
Skrivelse 
2020-09-28 
 
Stärkt kommunal välfärd – en tilläggsbudget för 2021-2023 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen och dess samarbetspartier har i budgetpropositionen för 2021 
(hädanefter BP21) presenterat ett historiskt återstartspaket på över 100 miljarder kronor. Inte minst 
föreslås ytterligare tillskott till kommuner och regioner på 10 miljarder kronor. För Lunds kommun 
innebär detta att cirka 142 miljoner kronor tillförs välfärden, varav cirka 57 miljoner kronor är riktade 
för att förbättra omsorgen om våra äldre. Detta är en mycket viktig satsning för att jobba samhället ur 
krisen efter pandemin och trygga välfärden. Framförallt skapar regeringens budget förutsättningar för 
ett Lund och ett Sverige som står starkare. Vi ska inte tillbaka till det som var innan covid-19 – vi ska 
bygga något ännu bättre.  

Denna förstärkning av den kommunala välfärden är ytterligare tillskott till de tillskott som redan gjorts 
innevarande år. Under 2020 har regeringen gjort såväl permanenta som tillfälliga förstärkningar av den 
kommunala välfärden som också kommit Lunds kommun till del. Sammantaget har de förstärkningar 
som beslutats tidigare under året säkerställt att kommunens budgetförutsättningar stärkts för 
innevarande och kommande år med målsättningen att pandemins negativa effekter på ekonomin inte 
påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar. Det innebär att de satsningar som presenterats i BP21 
är nya pengar som ska komma välfärden och den kommunala verksamheten till del. 

Lunds kommun har sedan valet 2018 lidit av de rekordstora nedskärningar i den kommunala välfärden 
som genomförts av det borgerliga minoritetsstyret.  Men med regeringens besked har vi nu fått en 
historisk möjlighet att genomföra åtgärder för att skapa en ännu bättre kommun.  

Lunds kommun får 2021 ytterligare nära 85 miljoner kronor i ett ökade generella statsbidrag och cirka 
17 miljoner kronor för ett stärkt äldreomsorgslyft. 2022 får Lunds kommun 42 miljoner kronor i ökat 
generellt statsbidrag. Utöver detta får Lunds kommun en permanent satsning om cirka 40 miljoner 
kronor för att stärka äldreomsorgen från och med 2021. 

Vi socialdemokrater föreslår att kommunstyrelsen med anledning av dessa nya och väsentligen 
förbättrade förutsättningar beslutar om att komplettera budgetbeslutet från våren 2020 med ytterligare 
förstärkningar. Dessa förstärkningar bör kommunfullmäktige ha att hantera samtidigt som de 
ursprungliga förslagen till EVP 2021-2023, vilket planeras till den 25-26 november. Dessutom föreslår 
vi att kommunfullmäktige beslutar om särskilda uppdrag till vård- och omsorgsnämnden. Detta för att 
tydliggöra förväntningarna från kommunfullmäktige om vad förutom generella kvalitetsförstärkningar 
som förväntas genomföras genom de riktade statsbidragen om stärkt äldreomsorg ska prioriteras.  

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att som komplettering till förslag avseende EVP 2021-2023 besluta enligt fördelning i tabellen 
nedan, samt 

att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att inom ramen för ”Äldreomsorgssatsning (UO09 anslag 
4:5)”: 

• att fullt ut avskaffa delade turer utan negativ inverkan för personalen,  
• att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt, 
• att utveckla mötes- och lunchverksamheten för seniorer i de östra kommundelarna. 

 

För Socialdemokraterna 

 

 

Anders Almgren Lina Olsson 
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Nämnd Satsning 2021 [tkr] 2022 [tkr] 2023 [tkr] 

KS Införa 80-90-100 modellen  5 000 5 000 5 000 

KS Utökat stöd till kvinno- & 
tjejjourer 1 000 1 000 1 000 

KS Ökad finansiering till 
Räddningstjänsten Syd 3 100 3 100 3 100 

BSN Läromedelsatsning i grundskolan 15 000 15 000 7 500 

BSN Insatser mot hedersrelaterat våld & 
förtryck 2 000 2 000 1 000 

BSN Kompetensutveckling för lärare 
inom sex & samlevnad 2 000 2 000 1 000 

BSN Stärkt fritidsverksamhet 10 000 10 000 10 000 

BSN Stärkt arbete med elever med 
behov av särskilt stöd 10 000 10 000 10 000 

UN Insatser mot hedersrelaterat våld & 
förtryck 2 000 2 000 1000 

UN Kompetensutveckling för lärare 
inom sex & samlevnad 2 000 2 000 1 000 

UN Åtgärdad utbildningsskuld pga 
Covid-19 15 000 10 000 0 

SOC Ökat arbete mot våld i nära 
relationer 2 000 2 000 2 000 

SOC Insatser mot hedersrelaterat våld & 
förtryck 2 500 2 500 1 000 

SOC Stärkt arbete mot missbruk 2 000 2 000 2000 

SOC Återplacera socialsekreterare på 
polishuset 1 500 1 500 1 500 

KoF Stärkt föreningsstöd 2 000 2 000 2 000 

KoF Insatser mot hedersrelaterat våld & 
förtryck 

1 000 
 

1 000 
 

1 000 
 

 

 


