 bostäder 
i Lunds kommun. Antalet bostäder motsvarade cirka 50 
procent av hyresrätterna i kommunen, vilket gör LKF till den 
enskilt största aktören på hyresrättsmarknaden.

Årets händelser
Totalt färdigställdes 352 bostäder under 2018, varav 13 för 
särskilt boende.

Grunden för en trivsam och trygg boendemiljö läggs delvis 
i ett väl underhållet fastighetsbestånd varför ombyggnad 
i företagets 60- och 70-talsområden är en prioriterat. 
Upprustningen av byggnader och utemiljö för fastigheter 
på Linero har fortsatt under året. Utöver fysiska åtgärder 
genomförs även trygghetsvandringar tillsammans med 
hyresgäster i flera bostadsområden.

För att följa effekterna åtgärderna mäts bland annat 
trygghetsindex som hösten 2018 uppgick till 80,7 procent 
(80,0 procent) och visar på en ökad upplevd trygghet.

Satsningarna på en god boendekvalitet avspeglar sig 
i en stor volym fastighetsunderhåll. Totalt har nästan 
300 underhållsprojekt genomförts omfattande allt ifrån 
energisparåtgärder, fasadrenoveringar till takomläggningar 
och fönsterbyte.

Mål och måluppfyllelse
För att upprätthålla en långsiktigt hög tillväxttakt har 
bolaget som målsättning att projektportfölj av byggrätter 
ska överstiga cirka 1 500 bostäder. Vid utgången av 2018 
uppgick portföljen till cirka 2 000 bostäder vilket gör bolaget 
väl rustat för att bidra till bostadsförsörjningen i Lund och 
möta efterfrågan på hyresbostäder.

Det långsiktiga målet att bygga 250–300 bostäder varje år 
överträffades 2018, då 330 bostäder påbörjades. Målet för 
2018 uppnåddes inte då projekt har avbrutits bland annat till 
följd av bristande konkurrens vid upphandling.

LKF ska erbjuda attraktiva hem där ambitionen är att ha 
Sveriges mest nöjda bostadskunder. Kundnöjdheten mäts 
genom Nöjd Kund Index och jämförs med bostadsbolag 
med fler än 9 000 bostäder. Vid senaste mätningen, hösten 
2018, var LKF:s resultat 83,4 procent vilket bedöms vara 
relativt högt, men når inte upp till LKF:s mål om 84 procent. 
Kunderna upplever att LKF kan förbättra sin tillgänglighet.
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Ekonomiskt resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick till 164 miljoner kronor. 
Detta var en ökning med 42 miljoner jämfört med 2017. 
Nettoomsättningen ökade till 972 miljoner kronor (928 
miljoner kronor) vilket förklaras av både volymökning och 
effekten av hyresutveckling för bostäder.

LKF arbetar med ett antal ekonomimål kopplade till 
resultat, balansräkning och kassaflöde. Alla mål uppnås 
under 2018:

• Direktavkastningen på marknadsvärdet uppgick till  
4,3 procent (mål 3 procent).

• Avkastning på total kapital uppgick till 3,9 procent  
(mål 3 procent)

• Redovisad synlig soliditet uppgick till 24,9 procent  
(mål 18 procent)

• Ränteteckningsgrad uppgick till 8,8 gånger  
(mål 2 gånger)

LKF:s fastigheter har ett sammanlagt anskaffningsvärde 
om 7 984 miljoner kronor. LKF genomför årligen en intern 
marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. Värderingen 
resulterade i ett marknadsvärde om cirka 13 100 miljoner 
kronor. Som en konsekvens av sänkta direktavkastningskrav 
och förbättrade driftnetton, har värdet ökat även exklusive 
tillskott för nyproduktion och förvärv jämfört med före-
gående år.

Lunds kommuns Parkerings AB
Lunds kommuns Parkerings AB (LKP) äger och förvaltar sju 
egna parkeringshus med sammanlagt cirka 3 100 parkerings-
platser. Bolaget förvaltar i övrigt cirka 3 500 parkerings-
platser i anläggningar av varierande storlek. Bolagets mål är 
att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda 
bästa möjliga parkeringsservice.

Årets händelser 
Under 2018 har om- och tillbyggnaden av mobilitetshuset 
Gasverket påbörjats. Anläggningen kommer att tillföra Lunds 
centrala delar 275 nya parkeringsplatser. Taket kommer att 
utgöras av en solcellsanläggning som blir bolagets hittills 
största, tre gånger större än den på Dammgården som 
årligen producerar 135 000 kWh. Företaget har fortsatt 
projekteringen av mobilitetshuset Skymningen på södra 
Brunnshög som börja byggas under 2019. Båda dessa fastig-
heter avses bli energipositiva. Det innebär att de producerar 
mer energi än de förbrukar.

Företaget har också genomfört ett markköp på området 
Science Village Scandinavia genom ett bolagsförvärv i syfte 
att producera nya mobilitetslösningar i takt med att området 
växer.

Vidare har bolaget tecknat flera nya externa avtal om 
parkeringsövervakning i Lund. Bolaget förvaltar i samband 
med årsskiftet därmed över drygt 10 000 parkeringsplatser 
i Lund.

Slutligen har bolaget fastställt vision, mål- och strategi-
dokument för perioden fram till 2022. Som ett led i att 
vara en värderingsstyrd organisation har arbetet med att 
fastställa bolagets värderingar påbörjats och avses avslutas 
första kvartalet 2019.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har LKP återigen lyckats 
redovisa ett starkt konkurrenskraftigt ekonomiskt resultat. 
Bolagets borgens- och låneram har utökats till förmån för 
den tagna investeringsplanen för de kommande åren.

Mål och måluppfyllelse 
Under 2018 var bolagets viktigaste mål:

• Att nå budgeterat resultat

• Att medverka i Lunds Kommuns strategiska arbete för 
stadsutveckling avseende parkering

• Att starta ombyggnation av mobilitetshuset Gasverket

• Att påbörja upphandling för mobilitetshuset Skymningen

• Att införa reglemente enligt GDPR samt revidera vår 
IT-säkerhet

• Att bidra till utvecklingen av miljöanpassningar i 
samhället genom att installera hållbara lösningar för 
elförsörjning som till exempel, solceller.

Måluppfyllelsen för 2018 är nästan 100 proent där en 
överklagan på upphandling av laddstolpar hindrar bolaget 
från att installera miljöanpassningar i p-husen tills vidare.

Ekonomiskt resultat och ställning 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
11,3 miljoner kronor, vilket är 3,6 miljoner kronor högre 
än föregående år. Nettoomsättningen ökade med 1 procent 
jämfört med föregående år. Soliditeten fortsätter att stärkas 
i bolaget och uppgick på balansdagen till 60 procent, en 
ökning med två procentenheter jämfört med 2017.

Årets resultat uppnåddes av en kombination av många 
olika faktorer. Start av byggnationen på Gasverket innebär 
att att parkeringsplatser i andra parkeringshus till våra 
hyresgäster under byggtiden vilket reducerat intäkterna 
en del. Detta har dock vägts upp av en bättre beläggning 
i andra sammanhang och anläggningar till den grad att 
omsättningen ökade jämfört med förra året. En återföring av 
nedskrivning på Arena Park är under året och bidrar också 
till resultatet.
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Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund, där Lunds 
kommuns andel är 22 procent. Räddningstjänstens Syd 
ansvarar för räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, Kävlinge, 
Lund och Malmös. Uppdraget är att förebygga olyckor och 
effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Årets händelser
Under 2018 har arbetet fortsatt med att utveckla 
Räddningstjänsten Syds organisation och verksamhet för att 
skapa effektivare styrning och förbättrad arbetsmiljö i orga-
nisationen. Organisationsförändringen har också som mål att 
främja utvecklad samverkan med medlemskommunerna och 
andra aktörer, samt att stärka anpassningen av vårt arbete 
till den lokala riskbilden och lokala behov i närsamhället.

Räddningstjänsten Syd har haft ett stort engagemang i 
sommarens skogsbränder. Förbundet har samordnat södra 
Sveriges insatser i Hälsingland. Totalt deltog ca 170 personer 
södra Sverige, varav ett 50-tal medarbetare från förbundet.

Mål och måluppfyllelse
Olycksutvecklingen har varit något högre jämfört med före-
gående år men i detta sammanhang måste också vägas in att 
det nationella systemet för klassificering har förändrats och 
fler händelser räknas till olyckor. Vidare måste hänsyn också 
tas till en ökande befolkning i hela förbundsområdet. Antalet 
omkomna vid olyckor är på en fortsatt låg nivå.

Analys av resultat och ekonomisk ställning
Förbundets resultat uppgick till 0,5 miljoner kronor, vilket är 
i nivå med förra året och 5,2 miljoner kronor högre än bud-
get. Orsaker som har bidragit till resultatförbättringen ligger 
i ej budgeterade intäkter i form av riktat bidrag från Malmö 
stad inom satsningen ”Trygg Malmö”, uttag från förbundets 
överskottsfond hos KPA pension med 0,5 miljoner kronor. 
Till detta kommer minskade pensionskostnader med ca 2,6 
miljoner kronor. Förbundets verksamhet men också ekonomi 
har märkbart påverkats av sommarens skogsbränder. 
Räddningstjänsten Syd har för medverkan begärt ersättning 
enligt gällande norm med 4,5 miljoner kronor. På kostnads-
sidan finns främst personalkostnader och vissa utlägg samt 
visst slitage av material och utrustning.

Årets investeringar uppgår till 8,5 miljoner kronor 
vilket var något lägre än planerat men beror till stora delar 
påbörjade men ännu ej avslutade investeringar ibland annat 
automatiska brandlarm vid förbundets brandstationer i 
Lund och Löddeköpinge. Vidare har vissa investeringar i 
räddningsmateriel senarelagts i väntan på fortsatt utredning 
och val av tekniska lösningar. Stora investeringsposter under 
året har varit renovering av kök, uppgradering av servrar, 
komplettering av räddningsutrustning samt anskaffning av 
transportfordon.

Utgående pensionsskuld avseende särskild avtalspension 
till främst utryckande personal uppgick till 108,4 miljoner 
kronor. Övriga pensionsåtagande är försäkrade. Utgående 
eget kapital uppgick till 15,4 miljoner kronor.

VA SYD (Lund)
Årets händelser
2018 blev ännu ett år med exempel på att klimatförändring-
arna i världen accelererar och att vattenfrågorna har hamnat 
i centrum. Samhällets behov av att snabbt ställa om till nya 
förutsättningar har aldrig varit större. VA SYD har en viktig 
del i denna omställning. Vi måste också anpassa oss efter 
en ny verklighet och ett steg har varit vårt målarbete. I april 
2018 fattade förbundsfullmäktige beslut om sex nya mål för 
VA SYD. Målen är kraftfulla och tidsbestämda och kommer 
fram till 2025 respektive 2030 bli vägledande för verksam-
hetens arbete. De kommer att ingå i den nya affärsplanen 
och förtydligas på årsbasis i VA SYDs årliga verksamhetsplan. 
Målen blir på detta sätt också grunden för den budget som 
årligen beslutas av politiken.

Mål och måluppfyllelse
VA SYD har sedan starten haft som mål att växa som orga-
nisation för att bättre kunna möta framtidens utmaningar 
i en allt mer komplex bransch. Att samverka är vägen till 
framgång och en hållbar framtid. Sverige behöver starkare 
VA-organisationer som kan stiga fram och sätta fokus på den 
dolda infrastrukturen och driva på miljösmarta lösningar.

Analys av resultat och ekonomisk ställning
Lunds andel av VA SYD redovisade för året ett överskott på 
4 miljoner kronor, vilket var 11,8 miljoner kronor bättre 
än 2017. Överskottet 2018 förklaras till största delen av en 
höjning av brukningsavgifterna med 11,8 procent inför 2018.

Fastighets AB Lund Arena
Fastighets AB Lund Arena är helägt av Lunds kommun. 
Bolaget ingår inte i de sammanställda räkenskaperna på 
grund av att dess andel av omsättning och omslutning var 
mindre än två procent av den totala kommunala förvaltning-
ens omsättning respektive omslutning.

Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning av den ägda 
fastigheten Klostergården 1:24 i Lund, som i sin helhet är 
uthyrd till Stiftelsen Arenan enligt ett tioårigt hyresavtal. 
Lunds kommun (serviceförvaltningen) anlitas för den 
tekniska förvaltningen av fastigheten, då vissa tekniska delar 
är sammankopplade med anslutande byggnad.

Omsättningen uppgick till 3,8 miljoner kronor, vilket är en 
ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Resultatet 
uppgick till 1,5 miljoner kronor, vilket är i nivå med 2017.
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Science Village Scandinavia AB
Bolaget – som ägs av Lunds kommun, Region Skåne och 
Lunds Universitet – är lagfaren ägare till mark belägen mel-
lan ESS och MAX IV i nordöstra Lund. Bolagets huvuduppgift 
är att på denna mark utveckla en stadsdel – en ”Science 
Village” – som innehåller som forskningsanläggningarna 
behöver för att lyckas.

Bolagets affärsidé är att sälja detaljplanelagd mark till 
olika byggherrar, som i sin tur kommer att bygga, hyra ut och 
förvalta byggnaderna. Det förväntade överskottet på denna 
verksamhet ska användas dels till ett Science Center för 
allmän heten och dels till olika initiativ som stöttar eko-
systemet runt ESS och MAX IV.

Resultatet för 2018 blev 32,8 miljoner kronor, vilket är  
40 miljoner kronor högre än 2017. Bolaget har för första 
gången fått intäkter i mer än marginell omfattning. Under 
året har Wihlborgs tillträtt två bolag och Skanska ett bolag. 
Dessa tre bolag äger varsitt kvarter med byggrätter inom 
det första detaljplaneområdet. Total byggrätt som har sålts 
i dessa bolag är cirka 25 000 kvadratmeter och den totala 
köpeskillingen som har kommit in är cirka 50 miljoner 
kronor.

Andra samägda företag
Kommunens har ägarandelar i några andra bolag 
( procentuell ägarandel):

• SYSAV, Sydskånes avfallsbolag 15,4 procent

• Sydvatten AB 12,7 procent

• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 6,7 procent

Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Bolaget tar hand 
om avfallet som samlas in och behandlar varje avfallsslag 
på bästa möjliga miljöriktiga sätt. Så mycket som möjligt 
återvinns. I moderbolaget hanteras det avfall som delägar-
kommunerna har det lagstadgade ansvaret för. Sysav Industri 
hanterar industriavfall och hushållsavfall från de andra 
kommunerna. Därutöver finns ett antal intressebolag.

Sydvatten producerar och levererar dricksvatten till 17 
kommuner i västra Skåne. Malmö stad är största ägare med 
34 procent av aktierna. Sydvatten tar vatten från Vombsjön i 
Skåne och Bolmen i Småland. Vattnet behandlas i vattenver-
ken Ringsjöverket och Vombverket. Därefter distribueras det 
till bolagets delägarkommuner som ansvarar för lednings-
nätet inom varje kommun. Vid behov används Ringsjön som 
reservvattentäkt. Kommunen är representerad i styrelsen 
och i ett ekonomiskt samråd till styrelsen.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare 
sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget ägs i dag av 69 kommu-
ner i södra Sverige. Bakgrunden till att bolaget bildades är 
att kommunerna ville vara säkra på att få offerter för sitt 
försäkringsskydd, skärpa konkurrensen på marknaden 
samt stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete. 
Endast delägande kommuner kan få försäkringsskydd av 
bolaget genom att direktplacera sin försäkring i bolaget 
alternativt om de väljer att upphandla enligt Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). De får också lämna offert till 
hel- och delägda kommunala bolag.

Köp av huvudverksamhet
Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla viss 
verksamhet och service till kommunmedborgarna. Men 
det innebär inte att kommunen är skyldig att själv utföra 
verksamheten.

I nedan tabell visas kommunens köp av huvudverksamhet, 
som under 2018 uppgick till 1 267 miljoner kronor och 
utgjorde 15 procent av de totala kostnaderna. Den största 
kostnaden utgjordes av köpta platser för pedagogiskt 
verksamhet och motsvarar 47 procent av köpta tjänster. 
Kostnaden för för plats i pedagogisk har ökat jämfört med 
föregående år och beror på främst på att antal lundaelever 
i fristående gymnasieskola har ökat och det har skett en 
förskjutning i åldersgrupper som går på fristående skolor. De 
fristående förskolorna har fler barn i de lägre åldrarna och 
ersättningen är högre för dessa barn.

Köpta tjänster, mnkr 2018 2017

Räddningstjänstentreprenad 63 62

Färdtjänstentreprenader 28 24

Transportentreprenader 12 15

Park-/Natur-/
trädgårdsentreprenader

15 19

Vårdplatser 328 368

Öppen vård 111 96

Personlig assistans 46 36

Plats i pedagogisk verksamhet 597 551

Övrigt 32 28

Behandlingsavgift, avfall 33 33

Summa 1 267 1 233
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Personal
Kompetensbehovet på 
kort och lång sikt

Yrkesgrupper Antal anställda  
2018

Behov anställda  
2020

Gap antal anställda  
2020

Rekryteringsbehov  
2020

Sjuksköterskor och 
distriktssköterskor

109 133 24 60

Undersköterskor och 
stödassistenter

1729 1948 219 592

Vårdbiträden och 
stödbiträden

434 317 -117 51

Lärare gymn, allm 
ämnen

385 421 36 105

Lärare grundskola, 
senare år

304 314 10 81

Lärare grundskola, 
tidigare år

475 491 16 139

Barnskötare 468 475 7 74

Förskollärare 667 677 10 213

I enlighet med kommunens handlingsplan för kompetens-
försörjning 2018 har förvaltningarna kartlagt, analyserat och 
därmed synliggjort, sina rekryteringsbehov på två respektive 
fem års sikt. Rekryteringsbehovet utgörs av summan av 
ökningen av antalet tillsvidareanställningar samt pensions-
avgångar och uppsägningar.

Förvaltningarnas kartläggningar visar att Lunds kommun 
står inför mycket stora rekryteringsbehov de närmaste åren. 
De största rekryteringsbehoven finns fortsatt numerärt sett 
inom de stora kommunala yrkesgrupperna med hög konkur-
rens om arbetskraften såsom grundskollärare, förskollärare, 
fritidspedagoger, undersköterskor och stödassistenter.

Det finns även ett flertal yrkesgrupper med relativt få 
anställda där det är svårt att rekrytera kompetenta med-
arbetare däribland anläggningsarbetare och olika slags 
ingenjörer.

Rekryteringsbehoven beror på att antalet tillsvidarean-
ställda ökar på grund av en historiskt hög befolkningsökning. 
Därtill kommer pensionsavgångarna, men den avgörande 
faktorn är att alldeles för många medarbetare väljer att säga 
upp sin anställning. En fortsatt hög personalomsättning inne-
bär stora utmaningar när konkurrensen om arbetskraften 
kommer att tillta och andelen personer i arbetsför ålder ökar 
i betydligt mindre utsträckning än andelen äldre och barn.

För att minska rekryteringsbehoven behöver Lunds kommun 
nå en mer balanserad personalomsättning genom att färre 
säger upp sig, minska sjukfrånvaron, se till att fler arbetar 
heltid och att fler väljer att skjuta upp pensionen något eller 
några år.

Dessutom behöver Lunds kommun minska den konti-
nuerliga ökningen av antalet anställda, eller mer exakt: 
antalet arbetade timmar, eftersom lönekostnaderna ökar 
snabbare än skatteintäkterna. Lönekostnaderna får öka även 
i framtiden, men inte lika snabbt som i dag. Effektivisering 
genom välfärdsteknik, digitalisering, förändrat arbetssätt 
och smartare organisering kan göra det möjligt för Lunds 
kommun att bedriva sin verksamhet med bibehållen kvalitet.

Lunds kommun arbetar aktivt med kompetensförsörjnings-
frågorna. Likaså är frågan högt prioriterad på framförallt de 
största förvaltningarna vård- och omsorgsförvaltningen och 
barn- och skolförvaltningen.
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Antal anställda

Antal anställda Antal anställda 
december 2018

Antal anställda 
december 2017

Antal anställda 
december 2016

Antal anställda 
december 2015

Anställda kvinnor totalt 7 567 7 328 7 146 6 958

Anställda män totalt 2 718 2 589 2 413 2 285

Antal anställda totalt 10 285 9 917 9 559 9 243

I tabellen ovan redovisas antalet månadsavlönade.

Lunds kommun har en historiskt hög befolkningstillväxt 
 vilket till stor del förklarar varför antalet anställda ökat 
 årligen sedan 2015. Ytterligare faktorer som förklarar 
ökningen av antalet anställda:

• Vård- och omsorgsförvaltningen har övertagit verksam-
het som drivits i privat regi.

• Väldigt många elever från andra kommuner väljer att gå 
på Lunds kommunala gymnasieskolor.

• Ökning av antalet deltagare i SFI- undervisning. 

Arbetsgivarprofilering
Lunds kommun har under 2018 arbetat med att införa en 
ny vision och ett gemensamt förhållningssätt på samtliga 
förvaltningar. Parallellt har en ny grafisk profil tagits fram 
som stöd i arbetet med att tydliggöra Lunds kommuns varu-
märke. Ett nytt gemensamt utställningsmaterial som följer 
den nya grafiska profilen och visionen har tagits fram för att 
användas vid bland annat kommunens deltagande på olika 
arbetsmarknadsmässor. En arbetsgrupp har även skapats för 
att utveckla och hålla ihop arbetet med att profilera Lunds 
kommun som arbetsgivare under mässor.

Arbetet med arbetsgivarprofilering i sociala medier har 
fortsatt under 2018 utifrån befintlig kommunikationsplan. 
Jobbannonser och arbetsgivarprofilerande inlägg har 
annonserats på Facebook och LinkedIn. Verksamheterna har 
även betalat för viss annonsering på sociala medier, vilket ger 
bättre spridning jämfört med gratisannonser. Kommunen har 
också fortsatt arbetet med stafettkontot på Instagram där 
medarbetare visar upp sin jobbvardag två veckor i taget.

Ett studentmedarbetarprogram har startats upp under 
våren 2018 som möjliggjort för verksamheterna att anställa 
studentmedarbetare. Detta resulterade i att sju student-
medarbetare anställts i olika verksamheter för att arbeta 
med arbetsuppgifter som är relaterade till deras studier. 
Kommunen har även anordnat studiebesök och praktik-
platser för studerande inom olika yrkesområden.

Inför det fortsatta arbetet med att utveckla arbetsgivar-
varumärket har en nulägesanalys som kartlägger vad som 
gjorts och hur kommunen ska gå vidare för att ta fram en 
gemensam budskapsplattform sammanställts.

Bredda rekryteringen
Parallellt med att Lunds kommun liksom andra arbetsgivare 
inom välfärdssektorn har stora rekryteringsbehov finns 
målgrupper med hög arbetslöshet. Den stora målgruppen 
är nyanlända där många har kompetens inom de områden 
där kommunen har bristyrken men som har svårigheter 
att komma in på arbetsmarknaden till exempel grundat på 
språkkrav och utbildningskrav för att kunna arbeta inom 
yrkesområdet. En annan målgrupp där fler står utanför 
arbetsmarknaden är personer med funktionsnedsättningar 
eller psykisk ohälsa. För att klara av rekryteringsbehoven 
arbetar Lunds kommun med att bredda rekryteringen. 
Breddad rekrytering innebär att utforska och utvärdera 
möjligheterna att lösa delar av kompetensförsörjnings-
behoven i välfärden genom att bättre ta tillvara kompetensen 
hos personer som idag finns utanför arbetsmarknaden (SKL).

Lunds kommun har två pågående projekt med fokus på 
breddad rekrytering och inkludering. Projektet Intern koor-
dinering av arbetsmarknadsinsatser har finansiering genom 
Finsam och är ett samarbete med Arbetsförmedlingen 
och Lunds Fontänhus för att fler ska få anställning inom 
målgrupper som har svårare att komma in på arbetsmark-
naden och öka kunskapen om psykisk ohälsa, normkritik 
och kompetensbaserad rekrytering genom utbildnings-
insatser. Bred kompetens i Skåne är ett projekt med medel 
från Europeiska socialfonden där Lunds kommun är en av 
åtta skånska organisationer som samarbetar för att inom 
respektive organisation genomföra ett förändringsarbete 
inom breddad rekrytering och mångfald. Under hösten 2018 
påbörjades en 4-dagars utbildning i Kompetensförsörjning, 
breddad rekrytering och mångfald som anordnas av Lunds 
universitet på uppdrag av projektet och främst riktar sig till 
chefer och HR.

Inom Lunds kommun var 90 personer anställda i 
Extratjänst i slutet av 2018, motsvarande siffra 2017 var 
62. Extratjänst är en arbetsmarknadsinsats med ersättning 
från Arbetsförmedlingen som till stor del används för att 
personer inom målgruppen nyanlända ska få en ingång till 
arbetsmarknaden. I samarbete med Lunds fontänhus har  
16 personer inom målgruppen personer med psykisk ohälsa 
fått anställning inom Lunds kommun.
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Heltid som norm

Nyckeltal Antal  
anställda  

december  
2018

Antal  
anställda  

december  
2017

Antal  
anställda  

december  
2016

Antal  
anställda  

december  
2015

Deltids- 
anställda  
totalt

2 679 2 834 2 762 2 829

Heltids- 
anställda  
totalt

7 654 7 128 6 828 6 447

Antalet deltidsanställda har minskat jämfört med 2017. 
Skillnaderna mellan åren 2015 och 2017 har varit mycket 
marginella. Vad gäller heltidsanställda har det skett en årlig 
ökning sedan 2015. Andelen deltidsanställda har minskat 
från 44 % 2015 till 35 % 2017, vilket är mycket positivt och 
i linje med kommunens ambition att göra heltid till norm. 
Deltidsanställning är vanligast förekommande inom traditio-
nellt kvinnliga yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde 
däribland undersköterskor, barnskötare och lokalvårdare. 
Det är i huvudsak schematekniska frågor som gör heltids-
frågan till en stor utmaning.

Enligt kommunens handlingsplan för kompetensförsörj-
ning 2018 ska heltid bli norm för samtliga yrkesgrupper 
i Lunds kommun. Arbetet inleddes 2017 med att arbets-
givaren och Kommunal arbetade fram en plan för hur fler 
medarbetare inom Kommunals avtalsområde ska gå från 
deltid till heltidsanställning.

I enlighet med planen har pilotprojekt startats upp i 
mindre skala under 2018 där medarbetarna gått från deltid 
till heltid inom förvaltningar med större yrkesgrupper inom 
Kommunals avtalsområde.

De mest omfattande pilotprojekten har genomförts vid 
enheterna Fästan och Linelyckan på vård- och omsorgsför-
valtningen och har fallit väl ut. Inom barn och- skolförvalt-
ningen har man i enlighet med planen spridit goda interna 
exempel på hur i första hand barnskötare kan ges möjlighet 
att arbeta heltid. Förvaltningen avser att intensifiera arbetet 
under 2019.

Pilotprojekten ska avslutas och utvärderas den 30 juni 
2019. Därefter ska kommunen och Kommunal arbeta fram 
en detaljerad plan för införandet av heltid som norm. Alla 
medarbetare inom kommunals avtalsområde ska omfattas av 
heltid som norm senast vid halvårsskiftet 2021.

Chefs och 
ledarutveckling
Under 2018 har sex grupper avslutat ledarskapsprogrammet 
”Jag som chef”. Sedan utbildningen startade har en ny vision 
och nytt förhållningssätt tagits fram. Utifrån dessa styrdoku-
ment ska utvecklingsinsatser framöver ta sin utgångspunkt. 
Utvecklingsinsatser ska också i högre utsträckning utgå från 
det individuella kompetensbehovet ”Vad behöver just jag 
som chef vidareutvecklas i för att leverera enligt uppdrag?”

Under 2018 har en introduktionsprocess för chefer med 
tillhörande stöddokument lanserats, detta kommer att 
kompletteras med en introduktionsdag för nya chefer som 
lanseras under hösten 2019. En nylansering av chefsmodu-
lerna har skett, och nu erbjuds med start 2019 sju moduler 
med en större bredd än tidigare. Modulerna ingår i en ny 
chefs introduktionsprocess, men är tillgängliga för alla chefer 
att anmäla sig till utifrån kompetensbehov.

Under 2018 har också planeringen påbörjats av en 
utvecklingsinsats för erfarna chefer i MalmöLundregionen. 
Vi vill kunna erbjuda chefer i Lunds kommun med lång 
erfarenhet möjlighet till utmaning och utveckling i befintlig 
roll. Programmet ska erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte 
och utökat nätverk över kommungränserna. Planerat start 
för programmet är hösten 2019.

Under 2018 har det varit fokus på utbildningar i det nya 
HR-system som infördes i oktober. Utbildning i GDPR har 
också genomförts för att säkra att lagen efterlevs.

Foto: Ayran Karim
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Varför slutar medarbetare
Personalomsättning

Yrkesgrupp Omsättning 
2018

Omsättning 
2017

Omsättning 
2016

Omsättning 
2015

Omsättning 
2014

Vård- och omsorgsförvaltningen 14 14 13 11 9

Barn- och skolförvaltningen 13 14 12 11 8

Socialförvaltningen 15 16 13 10 8

Serviceförvaltningen 8 12 10 6 7

Personalomsättningen för Lunds kommun minskade med  
en procentenhet jämfört med 2017, från 13 till 12 procent. 
Det är ett trendbrott efter en period sedan 2014 med 
stigande personalomsättning. Trenden är densamma i 
de största förvaltningarna redovisade i tabellen ovan. 
Uppgifterna över åren för barn- och skolförvaltningen 
ska dock tolkas med försiktighet eftersom det skedde en 
sammanslagning av Lunds två barn- och skolförvaltningar  
1 januari 2018.

Gott om arbetstillfällen och liten konkurrens om jobben 
har lett till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är 
omvärldsfaktorer som medfört stigande personalomsättning 
i Lunds kommun liksom i övriga kommuner i Skåne och riket.

Med anledning av att det råder tilltagande arbetsbrist inom 
flera av de kommunala yrkesgrupperna är det nödvändigt 
att personalomsättningen minskar. Läs mer ovan under 
Kompetensbehovet på kort och lång sikt.

Läs mer nedan om orsakerna till varför medarbetare väljer 
att avsluta sin anställning i Lunds kommun.

Avgångar
En digital avgångsenkät har sedan februari 2018 skickats 
ut till alla medarbetare som sagt upp sig eller som ska gå i 
pension. Syftet är att systematiskt kartlägga varför med-
arbetare väljer att avsluta sin anställning i Lunds kommun. 
Vid årets slut hade drygt 380 svar inkommit, vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på 54 procent.

Kommunkontoret har sammanställt ett kommunövergri-
pande resultat som visar att 55 procent går vidare till en 
annan arbetsgivare och 31 procent går i pension. De tre vikti-
gaste skälen till att man går vidare till en annan arbetsgivare 
har man uppgett är högre lön, övriga orsaker och intressan-
tare arbetsuppgifter. Ytterligare skäl som många angett är 
att det finns fler karriärvägar eller utvecklings möjligheter 
hos andra arbetsgivare samt att arbetsbelastningen i vissa 
verksamheter är för hög. Majoriteten upplever dock att 
arbetet känns meningsfullt, att man är insatt i arbetsplatsens 
mål och vet vad som förväntas av en i arbetet.

Det framkommer även ur resultatet att det finns viss 
 korrelationen mellan hur man totalt sett trivs i Lunds 
kommun och hur man upplever sin närmaste chef. Enkäten 
ger i övrigt inget entydigt resultat som ger oss anledning till 
att sätta in specifika åtgärder för att främja att medarbetare 
stannar kvar, men det ger indikationer om att vi bör arbeta 
mer med interna karriär- och utvecklingsmöjligheter samt se 
över arbetsbelastningen inom vissa verksamheter.

Enkäten kommer även revideras för att exempelvis för- 
tydliga vad svarsalternativet övriga orsaker innefattar på frå-
gan varför man väljer att gå vidare till en annan arbetsgivare. 
Övriga frågor kommer också att ses över för att säkerställa 
att vi kartlägger varför medarbetare avslutar sin anställning 
på bästa sätt.
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Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid – kvinnor 8,5 8,8 8,4 7,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid – män 4,8 4,8 4,5 4,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid – total 7,5 7,7 7,3 6,8

Under året har ett aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete 
bedrivs på olika nivåer i kommunen, Sjukfrånvaron nådde 
sin kulmen under 2017 och under 2018 har sjukfrånvaron 
minskat. Det är sjukfrånvaron bland kvinnor som minskat 
med 0,3 procentenheter och som gör att sjukfrånvaron totalt 
minskat med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaron varierade mellan nämnderna i Lunds 
 kommun. Statistiken i tabellen kan skilja något från nämn-
dernas årsanalyser beroende på eventuella sena justeringar  
i statistikunderlaget.

2018 hade byggnadsnämnden lägst sjukfrånvaro. Näst 
lägst sjukfrånvaro hade kommunkontoret tätt följd av 
miljönämnden och utbildningsnämnden. Vård- och omsorgs-
nämnden hade den högsta sjukfrånvaron följt av barn- och 
skolnämnden. Sjukfrånvaron minskade inom vård- och 
omsorgsnämnden med 0,4 procentenheter. När man ana-
lyserar sjukfrånvaron bör man dock ha i åtanke att enstaka 
medarbetares långtidssjukfrånvaro får ett stort genomslag 
på den totala sjukfrånvaron i de mindre nämnderna, räknat 
till antalet medarbetare.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid för vissa yrkesgrupper

2018 2017

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt Antal Kvinnor Män Totalt Antal

Undersköterska, hemvård 13 6,9 12,1 887 14,1 6,1 13 888

Undersköterska, äldreomsorg 11,5 10,9 11,4 768 11,7 11,6 11,7 714

Barnskötare i förskola/
barnomsorg

12,4 10,3 12,2 695 11,3 6,2 10,7 837

Förskollärare 10,3 4,4 10 742 9,5 6,1 9,4 781

Fyra av de större yrkesgrupperna – barnskötare, förskol-
lärare, undersköterska inom hemvård/hemsjukvård samt 
undersköterska inom äldreomsorg – är alla kontaktyrken 
inom vård, skola och omsorg, där man arbetar med 
människor. Dessa yrkesgrupper har en sjukfrånvaro som 
ligger betydligt högre än genomsnittet för kommunen.

Nämnda yrkesgrupperna inom vård och omsorg minskade 
något jämfört med föregående år. Inom förskoleverksam-
heten ökade dock sjukfrånvaron i nämnda yrkesgrupper.
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Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro 
– kvinnor

54 56,7 42 41,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro 
– män

39,2 37,5 28,3 33,8

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro 
– total

51,4 53,4 39,7 40,3

Under 2018 minskade sjukfrånvaron i procent av arbetstiden 
bland kvinnor. Samtidigt minskade andelen som var sjuka 
60 dagar eller mer bland kvinnor. Vi kan konstatera att 
både korttids- och långtidssjukfrånvaron minskade bland 
kvinnor 2018 jämfört med 2017. Sjukfrånvaron i procent av 
arbetstiden var på samma nivå bland män, samtidigt som 
andelen som var sjuka 60 dagar eller mer ökade.
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Under februari månad var sjukfrånvaron som högst 
både bland män och kvinnor. Att sjukfrånvaron är hög i 
februari beror främst på att influensaperioden inträffar 
då. Korttidssjukfrånvaron är högre i februari normalt sett. 
De senaste åren har dock sjukfrånvaron i februari ökat och 
under februari 2018 var sjukfrånvaron 10,3 procent jämfört 
med februari 2017 då sjukfrånvaron var 9,3 procent. Även 
om sjukfrånvaron var högre än vanligt i februari 2018, 
minskade sjukfrånvaron totalt sett under året.

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal 2018 2017

Kvinnor 
2018

Män 
2018

Totalt 
2018

Kvinnor 
2017

Män 
2017

Totalt 
2017

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år 8,4 % 5,6 % 7,4 % 8,8 % 5,6 % 7,8 %

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30–49 år 8,2 % 4,5 % 7,2 % 8,6 % 4,5 % 7,5 %

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år 8,9 % 4,9 % 7,9 % 8,9 % 4,7 % 7,9 %

Sjukfrånvaron bland kvinnor 49 år eller yngre minskade 
2018 jämfört med 2017. Bland kvinnor 50 år eller äldre var 
sjukfrånvaron oförändrad. Bland män var sjukfrånvaron 
oförändrad jämfört med föregående år. I gruppen män 50 år 
eller äldre sker dock en marginell ökning.

Foto: Thobias Ligneman
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Sjukfrånvarons förändringar
Kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning bygger på 
det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till verk-
samheten. Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad för 
kommunsektorn och framtagen av Suntarbetsliv tillsammans 
med de fackliga organisationerna. Utbildningen är komplet-
terad med aktuella styrdokument för Lunds kommun. Under 
2018 har fyra utbildningsomgångar genomförts och 87 
personer deltog vid alla tre tillfällen, varav cirka 60 procent 
var chefer.

Under 2018 genomfördes en förstudie till en hälsostra-
tegi. Förstudien visade bland annat att Lunds kommun vid 
jämförelse såväl med kommuner i regionen som med jäm-
förbara kommuner i landet har en relativt hög sjukfrånvaro. 
Analysen visar att det främst är den korta sjukfrånvaron som 
avviker. Förstudien visar att Lunds kommun har betydande 
potential att kunna minska sjukfrånvaron samt att förbättra 
personalhälsan.

Under året har arbetet med införandet och implemente-
ringen av Adato, kommunens digitala stöd för rehabilitering 
och tidiga insatser pågått. Systemet kommer impementeras 
fullt ut under 2019.

Samtliga nämnder använder sig av kommunens egen 
företagshälsovård men har möjlighet att komplettera med 
externa tjänster. Under år 2018 använde nämnderna totalt 
11 536 timmar hos Företagshälsovården, vilket innebär  
1,16 timmar per medarbetare (tillsvidare- och visstidsan-
ställda). I samband med medarbetares besök hos företagslä-
karna på Företagshälsovården registreras diagnoser.  
Mer än hälften av besöken, 57 procent, gällde under år 2018 
diagnoser inom psykisk ohälsa inklusive beteendestörningar. 
Detta är en sänkning jämfört med föregående år då mot-
svarande siffra var 63 procent. 9 procent, gällde skelettets 
och rörelseapparatens sjukdomar. Övriga diagnoser utgjorde 
21 procent.

Företagshälsovården utför även kartläggningar arbete 
– hälsa och medicinska kontroller i arbetslivet vilka stod för 
13 procent av besöken. De medicinska kontrollerna gäller 
huvudsakligen nattarbete, arbete med vibrationsexponering, 
arbete med härdplast, körkort, alkohol- och drogtester samt 
nyanställning.

Arbetsskador och tillbud

Orsak Antal 2018 Antal 2017 Antal 2016 Antal 2015 Antal 2014

Tillbud 686 551 399 317 375

Skada utan frånvaro 1 235 1 191 724 647 583

Skada med frånvaro 116 105 178 197 170

Antalet rapporterade tillbud och skador under 2018 fort-
sätter att öka jämfört med perioden 2017. Tendensen är att 
sedan 2016 så ökar stadigt rapporteringen. En förklaring är 
att det var underrapporterat före 2016 och att arbetet med 
att rapportera har förbättrats under 2017 och 2018. Under 
2018 fortsatte arbetet på förvaltningarna med att utbilda 
chefer och informationsinsatser riktat till medarbetare.

Av arbetsskadorna kategoriserades 69 procent som 
olycksfall i arbetet. Resterande andel fördelades 21 procent 
arbetssjukdom, psykisk och fysisk ohälsa orsakad av arbetet. 
Detta är en ökning med 9 procentenheter jämfört med 2017, 
då andelen i denna kategori av samtliga arbetsskador var 12 
procent. Resterande 10 procent är färdolycksfall.

Antal anställda per chef
På majoriteten av kommunens förvaltningar finns det inte 
några chefer som har fler än 30 medarbetare. Undantagen 
är vård-och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen 
och barn-. och skolförvaltningen. På vård- och omsorgs-
förvaltningen har arbetet för att minska antalet medarbetare 
per chef påbörjats och arbetet fortsätter under 2019. 
Utbildningsförvaltningen har svårt att göra förändringar 
under pågående läsår och kommer därför att påbörja arbetet 
för att minska antalet medarbetare per chef tidigast våren 
2019. Barn- och skolförvaltningen kommer under 2019 att se 
över ledningsstrukturen på rektorsnivå och i samband med 
detta beakta målet.
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Miljö

LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar 
utveckling 2014–2020, är kommunens miljöprogram och det 
övergripande styrdokumentet för politiker och tjänstemän i 
arbetet för en hållbar utveckling. Programmet bygger på de 
nationella miljömålen, och har brutits ner till åtta priorite-
rade områden:

• Engagera flera

• Hållbar konsumtion

• Minskad kemikaliebelastning

• Minskad klimatpåverkan

• Klimatanpassning

• Hållbar stadsutveckling

• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

• Friskt vatten och frisk luft

För att arbeta på ett strukturerat sätt inom kommunen, 
gentemot uppsatta mål och delmål i LundaEko II, har kom-
munens alla förvaltningar och bolag ett miljöledningssystem. 
Förutom miljöledningssystemet har kommunen flera planer 
och program som bidrar till att mål och delmål i LundaEko II 
uppnås, däribland en Energiplan, Avfallsplan, Grönprogram, 
Lunds strategi för ett Hållbart transportsystem (LundaMaTs 
III[UCW1] ), Lunds Vatten, och Kostpolicy.

Nedan redovisas en sammanfattning av arbetet med 
LundaEko II under 2018. För fullständig redovisning av mål 
och resultat, se kommunens Miljöredovisning 2018.

Under 2018 antog kommunfullmäktige nya fokusområden 
och utvecklingsmål för kommunens verksamheter. Ett 
av de fyra fokusområdena är att Lund ska vara ”ett grönt 
föredöme” det vill säga en föregångskommun för hållbar 
utveckling. De priser och utmärkelse som kommunen har 
mottagit under 2018 speglar tydligt denna ambition.

Under 2018 utsågs kommunen för tredje året i rad till 
bästa kommunen i Sverige på hållbara transporter i SHIFTs 
kommunranking. Lund placerades återigen högt på listan 
över årets cykelkommun och placerade sig 2018 på andra-
plats. Lund fick även en delad andraplats i WWFs stadsut-
maning One Planet City Challenge. Under 2018 var andelen 
ekologiska livsmedel i kommunen 82 procent och Lund fick 
en delad förstaplats avseende svekologiskt, med 48 procent 
inköp av svenskproducerade ekologiska livsmedel. I ”Lilla 
Ekomatliga” där landets bästa förskolor, skolor, centralkök 
och kök inom äldreomsorgen rankas fick två kök från Lund 
delad förstaplats, Reveljens förskola och Bys Ansvarsområde 
som redovisade 98 procent ekologiska inköp vardera.

Trenden med växande städer pågår över hela världen, så 
också i Lund. Inte sedan början av 1970 talet har det byggts 
så mycket i Lund som nu. Totalt påbörjades 1 566 bostäder 
under 2018 varav 880 bostäder färdigställdes.  

Foto: Kristina Strand Larsson

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2018  47

FÖ
R

VA
LTN

IN
G

SB
ER

Ä
TTELSE



En av de tydligaste satsningarna för att ta hand om en 
växande befolkning och arbeta med hållbara transporter 
i Lund är spårvägslinjen som började byggas under 2017. 
Enligt tidplanen ska infrastrukturen stå färdig under våren 
2019, och Skånetrafiken räknar med trafikstart under 2020. 
Det ökade byggandet är på många sätt positivt, samtidigt 
som det bidrar till många utmaningar och ibland målkonflik-
ter. Delmålet i LundaEko II som rör att kommunen ska vara 
restriktiv mot exploatering av brukningsvärd jordbruksmark 
bedöms som svårt att uppnå då kommunen också under 
2018 exploaterade värdefull jordbruksmark. När det gäller 
markexploatering och förtätning så råder det också andra 
målkonflikter. En växande befolkning och ett ökat exploa-
teringstryck innebär bland annat att det blir fler som ska 
samsas om de gröna miljöerna och att ytan minskar för den 
biologiska mångfalden samtidigt som förtätningen kan leda 
till risk för ökat buller.

För att nå delmålet i LundaEko II om att miljö- och hälso-
farliga ämnen inte ska förekomma i verksamheter som rör 
barn och unga krävs mycket stora insatser. Trots det arbete 

som pågår på kommunens skolor, förskolor, och i andra 
verksamheter som berör barn och unga är det mycket svårt 
att bedöma om vidtagna åtgärder har gett effekt. Uppföljning 
och miljöövervakning behöver förbättras och insatserna öka 
på alla samhällsnivåer för att uppnå kemikaliemålen.

Vatten är också under 2018 en högaktuell fråga. Inte 
något ytvatten, det vill säga sjöar och vattendrag, i Lunds 
kommun når upp till god ekologisk eller kemisk status. Den 
enskilt största källan för näringsämnena kväve och fosfor 
i avrinningsområdet är jordbruket. Klimatförändringarna, 
med mer extremväder, till exempel torka, kan i framtiden 
leda till att dricksvattenresurserna kan behöva omfördelas 
inom Skåne eller nya täkter tas i bruk vilket kommer att 
kräva omfattande utredningar och stora investeringar.

Enligt uppföljningen av LundaEko kan det konstateras att 
trots ett mycket framgångsrikt arbete under året, så behöver 
takten och resurserna öka för att kunna nå de högt satta 
miljömålen.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Intern kontroll
Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet 
med intern kontroll. Den samlade bedömningen är att 
nämnderna arbetar systematiskt med den interna kontrollen 
och att den i allt väsentligt fungerar väl, även om det finns 
förbättringsområden.

Under 2018 har de kommungemensamma kontrollaktivi-
teterna varit följande

• Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete

• Självskattning av kontrollmiljö för dokumenthantering 
och informationssäkerhet

Uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet 
visar att kommunens nämnder har ett i allt väsentligt väl 
fungerande systematiskt brandskyddsarbete. De få brister 
som rapporteras avser främst informationsinsatser till 
enskilda brandskyddsansvariga samt dokumentation av det 
systematiska brandskyddsarbetet. Servicenämnden lyfter 
fram förbättringsåtgärder som gäller alla hyresgäster. Det 
innefattar dels att hyresgästernas gränsdragningslista ska 
beslutas och implementeras, dels att ett digitalt dokument-
hanteringssystem för det systematiska brandskyddsarbetet 
ska implementeras.

Självskattningen av kontrollmiljö för dokumenthantering och 
informationssäkerhet visar att nämnderna arbetar syste-
matiskt med att uppfylla de krav som ställs. Nämnderna har 
identifierat några förbättringsområden, bland annat behöver 
informations- och arkivdokumentation enligt kommunens 
arkivreglemente uppdateras för flera IT-system.

Arbetet med intern kontroll kan utvecklas på flera 
områden. Till exempel på systemnivå för att göra det enklare 
för fler att använda verktyget IT-ledningsstöd. Dessutom kan 
arbetsprocesserna som handlar om riskanalys, kontroller 
och uppföljning knytas ihop mer.

Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagen och 
av anvisningar inom området. I anvisningarna som Lunds 
kommuns arbete styrs av, är utgångspunkten det internatio-
nella och vedertagna ramverket, COSO. COSO bygger på de 
fem komponenterna kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktivi-
teter, information och kommunikation samt utvärdering. När 
Lunds kommuns reglemente togs fram, var inte COSO-
ramverket känt inom kommunala Sverige. Samtidigt behöver 
kommunens arbete med den interna kontrollen kunna 
utvecklas och stärkas som en del av ledning och styrning. 
Arbetet med den interna kontrollen behöver också kunna 
anpassas till ledningsprocessen över tid.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Framtid och 
utveckling
Vision och fokusområde
Kommunens vision ska vara till nytta för alla som bor och 
verkar i kommunen. Den ska stimulera till ett utökat gräns-
överskridande samarbete med andra organisationer och 
företag, för att tillsammans skapa en hållbar utveckling, och i 
ännu högre grad sätta Lund på kartan som en kommun som 
skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Visionen ska fungera som en språngbräda och drivkraft för 
allt utvecklings- och förändringsarbete. Förhållningssätten 
ska ge alla medarbetare och beslutsfattare en riktning och 
vägledning i allt agerande.

Fokusområden ska vara avgränsade och prioriterade 
övergripande målområde som ska ta kommunen i riktning 
mot visionen. Det kan adressera en särskild utmaning som 
kommunen har eller vara ett område som man vill uppmärk-
samma särskilt.

Under hösten 2017 och våren 2018 har kommunens 
ledningsgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott tillsam-
mans arbetat fram nya fokusområden och mål. Tillsammans 
med representanter från förvaltningarna har sedan lämpliga 
indikatorer valts ut.

Fokusområde från och med 2019:

• Smartare Lund

• Ett starkt samhälls-engagemang

• Höjd kvalitet och ett gott bemötande

• Ett grönt föredöme

Framtid och utveckling inom 
arbetsgivarpolitiken
Färre ska försörja fler
Lund växer och den demografiska utvecklingen pekar på att 
gruppen 80-år och äldre kommer att öka med ca 70% under 
kommande tioårsperiod. Det ställer krav på Lunds  kommuns 
arbetsgivarpolitik och att vi effektivt kan attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare. Under 2018 har en ny 
arbetsgivarpolicy framarbetats. Utifrån policyn kommer ett 
arbetsgivarprogram att tas fram som pekar ut vilka viktiga 
målområden Lunds kommun ska fokusera på i sin arbets-
givarpolitik under kommande år.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Medarbetarnas hälsa
Sjukfrånvaron i Lunds kommun är en stor utmaning som 
kommer att vara i fokus kommande år. Att hitta strategier för 
att minska ohälsan i kommunen kommer att vara ett viktigt 
led i vår kompetensförsörjning. En kommunövergripande 
hälsoplan och hälsoekonomisk analys kommer att tas fram 
under 2019 som syftar till att ge en samlad bild över vilka 
insatser och aktiviteter vi behöver kraftsamla kring för att 
stärka hälsoarbetet. En tydligare målstyrning av företags-
hälsovården har också beslutats, och kommer att verkställas 
under 2019, vilket kommer att skapa förutsättningar för att 
bättre nyttja de kommungemensamma resurserna kring 
hälsoarbetet. Målet är att ökad samordning och större fokus 
på det hälsofrämjande arbetet, bidrar till att sjukfrånvaron 
på sikt minskar.

Ekonomiska förutsättningar
Enligt SKL:s ekonomirapport december 2018 passerar 
svensk ekonomi nu toppen av högkonjunkturen och utma-
ningarna för välfärdssektorn är stora. Under 2019 dämpas 
skatteunderlagets tillväxt i takt med att konjunkturen 
planar ut. Samtidigt ökar antalet yngre och äldre i betydligt 
snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen.  
Det gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men 
förvärrar också bristen på arbetskraft. De kommande åren 
förväntas demografins utveckling framför allt göra att 
behoven av grundskola och äldreomsorg ökar.

Kostnaderna för välfärden kommer att öka i betydligt 
snabbare takt än kommunsektorns intäkter framöver. För att 
klara välfärden behövs olika åtgärder, som ökade resurser 
och nya arbetssätt, som motsvarar 43 miljarder kronor fram 
till år 2022 (SKL).

För att hantera kostnadsgapet krävs en rad åtgärder.  
Att använda teknikens möjligheter är en av flera metoder. 
Inom till exempel hemtjänsten finns befintlig teknik som 
skulle kunna nyttjas mer för att bibehålla en god omsorg 
och hålla god kvalitet, även när det blir svårt att rekrytera, 
samtidigt som det kan frigöra resurser.

Framtidens infrastruktur
Ett antal stora projekt kommer att kräva mycket tid och 
energi av kommunen under 2019 och framåt. Det gäller 
primärt utvecklingen av Lund C samt höghastighetståget 
mellan Lund och Hässleholm. Arbetet med Lund C har pågått 
länge, men går in i ökad intensitet under de kommande åren. 
Trafikverket har definierat höghastighetsprojektet mellan 
Lund C och Hässleholm som högsta projektkategori i budget 
och komplexitetsgrad.
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Kommunens kvalitet 
i jämförelse
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt projekt 
som drivs av SKL. Det grundläggande syftet har sedan 
starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 
förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med 
medborgarna.

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är 
av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att 
i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet 
och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Under 2018 har drygt 260 kommuner varit med i 
undersökningen, som mäter 36 olika faktorer för att värdera 
kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares 
delaktighet inom olika områden. Under 2017 och 2018 
har en översyn av KKiK genomförts tillsammans med alla 

deltagande kommuner. Mätområden och nyckeltal har setts 
över och nedan presenteras resultaten i ”nya” KKiK.

Förklaring till färgmarkering

  Lundsresultat är bland de 25 procent bästa kommu-
nerna i Sverige.

Lundsresultat är bland de 50 procent av kommunerna 
som hamnar i mitten iSverige.

Lundsresultat är bland de 25 procent sämsta kommu-
nerna i Sverige.

Värde för aktuellt år finns inte tillgängligt

Barn och unga
Området Barn och unga är valt på grund av att det är en 
prioriterad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen avser utbild-
ningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och 
unga inom kultur- och fritid och barn och unga i behov av 
stöd och omsorg.

Skolresultaten har över tid varit mycket bra i Lunds kommun 
och är bland de bästa i Sverige. De tidigare höga kostnader 
för förskola och grundskola i Lund är nu mer i fas med 
övriga Sverige. Däremot är kostnaden för gymnasieskolan i 
Lund bland de lägsta i Sverige. Kostnadsnyckeltal för 2018 
publiceras under sommaren. För 10 år sedan uppgick antal 
inskrivna barn per årsarbetare i förskolan till 4,6 stycken. 
2017 är antalet 5,0 barn per årsarbetare, vilket är i nivå med 
övriga Sverige.

Lund 2016 2017 2018

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,2 5,0 –

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 152 969 151 466 –

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

85,5 83,2 81,3

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 94,1 93,4 94,4

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 94,8 92,4 89,5

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 73,3 – 74,0

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 86,8 – 86,5

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 106 345 108 977 –

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 80,6 83,7 80,2

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 94 641 100 719 –
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Stöd och omsorg
Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som 
behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika 
behov.

Inom området individ- och familjeomsorg ligger Lunds 
kommun kvalitetsmässigt i mitten av Sveriges kommuner 
förutom väntetid till försörjningsstöd där Lund ligger bland 
de kommuner som har längst väntetid.

Inom området äldreomsorg är brukarnas upplevda 
bedömning bland de kommuner i Sverige som ligger sämst 
till, dock är kvalitet bland de bästa i Sverige när det gäller 
särskilt boende. Detta visar på svårigheter att värdera 
omsorg. Kostnaden för kommunens äldreomsorg är hög och 
ligger nio procent över medelkommunen. Ökningstakten av 
kostnaderna ligger på samma nivå som medel.

Lund 2016 2017 2018

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%) – 79 –

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd,  
andel (%)

79 86 82

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 26 23 21

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 741 3 497 –

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 140 67 57

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 80 84 84

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%)

86 63 79

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 6 534 6 742 –

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde

29 44 38

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 16 14 14

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 83 83 77

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 81 78 77

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 89 88 88

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 255 311 265 924 –

Foto: Kennet Ruona
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Samhälle och miljö
Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service 
till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen, kom-
munal service såsom bibliotek, arbetsmarknad, samhällsbyg-
gande, näringsliv och miljö.
Samhälle och miljö är ett brett område. Nyckeltal inom infor-
mation, delaktighet, kultur- och fritid, tekniska verksamheter 
samt miljöområdet är under bearbetning och förhoppnings-
vis kan området utvidgas under 2019.

Tillgängligheten till kommuns tjänster och service är viktigt 
för att kommunen ska upplevas som en attraktiv och kreativ 
plats. Lunds strategi för att bli mer tillgänglig på e-post 
och andel som får direkt svar på enkel fråga via telefon har 
fungerat väl.

Kommunens arbete inom miljöområdet har resulterat i att 
Lund är bland de bästa kommunerna i landet.

Lund 2016 2017 2018

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) – 97 99

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 31 37 69

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 83 83 95

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, (%) 84,7 84,7 86,4

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 59 64 –

Resultat vid avslut i kommunens
 arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

39 33 –

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 36 37 –

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 73 76 –

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 47 47 –

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, andel (%) 60,8 65,9 67,1

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum,  
andel (%)

68 74 –
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Foto: Christiaan Dirksen
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Verksamhets
redovisning

Kommunstyrelsen
Årets händelser av väsentlig betydelse

Kommunfullmäktige har utnämnt Lunds kommun till 
MR-stad (Mänskliga Rättigheter).

Inflyttning har skett i första färdiga bostadshuset i 
Brunnshög. Tre nya byggprojekt för bostäder på Södra 
Brunnshög pågår och ett hotellbygge. Markreservation har 
tilldelats för ett 35-våningshus på Brunnshögstorget.

Under hösten var det nya HR-systemet i drift och den 
första lönen betalades ut. Beslut har också tagits kring sju 
kommungemensamma HR-processer som ger goda förutsätt-
ningar för kommungemensamma arbetssätt och roller.

Kommunkontoret har arbetat med samordning av det 
kommunövergripande arbetet inför den nya dataskydds-
förordningen. Kommunövergripande rutiner och mallar har 
tagits fram och utbildnings- och kommunikations insatser har 
genomförts.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att godkänna att 
samverkansavtal mellan Lunds kommun och de övriga 14 
samarbetskommunerna gällande e-arkiv.

En ny arbetsgivarpolicy och en arbetsmiljöpolicy har 
antagits.

Kommunens nya grafiska profil lanserades.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Inflytande, delaktighet och service Invånarna i Lunds kommun ska ha goda 
möjligheter till insyn och inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut

 Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Lunds kommun ska vara en attraktiv 
plats att leva och bo på

Klarar målet

Ekologisk hållbarhet Lunds kommuns klimat- och miljö-
påverkan ska väsentligt minska

Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Företagen i Lunds kommun ska uppleva 
att det finns ett bra företagsklimat

Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Boende och verksamma i Lunds kommun 
ska uppleva att de får ett gott bemö-
tande och hög tillgänghet i kontakten 
med kommunens verksamheter

Klarar delvis målet
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Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjlig
heter till insyn och inflytande över kommunens 
verksamheter och beslut. 

Digitala tjänster spelar en nyckelroll när det gäller att ge god 
service samt möjliggöra inflytande och delaktighet. Aktuella 
beslut publiceras direkt efter kommunstyrelsens möten på 
lund.se. Planering för införande av en medborgarportal med 
öppenhet kring jämförelser fortsätter.

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att 
leva och bo på. 

Lund placerade sig på tredje plats av landets kommuner i 
tidskriften Fokus ranking – Här är det bäst att bo. Detta är 
en förbättring från 2017 då Lund hamnade på sjätte plats. 
Under året har kommunfullmäktige utnämnt Lunds kommun 
till landets första MR-stad.

Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt 
minska. Målet är att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska 
ha halverats jämfört med 1990, och att utsläppen ska vara 
nära noll år 2050. Enligt den senaste tillgängliga statistiken 
från 2016 har utsläppen minskat med 45 procent jämfört 
med 1990.

Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett 
bra företagsklimat. Ett arbete med förbättrat företagsklimat 
pågår. Lunds kommun förbättrar sig på flera punkter i SKL:s 
servicemätning INSIKT och får sammanlagt 76 poäng i Nöjd-
kund-index, vilket är ett högt betyg. Företagslots startar den 
1 januari 2019 i Medborgarcenter

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att 
de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten 
med kommunens verksamheter. Medborgarcenter har 
under året haft stort fokus på att fortsätta arbetet med att 
göra det lätt för invånarna att ta kontakt med kommunen 
och på det  sättet förbättra servicen och tillgängligheten. 
Medborgarcenter erbjuder förutom kontakt via telefon, mail 
eller sociala medier även fast närvaro vid medborgarcenter i 
Dalby och Veberöd samt Kristallen i Lunds tätort.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgick till minus 0,6 miljoner 
kronor.

Anslagsfinansierade verksamheter redovisar ett positivt 
resultat på 1 miljon kronor. Det är en betydande resultat-
försämring jämfört med föregående år och beror i huvudsak 
på kostnader relaterade till införandet av HR-systemet, 
vakanser som är tillsatta samt utvecklingskostnader för 
lokalinvesteringsprojekt.

Nämndens resultatenheter redovisar minus 1,6 miljoner 
kronor. Upphandlingsenhetens resultat var 1,1 miljoner 
kronor och beror på högre intäkter till följd av att omför-
handlade avtal har fått genomslag. Företagshälsovårdens 
resultat, minus 0,5 miljoner kronor, beror på högre kostna-
der för löner och konsulttimmar. IT-avdelningens redovisade 
ett negativt resutlat om 1,3 miljoner kronor, dels till följd av 
ett ökat användande av it-stöd som visserligen lett till större 
intäkter men även ett behov av förstärkning i it-infrastruktu-
ren, som har kostat än mer. Utöver detta har IT påverkats av 
införandet av nytt HR-system med 1,8 miljoner kronor som 
ej var med i budget. HR-enheten, tidigare HR-kristallen inom 
Socialnämndens ansvarsområde, har en negativ avvikelse på 
1,1 miljoner kronor på grund av underbudgetering.

Nämndens investeringar översteg budget med 3 miljoner 
kronor. Större investeringar var investering i nytt HR-system 
samt inventarier i samband med kommunkontorets flytt till 
nya lokaler på Bruksgatan.

Servicenämnden utför de byggnationer som beslutas 
av Kommunstyrelsen. Dessa investeringar uppgår till 208 
miljoner kronor och medför en positiv avvikelse med 477 
miljoner kronor jämfört med den totala investeringsramen 
för byggnationer.  

Foto: Cecilia Åkesson
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Jämfört med den plan som Servicenämnden har haft för de 
projekt som är pågående eller har avslutats under året är 
avvikelsen 157 miljoner kronor. De främsta orsakerna är att 
projekten inte beställts ännu eller att betalningsplanen har 
skjutits fram till 2019 eller senare. De projekten med störst 
avvikelse är följande: 

• Projektet Guldåkerns förskola har pausats på grund av 
förändringar i projektet och ytterligare utredning ford-
ras. Projektet lämnar en positiv avvikelse om 18 mnkr. 

• Erforderlig beställning för projektet Hedda 
Anderssongymnasiet (25mnkr), Hedda hallarnas (20 
mnkr), Tornsvalan (5 mnkr) och Stadshallen (3 mnkr) 
saknas.

• Projektet Idala skola och idrottshall har senarelagts och 
visar på en positiv budgetavvikelse om 22 mkr

• Projektet Brunnshög har pausats och ger en positiv 
avvikelse om 14 mnkr

• Projektet Bytaregatan är något försenat visar på en 
positiv avvikelse om 14 mnkr

Politisk ledning
I begreppet politisk ledning ingår Valnämnden, 
Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen och vad gäller den 
ekonomiska redovisningen även kostnader för den politisk 
delen inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt 
revisionen.

Nämndernas utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Social hållbarhet 90 % av barnen ska ha fått en god man 
förordnad inom 7 dagar och barnets 
åsikt ska vara inhämtad

Klarar målet

Social hållbarhet 100 % av barnen ska ha fått en god man 
förordnad inom 10 dagar och barnets 
åsikt ska vara inhämtad

Klarar målet

Social hållbarhet 85 % av ärendena ska ha ett förslag på 
god man/förvaltare inom 60 dagar från 
det att ansökan är komplett

Klarar ej målet

Social hållbarhet 95 % av årsräkningarna ska ha granskats 
före den 31/10

Klarar målet

Social hållbarhet Överförmyndarnämnden ska ta tillvara 
på ställföreträdarnas kompetens 
och erfarenhet i förändrings- och 
förbättringsarbete

Klarar målet

Social hållbarhet Överförmyndarnämnden ska höja 
kvaliteten  
i inlämnade årsräkningar

Klarar ej målet

Social hållbarhet Överförmyndarnämnden ska utveckla 
ställföreträdarnas kompetens och 
kunskaper genom utbildningar

Klarar målet

Ekonomi
Årets resultat för politisk ledning uppgick till plus 4,8 
miljoner kronor. Alla nämnder visade ett positivt resultat. 
Det största överskottet uppkom på överförmyndarnämnden 
vilket främst beror på att antalet godmanskap för ensam-
kommande barn har minskat under perioden.
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Servicenämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Klimatpåverkan i form av både långvarigt snöväder och 
extrem värme var stor under första halvåret och påverkade 
förvaltningens arbete. Behovet av att snabbt ställa om och 
anpassa sig efter nya förutsättningar var stort inom flera av 
förvaltningens verksamheter.

Arbetet med uppdraget att utforma en mobilitetstjänst, 
fordonspoolen, för samtliga förvaltningar har fortsatt, dock 
med viss leveransförsening på grund av hög efterfrågan.

Efter beslut av kommunfullmäktige om den nya bostads-
avdelningen har organisationen trätt i kraft från och med 
den 1 september 2018. Under 2018 tillträddes 150 nyprodu-
cerade bostäder. Arbete har skett inom ramen för projektet 
Livskonceptet som drivs tillsammans med LKF, Malmö stad, 
MKB, IKEA och Rädda Barnen. Projektets syfte är att ur ett 
barnperspektiv skapa en god integration i ett modulprojekt, 
genom insatser och stöd i bostaden.

I strävan att få ner matsvinnet har flera matsvinns-
projekt genomförts i samarbete med andra aktörer. På 
Järnåkraskolan har samarbete skett med Miljöbron och 
högskolestudenter som har undersökt elevers attityder och 
beteenden kring matsvinn. För att uppmuntra deltagande i 
tävlingen Resterkocken (rädda-matrester- 
tävling), medverkade måltidsservice vid elevens val på 
Killebäckskolan och vid hållbarhetsveckan i Lund.

Lundafastigheter har sökt och fått flera bidrag från 
Boverket, både för åtgärder i inomhusmiljön, utomhusmiljön 
och för åtgärder inom projektet Grönare städer. Totalt upp-
går beviljat belopp till 31 miljoner kronor till och med 2018.

Foto: Thobias Ligneman
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Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats 
Inflytande, delaktighet och service

Skapa hållbara värden för kommunen Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet 
Långsiktig kompetensförsörjning

Effektivare förvaltning Klarar målet

Nämndens utvecklingsmål är kontinuerliga och arbetet är 
pågående inom flera olika utvecklingsprojekt.

Skapa hållbara värden för kommunen. 

Nämndens mål om att skapa hållbara värden för kommunen 
bryts ned i två verksamhetsmål. Det första tar sikte på 
utveckling av samarbetet med övriga förvaltningar. Som 
exempel kan nämnas arbetet med att ta fram en byggnad 
för en ny kommunal gymnasieskola. En arkitiekttävling har 
genomförts och därefter har ett nära och gott samarbete 
skett mellan serviceförvaltningen, utbildningsförvaltningen 
och stadsbyggnadskontoret. Vidare är flera förvaltningar 
involverade i det pågående projektet att utveckla Stadshallen 
och omkringliggande ytor och torg som mötesplats och nav 
i staden. Det andra målet innebär att förvaltningen ska ha 
en kultur som uppmuntrar till innovationer och ständiga 
förbättringar i vardagen.

Effektivare förvaltning. 

Nämndens mål om att skapa en mer effektiv förvaltning bryts 
ned i tre verksamhetsmål. Dessa tar sikte på ett aktivt led-
arskap och främjande av ett positivt arbetsklimat, ett stärkt 
samarbete mellan förvaltningens verksamhetsområden samt 
arbete med att ytterligare utveckla ekonomistyrningen.

Ekonomi
Årets resultat uppgick till 78,8 miljoner kronor, en positiv 
budgetavvikelse om 5,8 miljoner kronor som härrör från 
samtliga affärsområden. Servicenämndens initiala resul-
tatkrav om 85,9 miljoner kronor sänktes till 73,2 miljoner 
kronor efter Kommunfullmäktiges beslut (maj 2018) om 
gemensam bostadsorganisation för kommunen.

Lundafastigheters resultat uppgick till 74,1 miljoner 
kronor, vilket var 1,5 miljoner kronor högre än budget. Lägre 
räntekostnader och lägre fastighetskostnader har påverkat 
resultatet positivt, men samtidigt har verksamheten haft 
högre kostnader för planerat underhåll, förgävesutredningar 
samt högre avskrivningar. Måltidsservice har en positiv 
avvikelse om 2,2 miljoner kronor och härleds främst till 
volymökningar och minskade livsmedelskostnader per 
portion. Markentreprenad har en positiv avvikelse om 1,8 
miljoner kronor och beror främst på volymökningar på 
anläggningssidan.

Genomförda investeringar uppgick till totalt 398,5 miljo-
ner kronor. Av detta avsåg 190 miljoner kronor nämndens 
egna investeringar att jämföra med investeringsram om 225 
miljoner kronor. Den positiva avvikelser beror främst på att 
inomhusmiljöprojeketet kommer att fördelas på fler år än 
ursprungsplanen. Detta är beslutat av Kommunfullmäktige 
under 2018. Investeringar för genomgångsbostäder har 
senarelagts till följd av det omfattande arbetet med ny 
bostadsorganisation. Nämndens investeringar avseende 
byggnationer redovisas under Kommunstyrelsen.
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Byggnadsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse 
Behovet av övergripande planer och program har varit 
stort under 2018. Stort fokus har varit på arbetet med den 
kommunövergripande översiktsplanen. I augusti godkände 
byggnadsnämnden en ny översiktsplan för Lund. Den 
antogs av kommunfullmäktige 11 oktober 2018. Planen är 
överklagad och överprövas av förvaltnings rätten i Malmö 
under våren 2019.

Planarbetet för de stora utvecklingsområdena Brunnshög, 
Västerbro, Ideon, Råbylund, Stångby samt Lund C har tagit 
nya steg. Detaljplanerna för centrala Brunnshög har vunnit 
laga kraft och de första bostäderna i Södra Brunnshög har 
haft inflyttning.

På Västerbro har omfattande dialoger och förberedelse 
med fastighetsägare genomförts och inriktningsdokumentet 
Västerbroprogrammet närmar sig färdigställande. När avtal 
med fastighetsägarna har tecknats kan plan ansökningarna i 
området handläggas med full kraft.

För Ideon pågår detaljplanearbete för bland annat 
Ideontorget och södra delarna av Medicon Village med hotell, 
kontor och bostäder. Två detaljplaner för Södra Råbylund 
har varit på samråd respektive antagande, vilket möjliggör 
fortsatt utveckling. Stångby har stannat av till följd av det 
kommande arbetet med höghastighetsjärnvägen.

Detaljplanearbete för att möjliggöra realisering av 
ram programmet för Lund C pågår, med västra sidans trafik-
angöring, ny centralstationsbyggnad över spåren, cykel-
garage under Bangatan samt kv Spoletorp.

Under början på året infördes digital ärendehandläggning 
av bygglov. I september lanserades en e-tjänst för digital 
bygglovsansökan.

Under året har det färdigställts 880 bostäder, det högsta 
antalet på fem år. 1 566 bostäder har påbörjats.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Fler etableringsmöjligheter skapas för 
näringslivet i kommunen

Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Stadsutvecklingen ska vara innovativ och 
antalet bostäder i planer ska öka

Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Stadsutvecklingen ska vara inkluderande, 
motståndskraftig och hållbar

Klarar målet

Bedömningen är att samtliga tre utvecklingsmål inom 
fokusområdet klaras under året.

Fler etableringsmöjligheter skapas för närings
livet i kommunen. 

Under 2018 har betydande delar av planarbetet fortsatt varit 
inriktat på planer som möjliggör fler etableringsmöjligheter 
för näringslivet i kommunen. Särskilt kan nämnas Hasslanda 
II, Hasslanda IV, Nanolab på Science Village, Ideontorget, kv 
Forskaren, kv Dirigenten (del av Medicon Village), Lund C 
och kv Spoletorp.

Stadsutvecklingen ska vara innovativ och 
antalet bostäder i planer ska öka. 

Kommunstyrelsen har under hösten 2018 etablerat ett 
externt klimatpolitiskt råd vars uppdrag är att utvärdera hur 
kommunens samlade politik är förenlig med de klimatmål 
som antagits av kommunfullmäktige. Rådets verksamhet 
kommer att ge återkoppling även inom byggnadsnämndens 
ansvarsområde varför något ytterliggare råd inte har 
etablerats.

Ett antal större ärenden har fördröjts. Mest påtagligt är 
det i Stångby, där alla ärenden nu avvaktar överläggningar 
med trafikverket om hur handlingsfrihet för planeringen av 

höghastighetsbanan ska säkerställas. Detta har medfört att 
antalet bostäder i planer inte når målet 1200.

Stadsutvecklingen ska vara inkluderande, 
motståndskraftig och hållbar. 

Alla planer som tas fram har ett stort fokus på långsiktig 
hållbarhet och inkludering.

Ekonomi
Nämnden redovisar ett resultat om 1,4 miljoner kronor. 
Överskottet beror på att trafikverkets utredning för hög-
hastighetsjärnväg har blivit fördröjd, och det extra anslag 
som nämnden fick i 2018 års budget på 1,2 miljoner kronor 
har inte använts. Arbetet kommer att ta fart under 2019.

Intäkterna totalt för nämnden är i balans, men har inte 
fördelats som planerat. Intäkter för planavtal och bygg-
sanktionsavgifter är lägre än budget, men vägs upp av högre 
intäkter för planavgifter.
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Tekniska nämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Året präglades av en hög investeringsvolym och många 
pågående byggprojekt. Mest uppmärksammade blev 
byggnationerna i stadskärnan. I december färdigställdes och 
invigdes Bantorget, en ståtlig satsning i syfte att utveckla 
stadskärnan.

Inte sedan början av 1970-talet har det påbörjats så 
många bostäder i kommunen som det gjorde 2018.  
1 566 bostäder påbörjades och 880 bostäder färdigställdes. 
De flesta påbörjade bostäderna, 1 330 återfinns i Lunds 
tätort men ett stort antal bostäder har även påbörjats i 
Dalby och Veberöd. 56 procent av de påbörjade bostäderna 
är hyresrätter, 39 procent är bostadsrätter och 5 procent 
äganderätt.

Inom stadsutvecklingsområdet Västerbro pågår förhand-
lingar med fastighetsägare för att teckna samverkansavtal i 
syfte att tillsammans utveckla området.

Strålsäkerhetsmyndigheten har under året beslutat om 
en beredskapskategori för ESS som visar att man kan bygga 
Science Village och övriga Brunnshög som planerat. Därför 
har regeringen gett klartecken till pågående detaljplaner.

Ett flertal markförsäljningar har genomförts som en kon-
sekvens av tidigare markanvisningar. Särskilt glädjande är att 
markförsäljningarna på Brunnshög nu fått fart. Försäljningar 
av mark inom Hasslanda 3 har kommit igång.

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret har processen för 
exploatering av kommunal mark kartlagts.

Spårvägsbygget som är förvaltningens största projekt fort-
skred, bland annat byttes motorvägsbron över Sölvegatan.  
De omfattande ledningsarbetena är klara och under hösten 
har vissa sträckor färdigställts.

Utredningen om stadsbussarnas linjenät slutfördes. Några 
linjeförändringar kommer att genomföras 2020 medan för-
ändrad trafikering av stadskärnan kräver fördjupade studier, 
bland annat ska effekten av att flytta navet för stadsbussarna 
från Botulfsplatsen till Lund C utredas vidare.

Planeringen för ombyggnaden av området Lund C pågår, 
vilket samordnas med den beslutade ombyggnaden av 
stambanan Hässleholm-Lund C, där ett samverkansavtal 
tecknades.

Torkan under sommaren fick stor effekt. Gräsklippningen 
stoppades helt och blomsterprogrammet kortades ned. 
Torkan skapade även foderbrist och på vissa parkytor tilläts 
bete.

I juni invigdes naturreservatet Kaninlandet i Torna 
Hällestad.

Upphandlingen av färdtjänst har överklagats. I avvaktan 
på Kammarrättens beslut har en direktupphandling med 
nuvarande entreprenör gjorts.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats 
Ekologisk hållbarhet

Skapa dagvattenanläggningar som höjer 
kvaliteter såväl bebyggda miljöer som i 
naturen

Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Skapa stadsliv genom upplevelserika 
och inkluderande vackra miljöer i en tät 
stadskärna

Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats 
Ekologisk hållbarhet

Utveckla kommunens cykelnät med ökad 
tillgänglighet och trygghet

Klarar målet

Lund en attraktiv och kreativ plats Social 
hållbarhet

Förbättra möjligheterna att bygga 
hyresrätter i Lunds kommun

Klarar målet
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Skapa dagvattenanläggningar som höjer 
 kvaliteter i såväl bebyggda miljöer som  
i naturen. 

Flera stora parkprojekt som är positiva ur dagvattenhän-
seende är under projektering, upphandling respektive 
genomförande. Nämnas kan Stångby Väster, Nobelparken, 
Kunskapsparken och Toftaryggsparken på Östra Torn. Större 
arbeten med end-of-pipe-lösning pågår i Värpinge, VA SYD 
ansvarar för projektet.

Diken längs Baravägen har projekterats och kommer 
att byggas under våren. Arbetet är innovativt och sker i 
samverkan med VA SYD, för att utveckla ett mer effektivt och 
miljöanpassat sätt att ta om hand dagvattnet.

Detta utvecklingsmål har även bäring på fokusområdet om 
ekologisk hållbarhet.

Skapa stadsliv genom upplevelserika och 
 inkluderande vackra miljöer i en tät stadskärna. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med en mängd åtgärder 
i stadskärnan i linje med utvecklingsmålet. Bantorget har 
förnyats och invigts och Mårtenstorgets konstnärliga lek 
har invigts. Skördefesten i Stadsparken har genomförts och 
popup-beachen på Stortorget var en succé. Årets julsmyck-
ning av stadskärnan rönte stor uppskattning och förstärktes 
genom att handlarna gavs möjlighet att skylta sina varor 
utanför butikerna.

Utveckla kommunens cykelnät med ökad 
tillgänglighet och trygghet. 

Återigen placerades sig Lund högt över bästa cykelkommun, 
en andra plats. Under året antogs en cykelstrategi. Utöver 
att tredje etappen av nordsydliga cykelstråket färdigställdes 
pågick arbetet med att färdigställa cykelprojektet längs 
Allhelgona Kyrkogatan samt planering för cykelväg mellan 
Håstad och Norra Fäladen.

Detta utvecklingsmål har även bäring på fokusområdet om 
ekologisk hållbarhet.

Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter  
i Lunds kommun. 

Under året har 1 566 bostäder påbörjats, att jämföra med 
målet om 1200. Målet var att 540 av dessa skulle vara hyres-
rätten. Utfallet blev 873 hyresrätter. Såväl utvecklingsmål 
som indikator är därmed uppfyllda.

Detta utvecklingsmål har även bäring på fokusområdet om 
social hållbarhet.

Ekonomi
Tekniska nämndens ordinarie verksamhet redovisar ett 
överskott om 7,8 miljoner kronor.

Gatu- och trafikverksamheten redovisas ett underskott om 
0,7 miljoner kronor. Nämnden beslutade att omfördela  
1 miljon kronor från kollektivtrafikverksamheten till gatu- 
och trafikverksamheten, för driftåtgärder på belysning, broar 
och trafiksignaler, att därmed senarelägga investeringsbehov. 
Den utdragna vintern i början av 2018 var kostsamt och en 
viss återhållsamhet har krävts under året. Den milda vintern 
i slutet av året medförde dock att underskottet stannade vid 
0,7 miljoner kronor.

Kollektivtrafikverksamheten visar ett överskott om  
9 miljoner kronor. Främsta anledningen till överskottet är 
att nämnden erhållit kompensation för nytt dyrare färd-
tjänstavtal, ett avtal som på grund av överklaganden ännu 
inte kunnat tecknas.

Park- och naturverksamheten har under året tilldelats  
2 miljoner kronor av det prognostiserade överskottet inom 
kollektivtrafikverksamheten för vitalisering av träd samt 
föryngringsbeskärning av vegetation längs gång- och cykel-
vägar, för ökad trygghet och tillgänglighet, för insatser för 
att iordningsställa obrukade odlingslotter samt naturvårds-
insatser, såsom dammrestaurering vid Skrylle, upprustning 
av skogsvägar inom Skrylle och Risen samt nya spänger längs 
Skåneleden för bättre tillgänglighet.

Mark- och exploateringsverksamheten redovisas ett mindre 
överskott, vilket främst beror högre intäkter. Som informerats 
om inleds markförsäljningarna med ett arrendeförfarande 
i syfte att minimera risken för markspekulationer. Inom 
Hasslanda III har förseningar i iordningställandet av kvarters-
mark och allmän platsmark medfört att försäljningar och utar-
rendering av tomter senarelagts. Detta har dock balanserats av 
högre arrendeintäkter inom övriga delar av verksamheten.

För infrastruktur och exploatering redovisas  jämfört med 
budget ett överskott om 17 miljoner kronor. Anledningen 
till överskottet är framförallt tidsförskjutningar i 
investerings projekten inom infrastruktur som ger lägre 
avskrivningar och räntor men det beror även på ändrade 
redovisningsprinciper.

För Brunnshög har flera markförsäljningar/arrenden 
inletts. Sedan några år tillbaka redovisas under pågående 
exploateringsprojekt/kapitalkostnader, räntekostnader och 
avskrivningar för de exploateringsprojekt vars intäkter inte 
täcker utgifterna i gator och parker, räntor från inkomster 
från markförsäljning som avsatts till framtida utgifter i gator 
och parker är dock betydligt högre 2018.

För exploateringsverksamheten resultatförs ett överskott 
om knappt 3 miljoner kronor.

Investeringsvolyment var mycket hög även om ett 
överskott jämfört med budget om cirka 10 procent uppstod. 
Nettoinvesteringarna uppgick till 277 miljoner kronor. Den 
största pågående investeringen är spårvägen, som beräknas 
vara klar under 2019.
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Miljönämnden
Årets händelse av väsentlig betydelse
Verksamhetsåret 2018 har i många delar varit de föregående 
likt, vad avser de myndighetsuppgifter miljönämnden har 
att hantera enligt lagstiftningen. Tillsynsarbetet har haft 
sina utgångspunkter i de miljömål som miljönämnden 
valt att fokusera på, nämligen Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, 
Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö. 
Härutöver har livsmedelskontroll genomförts.

Nämnden har under 2018 varit delaktig i de flesta 
kommunala och regionala åtgärder och projekt som syftar till 
att övervaka och förbättra miljön. Som exempel kan nämnas 
Lunds kommuns Miljöövervakningsprogram, LundaEko 
II, framtagande av kemikalieplan för Lunds kommun – 
LundaKem, samt implementeringen av vattendirektivet i 
det kommunala arbetet bland annat genom framtagande 
av planer i ”Lunds vatten”. I arbetet med LundaKem har ett 
särskilt fokus legat på konstgräs och gummiasfalt där en 
förvaltningsövergripande grupp har bildats.

Miljönämnden har även medverkat i Miljösamverkan 
Skånes projekt. Miljösamverkan Skåne är ett samarbete 
mellan Skånes 33 kommuner, Kommunförbundet Skåne, 
länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin vid Region 
Skåne. Aktuella projekt har bland annat varit kommunala 
kemikalieplaner, giftfri förskola, konstgräs/gummiasfalt, 
avfallsförebyggande genom tillsyn, integrerat växtskydd, 
energieffektivisering, bedömningskriterier för lokaler och 
bostäder samt bullerutredningar

Inom området livsmedel har projekt avseende risken att 
smittas med EHEC vid servering av malet eller hackat kött 
genomförts och ett större nationellt utbrott av hepatit A, med 
start i Lund, hanterats.

Inom området hälsoskydd har tillsyn på skolor samt 
förskolor utförts och alla klagomål och anmälningar har följts 
upp. Den varma sommaren gjorde att klagomålen på inom-
hustemperatur ökade markant. Förtätning av staden medför 
att arbetet med förorenad mark fortsatt tar stora resurser i 
anspråk och flera stora infrastrukturprojekt, spårvägen med 
flera, har medfört att många Lundabor upplever störningar 
i form av damning, buller, vibrationer och avgaser vilket har 
medfört att större antal klagomålsärende handläggs.

Internt har flera åtgärder vidtagits för att effektivisera 
och ytterligare kvalitetssäkra nämndens myndighets-
utövning. Arbetet med kvalitetsutveckling och process-
kartläggning har fortsatt som en del i detta arbete. Vidare 
har en nödvändig reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om sprängämnes-
prekursorer och strålskyddslagen i Lunds kommun antagits 
av kommunfullmäktige.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats och 
Inflytande, delaktighet och service

Boende och verksamma i Lunds kommun 
ska uppleva god service och känna 
förtroende för miljönämndens arbete

Klarar delvis målet

Ekologisk hållbarhet I sitt uppdrag ska nämnden prioritera 
miljömålen Giftfri miljö samt God 
bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god 
folkhälsa och en hållbar utveckling

Klarar målet

Boende och verksamma i Lunds kommun ska 
uppleva god service och känna förtroende för 
miljönämndens arbete. 

Bedömningen att nämnden har uppnått målet delvis framgår 
att nämnden har klarat av fyra av sju indikatorer som har 
knutits till målet. Det kan nämnas att nöjd-kund-index (NKI) 
i mätningen Insikt livsmedelkontroll och i mätningen Insikt , 
miljö- och hälsoskyddstillsyn har uppnåtts.

I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljö
målen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. 
Fokus skall ligga på god folkhälsa och en 
hållbar utveckling. 

Nämnden har uppfyllt samtliga nämndens delmål.

Ekonomi
Nämnden redovisade ett resultat för 2018 på plus 0,1 
miljoner kronor. Överskottet beror främst lägre personal-
kostnader än budgeterat.

Foto: Emmi Sunden
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Kultur och fritidsnämnden
Arets händelser av väsentlig betydelse
2018 har varit ett händelserikt år som präglats av flera 
stora evenemang som kultur- och fritidsnämnden på olika 
sätt varit en aktiv part i. Här kan bland annat nämnas 
Musikhjälpen som under 2018 hade temat ”Alla har rätt 
att funka olika”. Arrangemanget genomfördes med stort 
engagemang och framgång. Samverkan mellan bland annat 
förvaltningar och civilsamhället bidrog till att 2018 års 
upplaga av Musikhjälpen slog rekord i antal engagerade 
deltagare. Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat 
ett arbete med syfte att dra lärdom från evenemanget och 
utveckla Lund som en evenemangsstad, vilket är i linje med 
det förslag på evenemang- och mötesstrategi som tagits fram 
under 2018. I samband med Musikhjälpen öppnade kultur- 
och fritidsnämnden i samarbete med servicenämnden en 
välbesökt ”pop up fritidsgård”.

I samband med sommarens stora idrottsevenemang 
– Fotbolls-VM, placerades en storbildsskärm i stads parken 
som var väldigt uppskattad. Bland andra evenemang som 
dragit stor publik under året, kan nämnas två matcher i 
Svenska cupen som spelats i Lund – Torns IF som mötte IFK 
Göteborg samt Lunds BK som tog emot Malmö FF. Antalet 
besökare vid matcherna uppgick till 2 500 respektive 4 000 
personer.

En prioriterad målgrupp för kultur- och fritidsnämnden 
är barn och unga, men nämnden ansvarar även för en äldre 
målgrupp. För Lundabor som är äldre än 60 år har en sats-
ning på ”Senior sport School” genomförts. Inom ramen för 
detta har personer i östra Lund erbjudits att prova på olika 
idrotter samt olika tematiska föreläsningar. Detta har skett i 
samverkan med Skåneidrotten.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har i flera 
avseenden en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling. 
Nämnden kan genom att erbjuda en tillgänglig verksamhet 
med hög kvalitet bidra till samtliga hållbarhetsperspektiv. 
Ofta sker detta i samarbete med externa aktörer, såsom 
civilsamhället men även andra förvaltningar inom kommu-
nen. Ett exempel är ett samarbetsprojekt med socialförvalt-
ningen som kallas för MBU (Människan Bakom Uniformen). 
Syftet med verksamheten är att få ungdomar att lära känna 
personer som arbetar inom exempelvis polis, räddnings-
tjänst och vaktbolag. Uniformsbärarna får i sin tur lära känna 
ungdomarna som är engagerade i projektet.

Satsningen på förskolebibliotek har fortsatt och i 
nuläget finns det bibliotek på alla kommunala förskolor. 
Biblioteksverksamheten som är väldigt uppskattad i Lund 
var för övrigt en bidragande orsak till att fackförbundet 
vision utsåg Lund till årets kulturkommun 2019.

När det gäller miljöområdet kan nämnas att idrotts-
service har under året erhållit Lunds kommuns miljöbragd, 
sommarLund har miljöcertifierats och fritid har nått stora 
framgångar i sitt arbete med ekologisk och hälsosamma 
livsmedel.

Foto: Joel Skog
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Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Platser för möten: I Lunds kommun ska 
alla ha tillgång till attraktiva platser som 
främjar möten och upplevelser.

Klarar delvis målet

Inflytande, delaktighet och service Delaktighet och inflytande: I Lunds 
kommun ska alla ha möjlighet att 
påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- och 
kulturverksamheten genom delaktighet 
och dialog.

Klarar delvis målet

Ekonomisk hållbarhet Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun 
ska lokaler för biblioteks-, fritids-, 
idrotts- och kulturverksamheten nyttjas 
på ett effektivt sätt.

Klarar målet

Social hållbarhet Lika möjligheter: I Lunds kommun 
ska alla ha lika möjligheter att ta del 
av biblioteks-, fritids-, idrotts- och 
kulturverksamheten.

Klarar målet

Platser för möten: I Lunds kommun ska alla 
ha tillgång till attraktiva platser som främjar 
möten och upplevelser. 

Av tre uppsatta indikatorer har en indikator infriats, antal 
besök på Lunds konsthall per invånare medan antal besök på 
Högevallsbadet och andel elever i åldersgruppen 6–19 år på 
kulturskolan uppnåddes inte.

Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun 
ska alla ha möjlighet att påverka biblioteks, 
fritids, idrotts och kulturverksamheten genom 
delaktighet och dialog. 

Nämnden gör bedömningen att målet har delvis klarats.

Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska 
lokaler för biblioteks, fritids, idrotts och 
kulturverksamheten nyttjas på ett effektivt sätt. 

Antal föreställningar på stadsteatern och andel av dygnets 
timmar då folkbibliotekens lokaler är tillgängliga för allmän-
heten översteg 2018 års mål.

Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha 
lika möjligheter att ta del av biblioteks, fritids, 
idrotts och kulturverksamheten. 

Indikatorerna som är knutna till målet har uppfyllts 2018.

Ekonomi
Nämnden redovisade ett resultat för 2018 på plus 2,3 miljo-
ner kronor. I resultatet ingick en post på 5,5 miljoner kronor 
som avsåg musikchecken. Musikchecken har ej genomförts 
under 2018 så nämnden redovisar ett underskott på 3,6 
miljoner kronor. Underskottet har i huvudsak uppstått inom 
kultur- och idrottsverksamheten. Inom kulturverksamheten 
har underskottet uppkommit bland annat till följd storbild-
svisning av fotbolls-VM i stadsparken och högre personal-
kostnader än budgeterat på kulturskolan. Underskottet 
inom idrottsverksamheten har uppkommit bland annat till 
följd av färre besökare, vilket har lett till lägre intäkter, på 
Högevallsbadet samt att driften av badet har stoppats av 
olika händelser under året.
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Socialnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Inom verksamheten har det under året varit högt inflöde 
av anmälningar och ansökningar vilket har varit en fortsatt 
stor utmaning för hela verksamheten. Inflödet har ökat med 
128 procent de senaste fem åren. Antal barn och unga som 
kommit som ensamkommande har minskat snabbare än för-
väntat. Det har inneburit att den planerade nedtrappningen 
av verksamheten kunnat ske snabbare än planerat.

I övrigt har överflyttning av bostadsorganisationen till 
serviceförvaltningen genomförts, Mariamottagningen 
mellersta Skåne startats, metoder och anvisningar för att 
hantera ny lag gällande spelmissbruk har implementerats 
samt att delar av socialpsykiatrin har genomlysts gällande 
boendebeslut. Under hösten 2018 påbörjades en genom-
lysning av förvaltningens organisation av verksamheten 
inklusive ledning och styrning. Arbetet med digitalisering har 
intensifierats genom ett projekt med syftet att automatisera 
delar av försörjningsstödet.

Antalet brukare med mycket långvarigt försörjningsstöd 
har under året minskat som ett resultat av de senaste årens 
arbete för att möjliggöra ett samlat stöd till denna målgrupp. 
Antalet barn och unga vuxna som placerades i familjehem 
och i HVB-hem har minskat samtidigt som antalet vuxna med 
missbruksproblem som har behov av köpt vård har ökat. 
Även antal personer som har behov av tillfälliga boende på 
hotell, vandrarhem och logi boende ökade.

I jämförelse med riket har Lund ett bra resultat i de 
allra flesta indikatorerna i den nationella brukar-
enkätundersökningen för individ- och familjeomsorgen. 
Brukare upplevde det som enkelt att komma i kontakt med 
socialförvaltningen, att de fick förståelse för sina problem 
samt att de fick berätta och blev lyssnade på gällande det de 
ville ha hjälp med.

Samarbetet runt utsatta EU-medborgare har försvårats 
genom att en av parterna från de ideella organisationerna 
har pausat sin verksamhet vilket innebar att överens-
kommelsen inte kunde fullföljas under hösten 2018.

Tillståndsenheten har digitaliserat verksamheten genom 
att använda appar för tillsynsrapportering samt webb-
tjänster för ansökan och anmälan i ärenden om serverings-
tillstånd. År 2018 var ett karnevalsår med extrainsatser 
avseende alkoholutbildningar, samverkan och tillsyn.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Social hållbarhet Personer med missbruk ska i Lund få 
ett lokalt anpassat stöd i enlighet med 
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende

Klarar delvis målet

Social hållbarhet Fler hushåll blir självförsörjande och 
tiden med försörjningsstöd minskar 
genom att alla som söker försörjnings-
stöd får rätt insats i rätt tid utifrån 
individuellt behov.

Klarar delvis målet

Social hållbarhet Socialnämndens del i kommunens 
flyktingmottagande för anvisade och 
ensamkommande nyanlända ska bidra till 
att stärka den enskildes förmåga att leva 
ett självständigt liv.

Klarar målet
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Personer med missbruk ska i Lund få ett lokalt 
anpassat stöd i enlighet med Nationella riktlinjer 
för vård och stöd vid missbruk och beroende. 

Andelen uppfyllda kvalitets indikatorer har ökat till följd av 
förändrade rutiner. Antal personer som inte har återfallit i 
missbruk ett år efter att ha avslutat utredning har ökat från 
50 procent till 67 procent 2018 och överstiger målvärdet för 
2018. Målet med att ett lokalt samverkansavtal mellan Lund 
och Region Skåne gällande integrerad mottagnings för vuxna 
och barn har inte genomförts som tänkt.

Fler hushåll blir självförsörjande och tiden med 
försörjningsstöd minskar genom att alla som 
söker försörjningsstöd får rätt insats i rätt tid 
utifrån individuellt behov. 

Hushåll som har erhållit ekonomiskt bistånd i 10–12 måna-
der under året har uppgått till 35,1 procent. Det är högre än 
målet om högst 32 procent. Andelen vuxna biståndsmotta-
gare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd har under 
året minskat men uppnår inte målet. Andel invånare som 
någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd uppgick 
till samma nivå som 2017 men understiger målvärdet.

Socialnämndens del i kommunens flykting
mottagande för anvisade och ensamkommande 
nyanlända ska bidra till att stärka den enskildes 
förmåga att leva ett självständigt liv. 

Nämndens indikatorer avseende utvecklingsmålet har 
uppnåtts. Följande indikatorer kan nämnas:

• 100 procent av de anvisade ska ha erbjudits ett stadigva-
rande boende inom två och eller löst sitt boende på egen 
hand samt

• nämnden ska erbjuda stödboende till 95 procent av de 
16–20-åringar som uppfyller kriteriet för boendeformen.

Ekonomi
Nämnden redovisade ett resultat för 2018 på minus  
23,3 miljoner kronor. Underskottet fördelades på kommun-
finansierade verksamheter minus 14,4 miljoner kronor, 
flyktingverksamheten minus 8,7 miljoner kronor samt 
tolkförmedlingen och tillståndsenheten minus 0,2 miljoner 
kronor.

Kommunfinansierade verksamheter
Externt köpt vård redovisade ett underskott på 24,1 miljoner 
kronor, vilket var i samma nivå som 2016 och 2017. Inom 
område barn, unga och familjestöd uppgick underskottet 
till 4,5 miljoner kronor, inom området vuxen uppgick 
under skottet till 12 miljoner kronor och inom området 
socialpsykiatri uppgick underskottet till 7,6 miljoner kronor. 
Underskotten har uppkommit till följd av högre kostnader 
för institutionsplaceringar och köpt öppenvård.

Försörjningsstödet redovisade ett överskott på 3,1 
miljoner kronor. Överskottet för 2017 uppgick till 6,8 
miljoner kronor. Antal snitthushåll som under 2018 erhöll 
försörjningsstöd uppgick till 927 stycket per månad. Det var 
en minskning jämfört med förra året då antal hushåll i snitt 
uppgick till 948 stycken per månad. Utbetalt belopp per hus-
håll och månad var under 2018 i snitt 10 000 kronor vilket 
var en ökning jämfört med förra året då utbetalt belopp per 
hushåll uppgick till 9 400 kronor. Ökningen förklarades med 
ökade kostnader för boende och hotell.

Inom området ledning, stab och gemensamt redovisades 
ett överskott på 4,5 miljoner kronor där vakanta tjänster 
förklarade merparten av överskottet.

Verksamheten Flykting
Delverksamheten ensamkommande barn redovisade ett 
underskott på 36,9 miljoner kronor. Underskottet var  
15,5 miljoner kronor högre jämfört med förra året och 
förklarades av lägre intäkter från migrationsverket till följd 
av bland annat antagande i budgeten om full kostnadsersätt-
ning vid placering enligt LVU eller placering med motsvarande 
vårdbehov.

Delverksamheten nyanlända vuxna och familjer redovi-
sade ett överskott på 28,2 miljoner kronor. Överskottet 2017 
uppgick till 15,3 miljoner kronor. 2018 års underskott för-
klarades bland annat med att fler egenbosatta än budgeterat, 
vilket resulterade i mer statsbidrag samt att andelen familjer 
av årets anvisade personer har varit hög där kostnaden för 
socialnämnden oftast är lägre för hushåll med flera personer 
jämfört med ensamhushåll.

Tolkförmedlingen och tillståndsenheten redovisade ett 
underskott på 0,2 miljoner kronor. Resultatet för 2017 för 
enheterna uppgick till plus 0,7 miljoner kronor.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Vård och omsorgsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Vård- och omsorgsnämndens huvudfokus är individens 
behov av stöd, service och omvårdnad och de individuella 
målen och måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen följs systema-
tiskt enligt IBIC-modellen (Individens Behov I Centrum). 
Förvaltningens arbete har vidare fokuserats på strategiskt 
arbete med verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning 
och ekonomisk hållbarhet.

De ekonomiska förutsättningarna för året har inneburit 
fortsatt arbete med effektiviseringar i befintlig verksamhet 
under året och ett tydligt fokus på förändringar utifrån 
långsiktig plan.

Förvaltningens cirka 3 000 medarbetare har tillsammans 
med externa utförare ombesörjt att ungefär 3 000 brukare 
i kommunen fått stöd, service och omvårdnad utifrån sina 
behov, dygnet runt och årets alla dagar. I genomsnitt har 
77 000 hemsjukvårdsinsatser genomförts varje månad  
under året.

Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård trädde i kraft vid årsskiftet 17/18 och ersatte tidigare 
betalningsansvarslag. Förändringen har medfört ansträng-
ningar i olika delar av organisationen och krävt förändringar 
i arbetssätt, ansvar och samverkan kring utskrivning och 
mottagande av utskrivningsklara patienter.

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat tillsammans 
med Region Skåne för att utveckla samverkansformer i 
enlighet med det gemensamma utvecklingsavtalet för hälso- 
och sjukvård. Lunds kommun och Region Skåne har antagit 
en gemensam implementeringsplan för inskrivning i mobilt 
vårdteam, av patienter med ett omfattande, kontinuerligt och 
långvarigt vårdbehov.

Förvaltningen har fattat beslut om att skapa en samlad 
hälso- och sjukvårdsorganisation för att möta framtidens 
utmaningar och för att skapa bättre helhetsperspektiv runt 
patienter. Hemsjukvården organiseras från april 2019 inom 
två verksamhetsområden.

Demensvården inom särskilt boende för äldre har 
kvalitetssäkrats genom ett gemensamt koncept där samtliga 
enheter diplomeras. Demensförbundets Nollvision för 
tvångs- och begränsningsåtgärder verkar som målbild och i 
nuläget är 80 procent av alla enheter diplomerade.

I början på året avvecklades Ärtans demensboende och  
16 brukare flyttade till andra boenden. Avvecklingen uppfat-
tas ha fungerat väl och flertalet brukare och närstående var 
nöjda med information och organisering av förändringen.

Äldreboendet Papegojelyckan utökades med 24 lägenheter 
då verksamhetsområdet tog över tre enheter från Boende- 
och habilitering som bland annat innefattade Falkvägen.

Habogängets kokbok har vunnit en deltävling i Lidl’s 
mästerkockstävling och blivit utsedd till Sveriges bidrag i 
kategorin välgörenhet i Gourmand award. Boken blev årets 
julklapp till alla anställda inom vård och omsorg.

När Musikhjälpen besökte Lund var flera LSS-
verksamheter aktiva i olika sammanhang.

Verksamhetsuppföljning har genomförts i samtliga 
verksamheter och omfattat bland annat systematiskt förbätt-
ringsarbete, processer och rutiner, samverkan, värdegrund 
och värdighetsgarantier samt dokumentationsgranskning. 
Resultatet har återrapporterats till enhets- och verksamhets-
chef som arbetar vidare med eventuella åtgärdsplaner.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Inflytande, delaktighet och service Utveckling inom området välfärdstekno-
logi för ökad tillgänglighet, självständig-
het och trygghet för brukaren och ökad 
effektivitet för verksamheten.

Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service Brukarens individuella behov, mål och 
måluppfyllelse ska stå i centrum.

Klarar delvis målet

Inflytande, delaktighet och service Utveckla information och kommunika-
tion med fokus på att stödja individens 
själv ständighet och fördröja behovet av 
vård- och omsorgsinsatser.

Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service Utveckling av mobilt vårdteam för de 
mest sjuka med behov av kommunal 
hälso- och sjukvård.

Klarar delvis målet
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Utveckling inom området välfärdsteknologi  
för ökad tillgänglighet, självständighet och 
trygghet för brukaren och ökad effektivitet  
för verksamheten. 

Nämnden arbetar aktivt inom området välfärdsteknologi 
och bland annat kan nämnas följande aktiviteter som har 
genomförts:

Brukarinriktning

• Trygghetstillsyn via webbkamera, under året har det varit 
cirka 55 brukare som har beviljats tillsyn via trygghets-
kamera och ungefär 38 tillsynsbesök per natt utförs 
istället via webbkamera,

• Positioneringslarm, under året har tester skett med 
positioneringslarm för ökad trygghet och självständighet 
för personer med kognitiv svikt där det ger stöd till både 
brukare, närstående och medarbetare,

• Memoride, på Värpinge äldreboende har projektet för 
Blended care haft memoride som aktivitet. Aktiviteten 
har inneburit att man kopplar upp en Ipad till en stor 
tv-skärm och brukarna kan sedan cykla sittandes i en 
fåtölj eller på en cykel. Brukarna kan välja vilken stad 
och vilken gata de vill cykla i och då rör sig bilden på 
skärmen framåt.

Verksamhetsinriktning

• E-hemvård/mobilt verksamhetsstöd. E-hemvård har för 
medarbetaren inneburit tillgång till digitala nycklar, 
planeringsschema och dokumentationssystem för SoL-
insatser i mobiltelefonen.

• Digital signering. Flera enheter har under året fått 
möjlighet att testa en app som hanterar digital signering 
av HSL-insatser.

Brukarens individuella behov, mål och mål
uppfyllelse ska stå i centrum. 

Två av fyra indikatorer uppfylls inte under året och dessa var 
att individuella mål ska dokumenteras i akt och individuella 
mål dokumenteras i genomförandeplan.

Utveckla information och kommunikation med  
fokus på att stödja individens självständighet  
och fördröja behovet av vård och omsorgs 
insatser. 

Följande indikatorer har uppfyllts Förbättrad information 
och kommunikation på kommunens hemsida och Använda 
våra mötesplatser för utvecklad kommunikation och dialog.

Utveckling av mobilt vårdteam för de mest 
sjuka med behov av kommunal hälso och 
sjukvård. 

För detta mål har indikator Alla som bedöms tillhöra mål-
gruppen ska erbjudas den nya vårdformen och indikator Att 
sjuksköterskor ska utbildas i beslutsstödet ViSam. Indikatorn 
att sjuksköterskor ska utbildas bedöms klaras medan indika-
torn alla som bedöms tillhöra målgruppen ska erbjudas den 
nya vårdformen inte har uppnåtts under året, där cirka 30 
procent av de som är aktuella har blivit inskrivna, vilket ej 
motsvarade målet som uppgick till 50 procent.

Ekonomi
Nämnden redovisade ett resultat för 2018 på plus 61,9 
miljoner kronor. Resultatet fördelades med 26,6 miljoner 
kronor i SoL-verksamheten, plus 30,4 miljoner kronor i 
LSS-verksamheter och plus 4,9 miljoner kronor gemensamt 
för vård och omsorg.

Inom Sol-verksamhet uppvisade hemvården och äldre-
omsorg, övriga verksamheter positivt resultat medan 
verksamheten särskilt boende uppvisade negativt resultat. 
Inom hemvården har antalet hemtjänsttimmar per brukare 
varit lägre än budget samt lägre jämfört med förra året. Inom 
verksamheten äldreomsorg, övrig verksamheter har kostna-
der för bostadsanpassning och utskrivningsklara patienter 
varit lägre än beräknat. Inom verksamheten särskilt boende 
har lägre beläggningsgrad på särskilt boende i egen regi 
orsakat underskott.

Inom LSS-verksamhet uppvisade verksamheterna LSS-
boende, daglig verksamhet, personlig assistent och övrig 
LSS-verksamhet ett överskott. Anledningen till den positiva 
avvikelsen var att avsatta medel enligt resursfördelnings-
systemet var högre än verkligt behov.

Inom verksamhet gemensamt för vård och omsorg, vilket 
avser kostnader för nämnd samt gemensamt administration 
har överskott uppkommit främst till följd av vakanta tjänster.

Foto: Kennet Ruona
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Utbildningsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
I juni trädde flera nya lagändringar i kraft som har påverkat 
verksamheten. Bland annat så har rektor fått ett tydligare 
ansvar för att utreda en längre eller upprepad frånvaro. 
Skolinspektionens granskning av Lunds kommun inom 
ramen för den regelbundna tillsynen fortsatte under våren 
2018. Under våren fattade skolinspektionen beslut om 
ett antal förelägganden. Vid uppföljningen hösten 2018 
 konstaterades att alla brister var åtgärdade förutom en,  
”att utbildning måste utformas så att alla elever får en 
skolmiljö som präglas av trygghet.” Skolinspektionens 
uppföljning visar att det fortfarande förekommer kränkning, 
hot och trakasserier på vissa platser i skolan.

Med anledning av Skolinspektionens beslut har utbild-
ningsförvaltningen bland annat reviderat rutinerna kring 
anmälan om kränkande behandling, fortbildat både personal 
och elever gällande kränkande behandling samt inlett ett 
samarbete med RFSU gällande samtycke.

Hedda Anderssongymnasiet startade sin verksamhet hösten 
2018 med 155 elever i tillfälliga lokaler. I april utsågs ett 
vinnande förslag i arkitekttävlingen för utformningen av 
gymnasieskolans framtida lokaler. Byggstart beräknas till 
2020 med färdigställande 2023.

Under 2018 flyttade International School of Lund 
Katedralskolan (ISLK) in i nya lokaler på Linnégatan.

2018 fortsatte projektet Campus Vipan med målsättningen 
att få en modernare gymnasieskola, effektivare lokalutnytt-
jande och bereda plats för Komvux verksamhet.

Utbildningsförvaltningen tog under våren fram en hand-
lingsplan för digitalisering.

Gymnasieskolan Spyken har samarbetat med Natur-
skyddsföreningen i projektet ”Hållbara tillsammans”. 
Projektets mål har varit att främja skolans arbete med 
lärande för hållbar utveckling.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Fullgöra det nationella kunskapsuppdra-
get med goda och förbättrade resultat, 
hög kvalitet och hög effektivitet.

Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet Bedriva verksamhet med god ekonomisk 
hållbarhet.

Klarar ej målet

Ekonomisk hållbarhet 
Social hållbarhet

Utveckla och förstärka arbetet för 
hållbar utveckling.

Klarar delvis målet

Social hållbarhet Utveckla ändamålsenliga fysiska lär-
miljöer som främjar elevernas lärande 
och utveckling.

Klarar målet

Långsiktig kompetensförsörjning Rekrytera och behålla engagerade 
medarbetare med rätt kompetens samt 
förebygga ohälsa och främja en god 
arbetsmiljö.

Klarar målet
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Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med 
goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och 
hög effektivitet. 

En välfungerande skola med hög kvalitet i undervisningen 
och goda resultat bidrar till att skapa ett attraktivare och mer 
kreativt Lund. En övervägande andel av indikatorerna visar 
ett förbättrat resultat jämfört med 2017 och bedömningen är 
att målet klarats.

Bedriva verksamhet med god ekonomisk 
hushållning. 

Nämndens ekonomiska resultat visar ett underskott jämfört 
med budget och bedömningen är att målet inte klarats.

Utveckla och förstärka arbetet för hållbar 
utveckling. 

Utbildningsförvaltningen har utvecklat och förstärkt arbetet 
för en hållbar utveckling under 2018 och utifrån valda 
indikatorer görs bedömningen att målet delvis klarats.

Utveckla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som 
främjar elevernas lärande och utveckling. 

Under året har flera projekt beslutats där syftet är att 
förbättra den fysiska lärmiljön. Bedömningen är att målet 
har klarats.

Rekrytera och behålla engagerade medarbetare 
med rätt kompetens samt förebygga ohälsa och 
främja en god arbetsmiljö. 

Bedömningen är att målet klarats då indikatorn har förbätt-
ras jämfört med föregående år.

Ekonomi
Nämnden redovisade ett resultat för 2018 på minus 4,4 mil-
joner kronor. Underskottet fördelades med plus 3 miljoner 
kronor på gemensamma enheter, minus 11,2 miljoner kronor 
på gymnasieskolan, minus 0,5 miljoner kronor på gymnasie-
särskolan, plus 1 miljoner kronor på vuxenutbildningen och 
plus 3,4 miljoner kronor för grundskoleverksamhet som 
redovisas under utbildningsnämnden.

Gemensamma enheter 
Verksamheten omfattar nämnd, kansli och förvaltnings-
gemensamma funktioner. De gemensamma enheterna 
redovisade ett överskott på 3 miljoner kronor främst 
beroende på vakanser samt lägre kostnader än budgeterat 
för rehabilitering, personalomsättning och avgångsvederlag.

Gymnasieskola 
Gymnasieskolan redovisade ett underskott på 11,2 miljoner 
kronor. Jämfört med budget har cirka 50 fler lundabor gått i 
gymnasieskola samtidigt som bidraget från Migrationsverket 
för asylsökande har varit lägre än budgeterat. Fler elever 
i den kommunala gymnasieskolan medförde behov av 
nyrekrytering inte bara av lärare utan även andra yrkes-
grupper. Uppstarten av den nya gymnasieskolan Hedda 
Anderssongymnasiet kostade mer än budgeterat då 
elevgrupperna blev mindre än planerat kombinerat med 
höga uppstartskostnader.

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan redovisade ett underskott på 0,5 mil-
joner kronor främst beroende på färre elever på gymnasie-
särskolans nationella program vilket försvårat en effektiv 
gruppering.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen redovisade ett överskott på 1,0 miljoner 
kronor.

Grundskolan
Utbildningsnämnden ansvarar för International School 
of Lund – Katedralsskolan (ISLK), Modersmålscentrum 
samt finansiering av särskilt stöd för elever i grundskolan. 
Verksamheten redovisade ett överskott på 3,4 miljoner 
kronor. Under året redovisade ISLK ett överskott främst 
beroende av den ramförstärkning som nämnden tilldelades. 
Modersmålscentrum redovisade också ett överskott som 
till stor del orsakades av en ny finansieringsmodell där 
ersättning utgår per elev istället för som tidigare per lektion. 
Utbetalningar för särskilt stöd redovisade ett underskott 
beroende på högre utbetalt stöd jämfört med budget.

Foto: Spyken
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Barn och skolnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
En samlad barn- och skolnämnd och den nya skoldirektören 
tillträdde i januari 2018. I mitten av augusti hade de två 
verksamhetscheferna för förskola respektive grundskola/
grundsärskola och de tre avdelningscheferna inom barn- och 
skolförvaltningen tillträtt sina befattningar. Under året har 
prioriteringen varit att kartlägga befintlig organisation 
samt att bygga upp en förändrad och i delar ny organisation. 
Arbetet har genomförts i syfte att skapa en organisation som 
kan svara mot de projektmål som beslutades av kommun-
fullmäktige i samband med beslutet att införa en samlad 
barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning. Den 
nya organisationen ska bidra till att bygga ett Lund med en 
likvärdig förskola och en skola av hög kvalitet för alla barn 
och elever i Lunds kommun.

Nämndens utvecklingsmål
Kommunstyrelsen tog beslut om ett antal projektmål för den 
nya nämnden. De beslutade projektmålen har legat till grund 
för den organisation som byggts upp under året.

• En likvärdig förskola och skola för alla barn och elever i 
Lunds kommun

• Att stärka alla barn och elevers förutsättningar att nå 
målen

• Minskat administrativt arbete för lärare

• En enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola

• En ändamålsenlig och effektiv organisation

• Förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i 
verksamheten

• Bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro bland skolans och 
förskolans personal

Ekonomi
Nämnden redovisade ett resultat för 2018 på minus 77,8 
miljoner kronor. Underskottet fördelas med minus 62 miljo-
ner kronor på volymavvikelse, minus 8 miljoner kronor på 
lokaleffektiviseringar och lokalanpassningar, plus 5 miljoner 
på extratjänster, plus 2 miljoner kronor på ej genomförd 
verksamhet och minus 15 miljoner kronor på skolområde/
verksamhetsteam.

Volymavvikelse
Jämfört med budget har förskolan haft 316 fler barn, grund-
skolan 303 fler elever och fritidshemmen 165 fler barn vilket 
har lett till ett underskott på minus 62 miljoner kronor.

Lokaleffektivisering och lokalanpassing
Kostnader för ej budgeterade lokaleffektiviseringar och 
lokalanpassningar ger ett underskott jämfört med budget  
på minus 8 miljoner kronor. 

Extratjänster
Jämfört med budget har nämnden fått ett ökat statsbidrag på 
5 miljoner kronor för att ta in extratjänster i förskolan och 
skolan. Enligt direktiv har extratjänsterna bemannats med 
nyanlända men också långtidsarbetslösa.

Ej genomförd verksamhet
Öppen förskola på före detta område öster och aktiviteter 
under budgetposten små skolor på mindre orter har inte 
genomförts vilket har gett ett överskott jämfört med budget 
på 2 miljoner kronor.

Skolområde/verksamhetsteam
Förskole- och skolverksamheten har haft svårigheter med  
att anpassa verksamheten efter effektiviseringskravet på  
1,5 procent vilket har gett ett underskott på minus 15 
miljoner kronor.
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Renhållningsstyrelsen
Årets händelse av väsentlig betydelse
Det senaste året har restavfallet (brännbara delen av 
hushållsavfallet) minskat med fyra procent vilket är en 
betydligt större minskning än tidigare år. Med hänsyn till 
befolkningsökningen är minskningen ännu högre, drygt fem 
procent per person.

Regeringen har beslutat om nya föreskrifter för producent-
ansvar för förpackningar och returpapper. En bättre 
återvinning ska skapas genom att bostadsnära insamling 
av förpackningar och returpapper införs allmänt i landet. 
Bostadsnära insamling skall vara genomfört till år 2025. 
Servicen förbättras och producenterna skall stå för 
kostnaderna.

El som drivmedel för renhållningsverkets fordonsflotta 
kompletterar biogas och biodiesel. Den första arbets-
maskinen med eldrift är tagen i bruk och en befintlig sopbil 
kommer att byggas om till eldrift. Solpaneler har tagits i drift 
under året.

En reparationsverkstad för allmänheten har öppnats i 
stadsdelen Norra Fäladen. Syftet är att stimulera till återbruk 
genom reparationer och kunskapsöverföring. Verksamheten 
är ett interreg-finansierat projekt under tre år.

Återvinningscentralen i Genarp kommer att öppnas för 
allmänheten även på tider då centralen är obemannad.  
Ett inpasseringssystem införs där besökarna får legitimera 
sig innan grindarna till anläggningen öppnas.

Åtgärderna för att minska läckage från den nedlagda 
Rögle-deponin fortsatte 2018. En tredjedel av upplaget är 
nu återställt. Ny dränering för ytvatten, täckning med stora 
mängder lermassor, ledning av lakvatten till restaurerade 
lakvattendammar och anläggande av speciella klimatfönster 
för nedbrytning av metangas utgör åtgärderna. När dessa 
är vidtagna iordningställs fina rekreationsområden för det 
rörliga friluftslivet.
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Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Ekologisk hållbarhet Renhållningsverkets verksamhet ska 
spara resurser och skydda miljön

Klarar delvis målet

Ekonomisk hållbarhet Ekonomi skall vara i balans. 
Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt 
egna kapital och ha en god likviditet.

Klarar ej målet

Inflytande, delaktighet och service Lundaborna skall ha ett stort förtroende 
för att Renhållningsstyrelsen utvecklar 
verksamheten och avfallshanteringen

Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ platsEko-
logisk hållbarhet

Renhållningsverket verksamhet ska spara 
resurser och skydda miljön

Klarar delvis målet

Långsiktig kompetensförsörjning Renhållningsverket ska vara en attraktiv 
arbetsplats och sträva efter en god 
arbetsmiljö

Klarar målet

Förvaltningen har kopplat sju verksamhetsmål till de fem 
utvecklingsmålen.

Renhållningsverkets verksamhet ska spara 
resurser och skydda miljön. 

Målet om fler eldrivna fordon följer den långsiktiga planen 
och är uppnått. Avfallsmängden har minskat med två 
procent jämfört med 2017, dock har mängden grovavfall på 
återvinningscentralerna har ökat.

Ekonomi skall vara i balans. Renhållnings
styrelsen skall bibehålla sitt egna kapital och  
ha en god likviditet. 

Resultatet når inte budget, se vidare i avsnittet Ekonomi.

Lundaborna skall ha ett stort förtroende för att 
Renhållningsstyrelsen utvecklar verksamheten 
och avfallshanteringen. 

Målet har uppnåtts bland annat genom det treåriga 
EU-finansierade projektet verkstan ”Fixa till” som ska 
stimulera till ökat återbruk av produkter.

Renhållningsverket verksamhet ska spara 
resurser och skydda miljön. 

Under året har införande av ”grönt kort” skett på återvin-
ningscentralen i Genarp, detta möjliggör besök utanför 
ordinarie till områden även när det är obemannat.

Renhållningsverket ska vara en attraktiv arbets
plats och sträva efter en god arbetsmiljö. 

Sjukfrånvaron har minskat betydligt och närmar sig målet 
med mindre än fem procent.

Ekonomi
Årets resultat exklusive Rögle deponier och före beräkning 
av självkostnaden blev negativt 2,3 miljoner kronor och är 
en försämring jämfört med budget med 2,8 miljoner kronor. 
Omsättningen blev 3,6 miljoner kronor lägre än budget.  
Det totala resultatet för förvaltningen är justerat enligt själv-
kostnadsprincipen med 2,4 miljoner kronor till redovisat  
0 miljoner kronor resultat.
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Följande nyckeltal
Följande nyckeltal syftar till följa utveckling av kvalitet och produktion till skillnad från 
styrande nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelse.

Pedagogisk verksamhet
Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Större 

städer 
2017

Lokalyta per barn förskolan 12,9 16,7

Lokalyta per elev grundskolan 17,4 18,5

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1–9, 
kr/elev

25 277 25 164 22 804 17 345

Kostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn 26 408 32 769 31 665 21 885

Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt 
(17 ämnen)

258 254 256 251,15

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
 högskoleförberedande program hemkommun

15,67 15,41 15,38 14,97 14,68

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
 yrkesprogram hemkommun

12,64 13,09 12,84 12,76 12,93

Ungdomar som studerar på högskola/universitet  
1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, 
andel (%)

37,4 37,58 *26,9

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden  
1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, 
andel (%)

15,03 13,41 *27,6

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 
4 år, kommunala skolor, andel (%)

87,14 89,3 88,24 85,17 76,68

Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%).

86,24 90,39 *84,99

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
positiva svar, andel (%)

74,05 73,28 *73,54

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1–9, 
kr/elev

2 247 2 297 1 854 3 107

Kostnad för kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev 112 245 109 299 103 224 105 594

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1–9, 
kr/elev

7 516 7 348 7 371 6 197

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 
1–9, kr/elev

61 547 58 050 56 203 58 297
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Vård omsorg och social verksamhet
Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Större 

städer 
2017

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg  
–  helhetssyn, andel (%)

88 88 89 90 88,48

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende 
boende enl. LSS § 9.9, medelvärde

57 67 140 135 209,21

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde

38 44 29 37 61

Kommunmottagna i flyktingmottagandet senaste  
24 mån med uppehållstillstånd, antal/1000 inv.

9,99 5,24 2,73 12,95

Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 77 78 81 80 80,76

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 891 852 845 962 822 513 790 574

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare 351 604 334 556 319 308 259 080

Övrig verksamhet
Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Större 

städer 
2017

Nöjd Inflytande-Index – Helheten 46 43 40,25

Nöjd Medborgar-Index – Helheten 65 62 58,25

Gott bemötande vid kontakt med kommun,  
andel av maxpoäng (%)

95 83 83 82,89

Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätdel, 
ranking

188 178 177 109 151,71

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 
invånare

6,33 6,97 6,39 5,93

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 7,93 7,85 7,76 *10,29

Långtidsarbetslöshet 25–64 år i kommunen, andel (%) 
av bef.

3,13 3 2,62 2,67 4,58
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Resultaträkning  
och kassaflödesanalys
Resultaträkning

Mnkr not Kommunen Koncernen*

Budget 
2018 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1 1 740 1 907 1 873 5 363 5 147

Verksamhetens kostnader 2 -7 639 -7 852 -7 451 -10 311 -9 760

Avskrivningar -360 -356 -348 -819 -787

Jämförelsestörande poster 3 11 2 33 -4

Verksamhetens nettokostnader -6 259 -6 290 -5 924 -5 734 -5 405

Skatteintäkter 4 5 775 5 720 5 578 5 720 5 578

Generella statsbidrag och utjämning 5 431 536 422 536 422

Finansiella intäkter 6 269 122 115 40 10

Finansiella kostnader 7 -207 -39 -42 -121 -146

Finansiella, jämförelsestörande poster 3 15 0 15

Resultat efter finansiella poster 8 9 48 164 441 474

Skatt -68 -91

Minoritetsandel -5 -4

Resultat före extraordinära poster 9 48 164 368 379

Extraordinära poster

Årets resultat 9 48 164 368 379

Avräkning mot balanskravet 0 0 -2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 48 162

*) Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 28.
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Kassaflödesanalys
Mnkr not Kommunen Koncernen

Budget 
2018 2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat efter finansiella poster 9 48 164 441 474

Justering för ej likvidpåverkande poster 9 396 400 396 840 856

Minskning av avsättning på grund av utbetalningar -18 -22 -18 -25

Betald skatt -36 -16

Medel från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

405 430 538 1 227 1 289

Ökning/minskning lager, exploateringsverks. -9 -35 -12 -48

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -193 -76 -181 -137

Ökning/minskning kortfristiga skulder 3 297 94 -303 252

Kassaflöde från löpande verksamhet 408 525 521 730 1 357

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 10 -7 -1 -9 3

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -1 312 -1 115 -872 -2 403 -1 907

Sålda materiella anläggningstillgångar 2 2 10 4

Investeringsbidrag 227 56 227 56

Förvärv av dotterföretag -337

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 12 -4 -4 -7

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 312 -897 -815 -2 516 -1 851

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upplåning/amortering långfristiga skulder 21 895 -104 -201 702 -375

Upplåning kortfristiga lån / amortering 23 350 800 1 256 800

Fordran avseende förmedlade lån 23 150 -300

Långfristiga fordringar 0 -131 -25 -3

Nyemission 8

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 0 12 -5 7

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 895 396 180 1 929 437

UTBETALN ING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 -1 0 -1

Årets kassaflöde -9 24 -114 143 -58

Likvida medel vid årets början 56 56 170 378 436

Likvida medel vid årets slut 47 80 56 521 378
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Mnkr Not Kommunen Koncernen*

2018 2017 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 12 7 208 213

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 6 981 6 215 18 979 16 777

Maskiner och inventarier 11 318 307 537 423

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar, bostadsrätter 12 1 957 1 950 240 239

Långfristiga fordringar 13 2 579 2 579 150 138

Bidrag till statlig infrastruktur 14 17 18 17 18

Summa anläggningstillgångar 11 864 11 076 20 130 17 808

Omsättningstillgångar

Förråd, lager och exploateringsområden 15 290 281 346 330

Kortfristiga fordringar 16 1 786 1 743 1 548 1 303

Korfristiga placeringar 17 143 143 183 178

Kassa och bank 80 56 521 378

Summa omsättningstillgångar 2 299 2 223 2 598 2 189

SUMMA TILLGÅNGAR 14 163 13 299 22 728 19 997

Balansräkning
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Mnkr Not Kommunen Koncernen*

2018 2017 2018 2017

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 48 164 368 379

Resultatutjämningsreserv 418 317 418 317

Övrigt eget kapital 4 197 4 134 6 168 5 885

Summa eget kapital 18 4 663 4 615 6 954 6 581

Minoritetsintressen 193 14

Avsättningar

Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser 19 544 491 585 530

Uppskjuten skatt 818 687

Andra avsättningar 20 47 61 49 66

Summa avsättningar 591 552 1 452 1 283

Långfristiga skulder 21,22 4 732 4 456 7 876 6 746

varav lån för annans räkning 2 546 2 538

Kortfristiga skulder 22,23 4 176 3 676 6 252 5 373

varav lån för annans räkning 1 000 1 150

Summa skulder 8 908 8 132 14 128 12 119

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER 14 163 13 299 22 728 19 997

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna.

24 2 200 2 253 2 201 2 253

Borgensåtagande 25 2 083 1 520 787 825

Andra förpliktelser 26 446 444

Leasingåtagande 27 1 985 1 912 2 035 1 959

*) Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 28.
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Redovisnings
principer
Upplysningar om Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) om inget annan anges. 
Därutöver följs det av regelverk och den normgivning som 
gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i 
begreppet god redovisningssed.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras  kommunen 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 
om inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed.

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post-för-
post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Jämförelsestörande poster 
Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan 
förekommande 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 markexploatering. Därutöver 
redovisas alltid nedskrivningar eller återföringar av tidigare 
nedskrivet aktievärde som jämförelsestörande post.

Verksamhetens 
kostnader och intäkter 
Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den 
beräknade nyttjandeperioden baserat på anskaffningsvärde 
exklusive eventuellt restvärde.

Avskrivning beräknas och bokförs när tillgången tas i bruk. 
Inventarier som anskaffas löpande skrivs av praktiska skäl av 
från efterföljande årsskifte.

Komponentavskrivning tillämpas för byggnader och tekniska 
anläggningar som är anskaffade 2015 eller senare med 
avskrivningar enligt nedan

Anläggnings-
tillgång

Antal 
komponenter

Avskrivningstid

Byggnader 9 10, 15, 20, 25, 
30, 40, 60,75

Publika fastighe-
ter (gator, vägar 
och parker)

3 12, 15,20, 25, 
35, 40, 60, 100

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

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

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation 
RKR 4.2.

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

Klassificering av finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
finansiell omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel är 
värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och mark-
nadsvärdet. En minskning av aktievärdet bokförs under pos-
ten nedskrivningar. En ökning av aktievärdet på balansdagen 
återförs upp till anskaffningsvärdet. I båda fallen avräknas 
det bokförda beloppet vid avstämning mot balanskravet.
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Anläggningstillgångar 
Gränsdragning mellan kostnad och 
investering
Inventarieanskaffningar med ett värde över 20 000 
kronor och en nyttjandetid över tre år redovisas som 
anläggningstillgång.

Bidrag till statlig infrastruktur
I enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala befo-
genheter redovisar kommunen bidrag till statlig infrastruk-
tur som anläggningstillgång. Avskrivningstiden är 25 år.

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

Av tomtlikviderna för exploateringsområdena redovisas 
en del som gatukostnadsersättning. Kommunen använder en 
schablonmetod där redovisningen grundas på antagandet 
att tomtlikviden i första hand täcker anläggningsutgiften 
för gata och park, och då som gatukostnadsersättning, 
och i andra hand täcker den markanläggningarna. 
Gatukostnadsersättningen periodiseras över avskrivnings-
tiden under samma period som den investering i gata och 
park som den avser att finansiera.

Ej sålda tomter redovisas som omsättningstillgång. 
Överföring från markreserv till omsättningstillgång vid 
exploatering sker när detaljplan fastställts och vunnit laga 
kraft.

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

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. Beloppsgränsen för att 
bokföra en avsättning är satt vid tre miljoner kronor.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommu-
nen är beräknade enligt RIPS17.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i 
kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.

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 säkrings-
redovisning 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 självkostnadsprincipen.

Enheterna belastas med centrala overheadkostnader 
och dessutom beräknas ränta på rörelsekapital utifrån en 
förenklad modell. För övriga kostnader sker en uppskattning 
av fördelningen mellan verksamheterna. Balansräkning upp-
rättas för enheten med den inskränkningen att leverantörs-
skulder inte särskiljs inom kommunen.

Sammanställd redovisning 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovisningen 
innehålla en sammanställd redovisning. Syftet är att ge en 
samlad bild av kommunens och de kommunala företagens 
verksamhet och ekonomiska ställning.

Den sammanställda redovisningen omfattar Lunds 
kommun och de juridiska personer i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Med detta menas att kommunen inne-
har minst 20 procent av rösterna i denna juridiska person. 
VA SYD ingår i den sammanställda redovisningen trots att 
ägarandelen är under 20. Bakgrunden är att ägarandelen kan 
komma att överstiga 20 procent om något år.

Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, kan företag 
som har en verksamhet av obetydlig omfattning undantas. 
Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens 
andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den samman-
lagda kommunala andelen av omsättningen/omslutningen 
hos de företag som undantas, får dock inte överstiga 5 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta 
innebär att Fastighets AB Arenan och Lund Science Village 
AB inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att 
Lund kommuns ägarandel överstiger 20 % i bolagen.

Som konsolideringsmetod används förvärvsmetoden, 
vilket innebär att övriga juridiska personers egna kapital vid 
förvärvet har eliminerats i sin helhet. I den sammanställda 
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.
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Räkenskaperna i den sammanställda redovisningen är 
uppställda efter de principer kommunen tillämpar om 
olikheterna inte är oväsentliga.

De aktiebolag som ingår i den sammanställda 
redovisningen upprättar sina bokslut i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3). Kommunalförbunden lyder under 
samma normering som kommuner och landsting.

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 sammanställda 
redovisningen redovisas bolagens obeskattade reserver dels 
som eget kapital (78 procent), dels som uppskjuten skatt  
(22 procent).

Samtliga bolag och kommunalförbund tillämpar 
komponentavskrivning för byggnader. Byggnader är 
indelade i komponenter med avskrivningstid mellan 15 
och 100 år beroende på vilken typ av byggnad som avses. 
Avskrivningstiden för maskiner och inventarier har avskriv-
ningstider mellan 3 och 15 år.

Foto: Kristina Strand Larsson
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Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Försäljning verksamhet och tjänster 651,8 626,6 1 058,2 1 139,2

Taxor och avgifter 438,7 422,3 2 603,7 2 346,2

Försäljningsintäkter och hyror 252,9 245,5 1 108,8 1 057,4

Bidrag 563,4 578,7 576,0 592,8

Övriga intäkter 16,6 11,6

1 906,8 1 873,1 5 363,3 5 135,6

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Lönekostnader -4 549,3 -4 294,4 -5 082,1 -4 802,1

Pensionskostnader -396,8 -367,7 -450,3 -413,9

Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution -1 111,3 -930,9

Material, varor, inventarier -368,0 -352,0 -779,1 -742,5

Lämnade bidrag -283,3 -255,5 -283,3 -255,5

Köp av huvudverksamhet -1 266,6 -1 233,3 -1 253,4 -1 235,6

Tjänster, avgifter -402,5 -377,3 -604,1 -719,3

Lokalkostnader -580,4 -567,6 -541,2 -454,4

Fastighetsskatt -5,0 -3,0 -34,9 -32,0

Övriga kostnader -171,8 -174,0

-7 851,9 -7 450,8 -10 311,5 -9 760,2

Noter
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Not 3 Jämförelsestörande poster

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning anläggningstillgångar 1,3 1,2 1,3 1,2

Vinster/förluster från exploateringsområden 2,8 4,4 2,8 4,4

Ej utnyttjad avsättning för deponier 8,0 8,0

Nedskrivning/återföring materiella anläggningstillgångar -1,4 -3,6 0,5 -10,0

Ersättning till följd av förseningar av temporära bostäder och Sofieberg 20,0

10,7 2,0 32,6 -4,4

Finansiella intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning av värdepapper 14,7 14,7

0,0 14,7 0,0 14,7

Not 4 Skatteintäkter

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Preliminär skatteinbetalning 5 744,4 5 595,6 5 744,4 5 595,6

Justerad slutavräkning för föregående år -17,4 6,2 -17,4 6,2

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret -7,4 -24,1 -7,4 -24,1

5 719,6 5 577,7 5 719,6 5 577,7

Kronor per invånare

Preliminär skatteinbetalning 47 410 46 182 47 410 46 182

Justerad slutavräkning för föregående år -144 51 -144 51

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret -61 -199 -61 -199

47 205 46 034 47 205 46 034
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Kommunen Koncernen

2 018 2 017 2 018 2 017

Inkomstutjämningsbidrag 816,5 718,3 816,5 718,3

Kostnadsutjämningsavgift -546,7 -535,8 -546,7 -535,8

Regleringsbidrag/-avgift 19,0 -1,1 19,0 -1,1

Införandebidrag 22,7 22,7

Utjämningsavgift LSS -4,7 -5,9 -4,7 -5,9

Kommunal fastighetsavgift 189,8 183,9 189,8 183,9

Engångsmedel för flyktingverksamheten 24,3 19,3 24,3 19,3

Statsbidrag extratjänster 4,6 4,6

Byggbonus 33,2 21,2 33,2 21,2

536,0 422,6 536,0 422,6

Kronor per invånare

Inkomstutjämningsbidrag 6 739 5 928 6 739 5 928

Kostnadsutjämningsavgift -4 512 -4 422 -4 512 -4 422

Regleringsbidrag 157 -9 157 -9

Införandebidrag 0 187 0 187

Utjämningsavgift LSS -39 -49 -39 -49

Kommunal fastighetsavgift 1 566 1 518 1 566 1 518

3 911 3 153 3 911 3 153

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

Antal invånare året före 121 164 118 334 121 164 118 334
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Not 6 Finansiella intäkter

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter 21,7 23,3 6,7 6,2

– varav ränta från kommunägda bolag 21,0 23,2

Aktieutdelning 92,9 84,6 2,0 1,3

– varav Kraftringen AB 90,6 83,2

– varav andra kommunala bolag 1,5 1,3

Vinst vid försäljning av värdepapper 14,7 29,8 14,7

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 1,3 1,3

Borgensavgifter 6,1 5,1

Övriga finansiella intäkter 1,2 0,7 1,8 1,3

121,9 129,7 40,3 24,8

Avgår, jämförelsestörande poster enligt not 3 -14,7 -14,7

121,9 115,0 40,3 10,1

Not 7 Finansiella kostnader

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader -22,9 -27,0 -90,8 -119,0

Ränta på pensionsavsättning -12,9 -12,7 -13,4 -13,1

Valutakursförluster -1,9 -1,8

Nedskrivning placerade medel/finansiell anläggningstillg. -0,8 -0,5 -8,8 -6,6

Övriga finansiella kostnader -2,8 -2,1 -6,2 -5,3

-39,4 -42,3 -121,1 -145,8

Not 8 Resultat efter finansiella poster

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Kommunen 48,2 163,8 48,2 163,8

Kraftringen AB (82,4%) 261,0 254,0

Lunds Kommuns Fastighets AB 203,4 127,0

Lunds Kommuns Parkerings AB 12,0 7,8

Räddningstjänsten Syd (22,6%) 0,2 0,1

VA SYD (18,7%) 0,0 0,0

avgår resultat inom kommunkoncernen -84,1 -78,3

48,2 163,8 440,7 474,4
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Not 9 Justering för ej likvidpåverkande poster

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Av- och nedskrivningar 357,3 351,8 818,2 797,5

Upplösning investeringsbidrag, gatukostnadsersättning -14,3 -14,3 -14,3 -14,3

Förändring avsättningar 57,2 59,5 55,1 49,5

Orealiserade valutakursdifferenser -0,4 -0,9

Resultatandel i intresseföretag -16,5 6,8

Reavinst/reaförlust -1,3 -1,3 2,4 7,3

Utdelning minoretet -4,3 -1,9

Nedskrivning/återföring av omsättningstillgångar 9,9 11,5

Övrigt 0,9 0,7 -10,2

399,8 396,4 839,9 855,5

 
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Bokfört värde vid årets början 7,4 9,4 212,9 247,4

Investeringar 7,4 1 11,7 1,1

Försäljning, utrangering -4,6

Omklassificeringar

Årets valutakursdifferenser 4,1 -8,9

Avskrivningar -2,9 -3,0 -21,1 -22

Bokfört värde vid årets slut 11,9 7,4 207,6 212,9

Specifikation

Goodwill 18,6 27,6

Uttagsrättighet vattenkraft 167,6 167,0

Licensavgifter för IT- och telesystem 11,9 7,4 18,3 12,4

Övrigt 3,1 5,9

11,9 7,4 207,6 212,9
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 8 977 8 381 26 377 24 091

Ackumulerade av- och nedskrivningar -3 292 -3 015 -10 165 -9 214

Bokfört värde 5 685 5 366 16 212 14 877

Pågående investeringar

Anskaffningsvärde/bokfört värde 1 296 849 2 766 1 900

6 981 6 215 18 978 16 777

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 999 928 1 439 1 238

Ackumulerade av- och nedskrivningar -681 -621 -902 -815

Bokfört värde 318 307 537 423

ÅRETS FÖRÄNDRINGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde vid årets början 5 365,6 5 272,3 14 877,5 14 172,2

Investeringar under året 110,1 86,0 97,3 196,6

Överföring från/till annat slag av tillgång 486,5 283,6 1 268,3 1 201,2

Förvärv av dotterföretag 682,1

Inkomster -7,2 -7,2

Försäljning/ utrangering -0,2 -0,7 -14,6 -41,5

Nedskrivningar/återföring -0,1 -1,4 0,5 25,9

Avskrivningar -277,2 -267,0 -699,1 -669,7

Bokfört värde vid årets slut 5 684,7 5 365,6 16 212,1 14 877,5

Pågående investeringar

Ingående värde vid årets början 849,1 411,5 1 899,8 1 478,8

Investeringar under året 921,9 722,8 2 114,6 1 639,1

Förvärv av dotterföretag 22,0

Överföring från/till annat slag av tillgång -474,8 -285,2 -1 270,5 -1 218,2

Bokfört värde vid årets slut 1 296,2 849,1 2 765,9 1 899,8
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Maskiner och inventarier

Ingående värde vid årets början 306,9 315,0 423,2 431,4

Investeringar under året 83,2 69,7 191,0 78,2

Förvärv av dotterföretag 6,6

Överföring från/till annat slag av tillgång 5,1 3,0 18,1 17,9

Försäljning/ utrangering -0,4 -0,5 -3,0 -1,6

Nedskrivningar/återföring -1,4 -2,2 0,7 -2,2

Avskrivningar -75,7 -78,1 -100,1 -100,6

Bokfört värde vid årets slut 317,7 306,9 536,5 423,2
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Not 12 Aktier, andelar, bostadsrätter

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Ingående värde vid årets början 1 950,2 1 978,2 239,2 259,7

Investering under året 4,0 323,6

Nedskrivning/återföring av tidigare nedskrivet -0,2 0,7 -0,2 0,7

Årets andel i intresseföretags resultat 16,6 6,8

Utdelning

Försäljning, omklassificering 3,6 -28,8 -339,0 -28,1

Redovisat värde vid årets slut 1 957,6 1 950,2 240,2 239,2

Specifikation

Aktier som till största delen ägs av Lunds kommun

Kraftringen AB, 824 st (82,39%) 1 648,6 1 648,6

Lunds Kommuns Fastighets AB, 120 000 st (100%) 90,4 90,4

Lunds Kommuns Parkerings AB, 50 400 st (100%) 29,4 29,4

1 768,4 1 768,4

Andra långsiktiga värdepappersinnehav

Fastighets AB Lund Arena 75,0 75,0 75,0 75,0

Science Village Scandinavia AB 13,3 9,7 13,3 9,7

Ideon AB 0,2 0,2 0,2 0,2

SYSAV, 846 st 0,8 0,8 0,8 0,8

AB Sydvatten, 569.516 st 57,0 57,0 57,0 57,0

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 4,8 4,8 4,8 4,8

Andelskapital i Kommuninvest 6,5 6,5 6,5 6,5

Skånska Energi AB 23,0

Andelar i intresseföretag 50,1 33,5

Andra aktier och andelar 0,9 1,0

Bostadsrätter, andelar 31,5 27,7 31,5 27,7

189,1 181,8 240,2 239,2

1 957,6 1 950,2 240,2 239,2

Kraftringen AB är ett holdingbolag som ägs av Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommuner. Holdingbolaget äger Kraftringen Energi AB,  
som är ett operativt moderbolag. Lunds kommun äger 82,39 % i Kraftringen AB.
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Not 13 Långfristiga fordringar

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Stöd till föreningar 11,8 12,7 11,8 12,7

Lunds Kommuns Fastighets AB 1 750,0 1 850,0

Kraftringens pensionsskuld 9,5 10,1

VA SYD 719,3 624,9

Fastighets AB Lund Arena 30,0 33,2 30,0 33,2

Science Village Scandinavia 40,0 30,0 40,0 30,0

Förlagslån Kommuninvest 18,3 18,3 18,3 18,3

Andra långfristiga fordringar 49,3 30,6

Uppskjuten skattefordran 0,9 12,6

2 578,9 2 579,2 150,3 137,4

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Skyttelbron till Kristallen 15,9 16,7 15,9 16,7

Väg 798 Genarp-Esarp-Kyrkheddinge 1,0 1,0 1,0 1,0

16,9 17,7 16,9 17,7

 
Not 15 Förråd, lager och exploateringsområden

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Förråd och lager 1,9 2,1 1,9 51,4

Exploateringsområden 287,9 278,6 287,9 278,6

289,8 280,7 289,8 330

Exploateringsområdena avser osåld men bearbetad tomtmark.
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Not 16 Kortfristiga fordringar

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Kundfordringar 150,9 151,6 385,4 336,9

Lunds Kommuns Fastighets AB, för förmedlade lån 1 000,0 1 150,0

Kraftringen Energi AB, för förmedlade lån 0,6 2,3

VA SYD, för förmedlade lån 2,4 1,5

Fordringar hos staten 261,6 145,3 273,2 155,1

Elcertifikat och utsläppsrätter 41,3 18,3

Andra kortfristiga fordringar 146,3 122,1 285,3 288,1

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 224,3 170,5 562,6 504,6

1 786,1 1 743,3 1 547,8 1 303,1

Not 17 Kortfristiga placeringar

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Aktiefondandelar, aktieindexobligationer, obligationer 143,2 143,1 183,1 178,2

Marknadsvärdet uppgår vid årsskiftet till totalt 155 miljoner kronor, varav 142 för aktiefonder och 13 för strukturerade produkter.

Not 18 Eget kapital

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Ingående eget kapital 4 615,2 4 451,4 6 580,7 6 204,4

Årets resultat 48,2 163,8 367,8 378,6

Återföring uppskjuten skatteskuld 0,4 0,2

Nyemission 7,8

Valutaomräkningsdifferens 5,2 -10,4

Utgående eget kapital 4 663,4 4 615,2 6 954,2 6 580,7

I respektive bolags förvaltningsberättelse föreslås en utdelning på 1,3 miljoner kronor i Lunds Kommuns Fastighets AB, 1,1 miljoner 
kronor i Lunds kommuns Parkerings AB och 92,6 miljoner kronor för Lunds kommuns andel i Kraftringen AB.
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Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Pensioner och liknande förpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)

Särskild avtals- o visstidspension 0,8 1,6 0,8 1,6

Förmånsbestämd ålderspension 473,1 426,1 489,4 442,1

Pensionsbehållning * 7,2 7,8 7,2 7,8

Ålderspension 43,5 36,2 43,5 36,2

Särskild avtalspension 7,7 7,3 32,2 30,2

Pension till efterlevande 7,8 8,6 7,8 8,6

Livränta 1,4 1,2 1,4 1,2

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 2,5 1,9 2,5 1,9

Summa 544,0 490,7 584,8 529,6

*) Pension som intjänats 1998–99 och igångsatt 1999

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda 1 1 1 1

Tjänstemän 0 0 2 2

Pensionsavsättningar (alla belopp inklusive löneskatt)

Ingående avsättning 490,7 453,8 529,6 493,2

Nyintjänad pension 57,5 41,2 59,5 42,6

Pensionsutbetalningar -15,0 -18,1 -16,0 -20,8

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 12,9 12,7 13,6 13,2

Pension till efterlevande 1,1 1,2 1,1 1,2

Övrigt -3,2 -0,1 -3,0 0,2

Utgående avsättning 544,0 490,7 584,8 529,6

Aktualiseringsgrad 97,0 % 97,0 % 97,2 % 97,2 %
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Not 20 Andra avsättningar

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Kostnader som matchas mot exploateringsintäkter 16,4 17,5 16,4 17,5

Markåterställning efter tillfälliga paviljonger 21,1 21,2 21,1 21,3

Återställande av deponier 9,4 22,3 9,4 22,3

Övriga avsättningar 2,3 5,3

Utgående avsättning 46,9 61,0 49,2 66,4

Förändringar under året hos koncernen Exploatering Mark-
återställning

Återställning 
deponier

Övriga 
avsättningar

Årets ingående avsättning 17,5 21,3 22,3 5,3

Nya avsättningar under perioden 0,5 1,0

Belopp som tagits i anspråk under perioden -0,7 -0,2 -4,8

Outnyttjade belopp som återförts -0,3 -0,5 -8,0 -4,1

Utgående avsättning 16,4 21,1 9,4 2,3

  
Not 21 Långfristiga skulder

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Lån i banker och kreditinstitut

Utnyttjad checkkredit, koncernkonto 97,5 0,0 135,6 71,3

Lån i bank och kreditinstitut 953,7 1 161,9 6 397,3 5 720,0

Lån för vidareutlåning (till kommunens bolag) 2 546,3 2 538,1 77,0 63,2

3 597,5 3 700,0 6 609,9 5 854,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:

Gatukostnadsersättning 703,2 613,7 703,2 613,7

Investeringsbidrag 363,8 73,5 557,2 276,2

1 067,0 687,2 1 260,4 889,9

Övriga långfristiga skulder:

Skuld till VA SYD (för aktier i Sydvatten) 57,0 57,0

Skuld avseende Kraftringens pensioner 9,5 10,1

(motsvaras av fordran mot Kraftringen)

Övriga långfristiga skulder 1,1 1,6 6,1 1,6

67,6 68,7 6,1 1,6

Totalt långfristiga skulder 4 732,1 4 455,9 7 876,5 6 746,0

Kommunen gör upplåning för direkt vidareutlåning till framförallt VA SYD och Lunds kommuns Fastighets AB.
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Not 22 Uppgifter om bruttolåneskulden

Kommunen

2018 2017

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,21 % 0,26 %

Genomsnittlig bindningstid 1,97 år 1,70 år

Lån som förfaller inom:

-1 år 2 600 2 250

-1 -3 år 1 350 2 400

-3 -5 år 2 150 1 300

-5 -6 år 0 0

6 100 5 950

Lån om 1 000 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 kredit-
faciliteter och checkräknings krediter uppgående till 3 500 mnkr.

Not 23 Kortfristiga skulder

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Leverantörsskulder 521,1 319,6 819,5 566,0

Lån genom certifikatsprogram 500,0 600,0 1 782,8 2 013,7

Lån genom kommuncertifikat för vidareutlåning 500,0 700,0

Obligationslån med kort löptid 1 100,0 500,0 1 723,6 950,0

Obligationslån med kort löptid för vidareutlåning 500,0 450,0

Övriga kortfristiga skulder 231,4 194,3 345,9 270,2

Förutbetalda avgifter, VA och renhållning 5,3 7,7 5,3 31,9

Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 818,6 904,3 1 574,5 1 541,2

4 176,4 3 676,0 6 251,6 5 373,0

Kommunen har ett kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB.
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Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Andra pensionsförpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)

Ingående ansvarsvarsförbindelse 2 244,4 2 288,9 2 245,2 2 289,5

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 49,6 66,9 49,6 66,9

Pensionsutbetalningar -115,6 -116,2 -115,6 -116,2

Aktualisering 0,4 0,4

Övrigt 11,8 4,4 11,8 4,6

Utgående ansvarsförbindelse 2 190,2 2 244,4 2 191,0 2 245,2

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda

Visstidspension eller avgångsersättning 9,5 8,1 9,5 8,1

2 199,7 2 252,5 2 200,5 2 253,3

Not 25 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Angivna borgensbelopp avser borgenstagarens skuld efter gjorda amorteringar. Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet 
markeras med *.

Borgen för lån

Lunds Kommuns Fastighets AB* 1 800 1 250

Sydvatten AB 243 229 243 229

Studentbostadsföretag 2 2 2 2

Andra företag och stiftelser 9 10 9 10

Föreningar 4 4 4 4

Ägare till småhus 0 0 0 0

Intresseföretag 514 564

2 059 1 495 773 810

Borgen för pensionsutfästelser 24 25 15 15

– varav Kraftringen AB* 9 10

2 083 1 521 787 825
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Not 25 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser

Koncernen

2018 2017

Riskbedömning av kommunens borgensansvar 2018-12-31:

Fördelning mnkr procent

Helägt bolag 1 809 83 %

Delägda aktiebolag 243 15 %

Övriga borgenstagare 30 2 %

2 083 100 %

Kommunen har träffat avtal om kommunal borgen med Lunds Kommuns Fastighets AB. Enligt avtalet uppgår borgensramen till  
7 000 miljoner kronor och inkluderar även bolagets utnyttjade kredit på koncernkontot samt kommunens vidareutlåning via 
certifikat programmet och via obligationslån under 2018. Avtalet gäller tills vidare.

Lunds kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga förpliktelser.  
Samtliga kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande 
av borgens ansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners 
respektive ägarandel i Kommuninvest.

Not 26 Andra förpliktelser, regressrätter

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet markeras med *.

Andra förpliktelser

Övre gränser för koncernkontokrediter

Lunds Kommuns Fastighets AB* 175 175

Lunds Kommuns Parkerings AB* 100 100

Kraftringen AB* 120 120

395 395

Övre gräns för valutakonto

Lunds Kommuns Fastighets AB* 51 49

Övre gräns 5 MEUR – ingen kredit utnyttjas

446 444 0 0
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Not 27 Leasingåtagande

Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal som överstiger tre år och 20.000 kronor.

Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:

– inom 1 år 279 251 297 266

– mellan 1 och 5 år 806 684 833 710

– senare än fem år 900 977 905 983

1 985 1 912 2 035 1 959

   
Not 28 Koncerninterna förhållanden

Enhet Ägd 
andel

Försäljning Räntor och 
borgensavgifter

Utdelning

% Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Given Mottagen

Kommunen 82 299 26 92

Kraftringen AB 82,4 144 5 91

Lunds Kommuns Fastighets AB 100,0 170 130 18 1

Lunds Kommuns Parkerings AB 100,0 9 6 0

Räddningstjänsten Syd 22,6 15 3

VA SYD 18,7 43 20 8

Enhet Ägd 
andel

Lån Borgen

% Givet Mottaget Givet Mottaget

Kommunen 3 480 57 1 809

Kraftringen AB 82,4 9 9

Lunds Kommuns Fastighets AB 100,0 2 750 1 800

Lunds Kommuns Parkerings AB 100,0

Räddningstjänsten Syd 22,6

VA SYD 18,7 57 721
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Ord och begrepps
förklaringar
Anläggningstillgångar Egendom (fastigheter, inventarier 
och finansiella anläggningstillgångar) som är avsedda för 
stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser Ett löfte att ta över någon annans 
skuld om denne inte klarar av betalningen.

Avskrivningar Planmässig värdeminskning av anläggnings-
tillgångar på grund av ålder och utnyttjande.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och när de 
kommer att infrias. Som exempel kan nämnas kommunens 
pensionsåtaganden.

Balanskrav Enligt kommunallagen får inte en kommun 
budgetera ett negativt resultat och uppstår ett sådant ska 
det återställas under de närmast följande tre åren. Det 
resultat som redovisas ska vara rättvisande utan intäkter och 
kostnader av tillfällig karaktär, såsom vinster vid fastighets-
försäljningar och nedskrivningar. Högre eller lägre kostnader 
till följd av kommunens sätt att redovisa pensionskostnader 
ska också avräknas kommunens resultat.

Balansräkning Visar den finansiella ställningen vid ett visst 
tillfälle. Här framgår hur kommunen har använt kapitalet 
(tillgångar) respektive anskaffat sitt kapital (skulder samt 
eget kapital).

Certifikatsprogram Certifikat är ett räntebärande 
värdepapper av samma typ som statsskuldsväxlar och 
obligationer. Utgivaren (emittenten) är till exempel en bank, 
ett företag eller en kommun. Kommunen emitterar i eget 
namn kommuncertifikat på kapitalmarknaden. Certifikaten 
är en kortfristig upplåningsform, där upplåningen vanligtvis 
görs för 3–4 månader i taget. När certifikaten förfaller till 
betalning görs nya emissioner med löptider på 3–4 månader.

Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter från 
den löpande verksamheten. Den utgör en specifikation till 
resultaträkningens rad för verksamhetens nettokostnader.  
I årsredovisningen redovisas den per nämnd. Den kan också 
ta fram på fler nivåer, verksamheter och kostnads- och 
intäktsslag.

Eget kapital Skillnaden mellan kommunens tillgångar och 
skulder inklusive avsättningar.

Exploateringsredovisning Exploateringsverksamheten 
består av åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordning-
ställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 
eller industrier.

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och 
kostnader.

Förvaltningsberättelse Regleras av den kommunala 
redovisningslagen och ska bland annat innehålla översikt 
över utvecklingen av kommunens verksamhet, upplysningar 
om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av 
ekonomin, händelser av väsentlig betydelse som inträffat 
under året eller efter dess slut samt utvärdering av om målen 
för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Resultaträkning Översiktlig sammanställning av årets 
intäkter och kostnader som ger årets resultat.

Resultatutjämningsreserv (RUR) Kommunallagen ger 
möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan 
användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel.

Räntederivat Finansiella instrument som används för att 
förändra eller skydda räntan på ett lån, ett samlingsbegrepp 
för exempelvis optioner, terminer, swappar med mera.

Ränteswap Ett finansiellt instrument som innebär en 
överenskommelse mellan två parter om att under en viss 
tidsperiod byta räntebetalningar med varandra, till exempel 
en part väljer att betala en fast ränta och i utbyte erhålla en 
rörlig ränta från den andra parten.

Skattesats/utdebitering Fastställs av kommunfullmäktige 
varje år – anges som antal utdebiterade kronor och ören 
per skattekrona (en skattekrona=100 kr beskattningsbar 
inkomst).

Soliditet Hur stor andel av tillgångarna som finansierats 
med eget kapital
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Revisionsberättelse 
för Lunds kommun 
2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verk-
samhet 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 verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, vårt 
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verk-
samhet. 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, 
prioriterats 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.

Utifrån granskningsresultatet under 2018 väljer vi att lyfta 
fram följande iakttagelser:

Vi har i flera granskningar konstaterat att följsamheten mot 
kommunens övergripande policys och riktlinjer varierar.  
Det gäller särskilt inom upphandlingsområdet där följsam-
heten är otillräcklig. Vi bedömer att en högre grad av regel-
efterlevnad är mycket angelägen. Detta gäller såväl kommunens 
egna policys och riktlinjer som överordnade bestämmelser.

Utifrån granskning av de anställdas bisysslor finner vi att 
den interna styrningen och kontrollen av bisysslor brister. 
Granskningen visar att riktlinjer inte efterlevs i tillräcklig 
omfattning, styrningen är otillräcklig och kontroller genom-
förs inte eller i låg utsträckning.

Vi bedömer att vård och omsorgsnämndens systematiska 
kvalitetsarbete måste förbättras. I granskning under 2018 har 
vi noterat att det finns en omfattande insamling av uppgifter. 
Dock bedömer vi det som svårt att se att informationen 
kommer till nytta.

Vi ser med oro på att socialnämnden under flera års tid 
redovisat väsentliga underskott. För 2018 redovisar också 
barn- och skolnämnden ett betydande underskott.

Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts och ett av de 
två övriga finansiella målen har uppnåtts för 2018. De flesta 
av fullmäktiges verksamhetsmål anses vara delvis uppfyllda. 
Med beaktande av måluppfyllelsen av såväl finansiella som 
verksamhetsrelaterade mål bedömer vi att kommunen för 
2018 inte lever upp till kraven på god ekonomisk hushållning.

2019-03-08
Till fullmäktige i Lunds kommun
Org. nr. 212000-1132
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Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har, 
i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 
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 2018, se bilaga 1 
Granskning av årsredovisning 2018, se bilaga 2

Revisionsberättelser och granskningsrapporter bifogas Lunds 
kommun i särskild ordning för:
Granskningsrapport, Lunds Kommuns Fastighets AB
Granskningsrapport, Fastighets AB Lund Arena
Granskningsrapport, Lunds Kommuns Parkerings AB
Granskningsrapport, Kraftringen AB
Granskningsrapport, Kraftringen Energi AB (publ)
Granskningsrapport, Science Village Scandinavia AB
Granskningsrapport, SYSAV
Granskningsrapport, SYSAV industri AB
Revisionsberättelse, Stiftelsen Arenan
Lekande barnens fond
Lunds kommuns förvaltade stiftelser
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