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Budgetförslaget från oss socialdemokrater läggs fram i en omtumlande tid. Efter nästan två år 

av en världsomvälvande kris ser samhället mycket annorlunda ut. Pandemin har riktat ljuset 

mot bristerna i den välfärd som vi alla gemensamt finansierar. Det är tydligt att samhället 

behöver stärkas.   

I en situation av såväl hälsokris som ekonomisk nedgång har den styrande koalitionen i Lunds 

kommun svarat med nedskärningar. Framför allt har den ekonomiska politik som det borgerliga 

styret bedrivit under nuvarande mandatperiod medfört negativa konsekvenser som inneburit en 

brutal nedmontering av den kommunala välfärden. De nedskärningar som har genomförts de 

senaste tre åren har fått och kommer fortsätta att få stora inverkningar på den enskilde 

individens rätt till trygghet.   

Vi socialdemokrater tar välfärden på allvar. Vi vill att lundaborna ska ha en omistlig rätt till en 

skola i världsklass, en värdig omsorg som ser till individens behov och en samhällsplanering 

som möjliggör att man kan bo och leva i hela kommunen. Det är vår bestämda uppfattning att 

den borgerliga nedskärningspolitiken måste brytas.  Därför presenterar vi ett historiskt 

budgetförslag. Vi vet att medborgarna i Lunds kommun behöver ökad rättvisa, stärkt kvalitet 

och hållbarhet. Det är vårt ansvar som medborgarnas förtroendevalda ombud att säkra att 

kommunen tillhandahåller en välfärd där var och en har lika förutsättningar till ett liv som 

genomsyras av trygghet.   

Genom vårt budgetförslag kan den kommunala välfärden byggas upp på nytt. Det möjliggör en 

skola att lita på med ökad lärartäthet, minskade barngrupper i förskolan och en mer kvalitativ 

undervisning. Vårt förslag ser till att bygga upp en äldreomsorg som bryr sig om kommunens 

seniorers behov och inte tjocklek på deras plånböcker. Vår budget skapar rätt förutsättningar 

för en grön och hållbar utveckling i hela kommunen.  Det är så vi skapar ett ännu bättre Lund.  
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Den avgörande målsättningen med den budget vi socialdemokrater föreslår är att stärka, 

upprusta och vidareutveckla vår gemensamma kommunala välfärd. Det är en budget som 

bygger på insikten om att en bättre verklighet är möjlig och att Lunds bästa dagar inte finns att 

hämta i historien, utan att de ligger framför oss.  Vårt förslag till förstärkningar och 

prioriteringar av de ekonomiska resurserna står i direkt motsatsförhållande till rekordstora 

nedskärningar som genomförts i Lunds kommun av det borgerliga minoritetsstyret sedan valet 

2018. En nedskärningspolitik som bland annat inneburit att man skurit ner i antal lärare trots att 

eleverna blivit fler och chockhöjningar i avgifter för hjälpmedel och måltidsavgifter för äldre 

och sjuka. I stället för att använda skatteintäkter och statsbidrag för att stärka välfärden när 

också pandemin medfört extra påfrestningar, så har pengarna samlats på hög i rekordstora 

överskott.   

Målet med den socialdemokratiska budgeten är att göra hela Lunds kommun till en bättre, 

hållbarare och mer jämlik kommun som skapar trygghet på riktigt. För att det ska vara möjligt 

måste den kommunala välfärden gå att lita på.  

Vårt budgetförslag skapar väsentligt bättre förutsättningar för skolorna att ge en bra 

undervisning och det stöd som eleverna behöver, genom att tillföra ökade resurser för fler lärare 

och mindre klasstorlekar och barngrupper. På så sätt får vi en skola för alla. En skola som klarar 

av att hjälpa de som har ett extra behov av stöd, samtidigt som vi kan stötta även de som vill ha 

ytterligare utmaningar. Det socialdemokratiska förslaget till budget gör det också möjligt för 

fler att ta sig igenom sin gymnasieutbildning och skapar förutsättningar för fler att börja studera 

även i vuxen ålder. Där också stora särskilda insatser görs för att kompensera för elevernas 

minskade kunskapsinhämtning på grund av pandemin. Det är också ett budgetförslag som tillför 

nya resurser för att skapa bättre förutsättningar för aktiva seniorer och mer personal för en 

värdigare omsorg, där vi också tar bort de avgifter som införts på till exempel hjälpmedel.   

Men det är också ett budgetförslag som utgår från vår tid och vår omvärld. Den ännu pågående 

pandemin kommer att sätta avtryck i lång tid framöver. För att möta efterverkningarna av 

pandemin behöver vi rusta Lunds kommun starkt. Det krävs att kommunen bygger upp en bred 

palett av åtgärder för att hjälpa lundabor som förlorat sitt arbete en väg tillbaka. Då behövs 

aktiva arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och stöd för nytt företagande.    

   

En ansvarsfull ekonomi  

Politiska förslag måste förenas med ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande. Därför är en 

sund och långsiktig ekonomisk planering en grundläggande förutsättning för vårt förslag till 

budget. De rekordstora borgerliga nedskärningarna i Lunds kommun sedan valet 2018 måste få 

ett tydligt slut. I en tid präglad av bristande framtidstro, där Lund präglas låg lärartäthet, brister 

i omsorgen och för många en känsla av bristande trygghet, är fortsatta nedskärningar inte rätt 

väg att gå. I stället vill vi genom aktiva åtgärder och offensiva insatser skapa framåtanda och 

bygga ett ännu bättre rustat samhälle. De behoven har förstärkts ytterligare då många tvingats 

erfara mycket stora negativa personliga och ekonomiska konsekvenser till följd av pandemin.  
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I stället för fortsatta nedskärningar föreslår vi en effektiv hantering av de gemensamma 

resurserna, samt en stärkt finansiering för att skolan, omsorgen och andra delar av välfärden i 

syfte att bygga en ännu bättre kommun. Därför föreslår vi en mindre höjning av 

kommunalskatten med 25 öre. För medborgare med en månadsinkomst på 30 000 kronor 

innebär det en ökad skatt med mindre än två kronor per dag. Men genom styrkan av en 

solidarisk finansiering, där alla bidrar efter bärkraft, stärker det finansieringen av välfärden med 

nära 80 miljoner kronor årligen.   

Vi säger också tydligt nej till ökat vinstuttag på sammanlagt cirka 32 miljoner kronor från LKF 

och deras hyresgäster och det kommunala parkeringsbolaget. Dyrare bostäder och minskat 

bostadsbyggande är inte rätt sätt att finansiera kommunens utmaningar. Ständigt ökade 

vinstuttag på affärslokaler är inte heller rätt sätt att skapa bra förutsättningar för ett näringsliv 

som försöker återhämta sig från följderna av en pandemi.  

En tid av mycket stora behov i välfärden är inte rätt läge för att planera för fortsatt rekordstora 

överskott. Nu måste istället Lunds kommun prioritera tydliga och långsiktiga satsningar, inte 

minst i skolan, omsorgen och klimatarbetet. Därför bör kommunen de närmast följande åren 

planera för lägre, men fullt tillräckliga, årliga överskott. I ljuset av de stora 

samhällsutmaningarna vi står inför, bristerna i välfärden och de rekordstora borgerliga 

nedskärningar i Lunds kommun är det inte rätt tid för vare sig radikala besparingar eller 

rekordstora ekonomiska överskott.  Vi redovisar ett förslag till budget med stabila årliga 

resultat på mellan 0,3 % - 1,2 %, vilket motsvarar mellan 24 miljoner och 96,7 miljoner kronor. 

På så sätt skapas trygga ekonomiska förutsättningar, samtidigt som kommunens ekonomi 

används för att bygga en starkare välfärd, rättvisare förutsättningar och en bättre service.  

Det socialdemokratiska budgetförslaget identifierar och tar avstamp i tre områden som 

tydligt behöver stärkas i den kommunala välfärden:  

 

• Ökad rättvisa och trygghet på riktigt för alla lundabor   

• Stärkt kvalitet och prioritering av tidiga och förebyggande insatser   

• Konkreta åtgärder för en hållbar utveckling, redan idag  
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Vårt budgetförslag kännetecknas av satsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället. Idag 

är det ännu alltför många som inte får rätt förutsättningar för att leva ett fritt liv. Det är något 

vi inte kan acceptera. För oss är det tydligt att Lund ska bidra till att alla lundabor 

behandlas rättvist och att kommunen ska stå upp för de som lever i otrygghet. Det krävs att de 

som råkar illa ut får stöd och att det finns tillräckliga resurser för att förebygga brott.   

Ett viktigt steg på vägen mot ett mer rättvist samhälle är att stärka arbetet mot mäns våld mot 

kvinnor. Alltför ofta prioriteras arbetet mot våld och förtryck ned och överlämnas åt andra, 

utomstående aktörer. Vi socialdemokrater menar och vet att Lunds kommun kan göra mycket 

mer för att bekämpa detta omfattande samhällsproblem. Samhället måste aktivt arbeta för att 

upptäcka våldet och satsa mer på att förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas. 

Dessutom måste Lunds kommun satsa på att skapa ett mer jämställt samhälle där pojkar och 

flickor, kvinnor och män har samma förutsättningar och sociala rättigheter. Vår ambition är att 

Lund ska vara en kommun där varje flicka och kvinna känner sig trygg. 

 

Kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck   

BSN, UN & SocN 5,0 Mkr  5,0 Mkr  5,0 Mkr 

Efter kartläggningen av hedersproblematiken i Lunds kommun som genomfördes och 

presenterades av FreeZone under 2019–2020 är det mer än tydligt att det förebyggande och 

uppsökande arbetet måste stärkas. Att vara fri från våld och förtryck är en rättighet som 

kommunen måste värna. Därför vill vi på bred front kraftsamla i arbetet mot hedersrelaterat 

våld och förtryck inom såväl skola som socialtjänst. 

 

Stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor  

SocN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Kvinnors rättigheter kränks konstant i dagens samhälle. Var tredje vecka mördar en man en 

kvinna som han har en nära relation till. Därutöver förekommer kränkningar mot kvinnor såväl 

i det offentliga som privata rummet. De misogyna strukturerna som råder i samhället måste 

bekämpas. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla samhällsaktörer bidrar, inte minst den 

kommunala organisationen. Därför måste Lunds kommun sätta ner foten och stärka arbetet mot 

mäns våld mot kvinnor. 

 

Krafttag mot sexhandel  

SocN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Idag förekommer fortfarande sexhandel inom det svenska samhället. En av tio svenska män 

uppskattas någon gång under sin livstid ha köpt sex. För oss socialdemokrater är sexhandel en 

våldshandling. Alltför många personer, framför allt kvinnor, tvingas in i prostitution på grund 

av bland annat ekonomiska missförhållanden. Arbetet mot sexköp är i dagsläget närmast 
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obefintligt inom Lunds kommunala organisation. Det vill vi ändra på. Därför föreslår vi att 

Lunds kommun arbetar aktivt mot sexhandel i nära samarbete med polisen. 

Permanent stöd till kvinno- och tjejjouren 

SocN    1,0 Mkr 

Kvinno- och tjejjourerna har likt polisen vittnat om ett ökat våld mot kvinnor under pandemin. 

Trots att det fick vänta i nästan ett år röstade en majoritet till slut för vårt förslag om utökat stöd 

till jourerna i fjol. Det är vi glada över. Nu vill vi ta ännu ett steg framåt och permanenta stödet 

till kvinno- och tjejjouren i Lunds kommun. 

 

Kompetensutveckling i sex & samlevnad  

BSN & UN  4,0 Mkr 4,0 Mkr 4,0 Mkr 

Alla barn har rätt till en kvalitativ och nyanserad utbildning i frågor som berör sex och 

samlevnad. Den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutade under 2021 att införa sex och 

samlevnad som obligatoriskt ämne inom lärarutbildningen. För att stärka arbetet vill vi att även 

lärare som redan har tagit sin examen får möjlighet att kompetensutvecklas i området.   

 

Insatser för att minska geografiska snedrekryteringen till musikundervisningen 

KoF  1,5 Mkr 1,5 Mkr 1,5 Mkr 

Hela Lunds kommun ska leva och oavsett var du väljer att bo så ska det vara lika självklart och 

lättillgängligt att musicera. Det är det tyvärr inte idag. Vi väljer att öka tillgängligheten till 

musikundervisning för alla lundabor, inte bara några få. 

 

Alla barns rätt till en aktiv fritid  

SocN  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

Alla barn har rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor. Barns rätt till en aktiv fritid ska inte 

begränsas av deras föräldrars ekonomi. Därför föreslår vi socialdemokrater en fritidsgaranti 

genom insatser som säkerställer rättvisa förutsättningar för barn till föräldrar med 

försörjningsstöd att delta i fritids- och idrottsaktiviteter.  

 

Intensifierat arbete mot missbruk 

SocN  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

Ska kommunens ANDT-arbete stärkas och utvecklas behövs samordning och 

nämndövergripande arbete. I stället för att göra små förstärkningar av nämndernas arbete kräver 

vi en större satsning där kommunstyrelsen ansvarar för samordningen och fördelningen av 

pengarna till de projekt och insatser som görs.  
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Förstärkning av fältgruppen 

KoF  1,5 Mkr 1,5 Mkr 1,5 Mkr 

Fältgruppen gör ett ovärderligt uppsökande och förebyggande arbete genom att skapa 

kontaktytor med ungdomar. Genom att synas, lyssna och stötta så skapar de trygghet på riktigt 

– och på lång sikt. 

 

Utökning av ordningsvakter på Mårtenstorger, Stortorget mm  

KS  3,0 Mkr 

Det förebyggande arbetet är det viktigaste för att på ett effektivt sätt minimera riskerna för 

otrygghet i vårt samhälle. Dock måste satsningar i förebyggande syfte kompletteras med 

brottsbekämpande åtgärder. Detta ska normalt hanteras av polisen. Men i det fall vi bedömer 

att deras resurser är otillräckliga, vilket de är för närvarande till dess att de fått fullt utbyggd 

bemanning enligt regeringens plan, kan vi tänka oss tillfälliga kommunala insatser i form av 

ordningsvakter. Vi är därför positiva till fler kommunalt anställda ordningsvakter på fler platser 

än på Lunds C. Försöket ska utvärderas hösten 2022 inför beslut om förlängning. 

 

Ökad trygghet genom förbättrad belysning  

TN  0,75 Mkr (15Mkr)  0,75 Mkr   0,75 Mkr  

Genom en smart och effektiv belysning så tillgängliggör vi samhället för flera under en större 

del av dygnet, samtidigt som ljussättning bidrar till känslan av en välvårdad och levande stad. 

Därför vill vi tillföra resurser i syfte att skapa en förbättrad belysning för ökad trygghet. 

 

Ökad trygghet och underhåll av grönytor och parker  

TN  4,0 Mkr 4,0 Mkr 4,0 Mkr 

Samhället finns till för alla och därför är det där grundtryggheten ska skapas. Genom väl 

underhållna och inbjudande miljöer i stadsbilden stärker vi tryggheten på riktigt. 

 

Purple flag för bättre och tryggare kvällsupplevelse 

TN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Mer måste göras för att våra gator och torg ska bli ännu tryggare, inte minst på kvällstid. 

Organisationen Svenska stadskärnor, där Lunds kommun redan är medlem, har utvecklat Purple 

Flag-modellen med målet att skapa säkra, trygga, jämställda och hållbara platser med ett brett 

kvällsutbud för alla. Detta är ett koncept som varit framgångsrikt i bland annat Helsingborg. 

Med bredare samverkan mellan föreningslivet, näringslivet, lundaborna och den kommunala 

organisationen kan vi lägga grunden för en ännu tryggare stadsmiljö även efter kontorstid. Det 

krävs nu konkreta arbetssätt och metoder till att göra Lund tryggare, attraktivare och säkrare på 

kvällstid, inte minst för kvinnor. 
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Konsekvenserna av nedskärningspolitiken märks i vardagen. Kvaliteten på den kommunala 

välfärden måste stärkas efter år av finansiell svält. För detta krävs ett ekonomiskt lyft som både 

gör slut på nedskärningspolitiken och vidareutvecklar den kommunala organisationen. För oss 

räcker det inte med att enbart uppfylla minimikrav – vi vill att Lund ska vara en kommun i 

världsklass. 

För att det ska vara möjligt måste Lunds kommun inte minst bli en väsentligt bättre arbetsgivare. 

De senaste åren har flertalet medarbetare protesterat mot nedskärningarna i skolan och 

omsorgen. Det är med stor sorg vi har lyssnat på anställda inom äldreomsorgen som behöver 

säga upp sig på grund av tvångsinförandet av ’hälsoschemat’ och rektorer som känner 

maktlöshet för att budgeten inte går ihop. Det är inte acceptabelt, utan medarbetarna måste tas 

på allvar. Det är de som skapar vår välfärd. 

Likaså måste den kommunala servicen förbättras för att kunna stärka lundabornas livskvalitet. 

Vi måste se till att alla har rätt till en aktiv fritid, att elever får en utbildning som lägger grunden 

för deras framtid och att kommunens seniorer har rätt till en värdig omsorg som inte villkoras 

av tjockleken på deras plånbok. Det är så vi bygger och skapar ett bättre Lund. 

 

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet 

KS  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

Vi tror inte att kommunens verksamheter blir effektivare av sig själv, eller genom årliga 

neddragningar av budgeten med förment effektiviserande syfte. Effektiviseringar är 

genomtänkta förbättringar som inte sällan kräver arbete och resurser för att genomföra initialt. 

Därför tillsätter vi centrala resurser som verksamheterna kan söka för medfinansiering av 

innovativt utvecklingsarbete. 

 

Hälsosammare arbetsliv: Stärkt hälsovård 

KS  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

En stark företagshälsovård handlar om att erbjuda kommunens anställda en trygg arbetsplats. 

Man ska veta att stöd finns där om man mår dåligt på jobbet. Det kan vara den ökande psykiska 

ohälsan och stressen, men vi ser också en tydlig ökning av tillbud från de anställda. Oavsett 

måste vi ha en stärkt företagshälsovård för att kunna möta våra anställdas behov. Vi är starkt 

kritiska till den privatisering av företagshälsovården som har drivits igenom där det nu pågår 

en upphandling. En privatisering bidrar till en uppluckring av det arbete som bedrivs i 

kommunen vilket påverkar personalen negativt. Vi vill ha mer av samverkan i Lunds kommun. 

Vi vill därför att företagshälsovården ska fortsätta i kommunal regi. Det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet måste förstärkas och då krävs att vi har en egen företagshälsa som vi styr 

över.  
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Hälsosammare arbetsliv: Inför 80-90-100-modellen 

KS  5,0 Mkr 5,0 Mkr 5,0 Mkr 

För att skapa ett hälsosammare arbetliv krävs det att vi tänker om i hur vi fördelar arbetskraften. 

För att fler ska orka jobba ett helt arbetsliv vill vi införa 80-90-100 modellen, där äldre och mer 

långvariga medarbetare individuellt kan erbjudas 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 

100 procent av pensionen. På så vis skapar vi förutsättningar för att Lunds kommun ska vara 

en ännu bättre arbetsgivare. 

 

Hälsosammare arbetsliv: Nätverk 

KS  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

De som känner sin verksamhet och sina utmaningar i arbetslivet bäst är utan tvekan kommunens 

medarbetare. Därför är det fullkomligt naturligt för oss att låta dem ta täten i arbetet med att 

synliggöra utmaningar och hitta lösningar. Genom att låta medarbetare dela sina erfarenheter i 

nätverksform möjliggör vi effektiva och träffande reformer med medarbetare och kvalitet i 

centrum. Först ut i detta nya arbetssätt är medarbetarna inom Barn- och skolförvaltningen samt 

Utbildningsförvaltningen. 

 

Projekt: Bättre villkor för skolpersonalen 

BSN & UN  3,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr 

Låt professionen genomföra sitt arbete! Här vill vi möjliggöra personalens medskapande och 

deltagande i att hitta nya lösningar på just de utmaningar som de ser i sitt arbete och i sina 

villkor. Deras goda idéer blir sedan en naturlig del i en ny tillitsbaserad styrning. 

 

Högre kvalitet, mer personal och inga delade turer  

VoO  40,0 Mkr 40,0 Mkr 40,0 Mkr 

Den enda garanten för hög kvalitet i vård- och omsorgsverksamheten är personalen. Genom en 

riktad och uthållig insats för fler hjärtan, händer och fötter så ökar brukarens valfrihet och 

upplevda kvalitet, samtidigt som arbetsmiljön förbättras för de anställda. Samtidigt kan vi ta 

bort de delade turerna, helt utan negativa konsekvenser på arbetsmiljön. 

 

Återställda och avskaffade avgifter  

VoO  5,5 Mkr 5,5 Mkr 5,5 Mkr 

En solidarisk finansiering av vår gemensamma välfärd är grundbulten i den svenska välfärden. 

Var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Att minimera avgifter inom äldreomsorgen 

vad gäller hjälpmedel och mat som individen får bära själv, är därför viktigt för samhällsbygget. 

Du ska kunna lita på att få hjälp när du behöver det. Avgifterna är särskilt angelägna att 

minimera när de, som här, drabbar en ekonomiskt utsatt grupp i samhället. 
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Skapa ett Seniorernas hus 

VoO  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Vi vill möjliggöra för föreningar som riktar sig till seniorer att göra det som är syftet med 

föreningen – vad helst det månde vara. Därför vill vi tillhandahålla ändamålsenliga lokaler 

speciellt riktade till dessa föreningar. Låt eldsjälen brinna för saken, inte för lokalanskaffning.  

 

Ökat verksamhetsstöd till seniorföreningar 

VoO  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

Verksamheten i seniorföreningarna är otroligt viktig för att möta vårt mål om en aktiv och 

stimulerande fritid under hela livet. Därför vill vi att kommunen i högre grad bidrar till att 

möjliggöra denna verksamhet. 

 

Aktiva arbetsmarknadsinsatser 

SocN  7,0 Mkr 7,0 Mkr 5,0 Mkr 

Ett aktivt yrkesliv ger mening och identitet i livet för individen. Det är fundamentet i 

samhällsbygget i den meningen att det är genom detta vår gemensamma välfärd finansieras. 

Lunds kommun behöver ta ytterligare plats på den arenan och hjälpa lundabor i alla delar av 

livet, i alla situationer, att hitta en sysselsättning. 

 

Förstärkt extraordinärt stöd  

BSN  10,0 Mkr 10,0 Mkr 10,0 Mkr 

Alla barn och elever ska få det stöd de behöver för att växa och utvecklas i skolan. Ibland behövs 

det extra anpassningar och särskilt stöd för att kunskapsinlärningen ska vara den allra bästa. 

Det är vår ambition att Lunds kommuns ska erbjuda en skola i världsklass – för alla. Därför vill 

vi tillföra ytterligare resurser till det extraordinära stödet.  

 

Stärkt fritidsverksamhet 

KoF  1,5 Mkr 4,2 Mkr 4,2 Mkr 

Kommunens fritidsverksamhet är viktig inte minst som en trygghetsåtgärd. I 

fritidsverksamheten ingår till exempel den öppna fritidsverksamheten, fältgruppen och den 

mobila gruppen. 2020 skärs det ner kraftigt i denna verksamhet. Det tycker vi är oacceptabelt, 

det som behövs är kraftiga satsningar.  

 

Stärkt fritidshemsverksamhet 

BSN  5,0 Mkr 5,0 Mkr 5,0 Mkr 
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Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och är viktig för att skapa bra 

förutsättningar för alla elever. Vi i vill i vår budget tillföra ytterligare resurser till 

fritidshemsverksamheten. 

Skolböcker till alla elever – genomför en läromedelssatsning 

BSN  15,0 Mkr 7,5 Mkr 7,5 Mkr 

Vi vill genomföra en stor läromedelsatsning i våra skolor. Flera av de kommunala 

grundskolorna tvingas att använda sig av gamla och inaktuella skolböcker eller i vissa fall till 

och med hänvisa sina elever till, i många fall, dåligt kopierade sidor på en skolportal på internet. 

Det är inte acceptabelt för en kunskapskommun som Lunds kommun och resurser krävs för att 

åtgärda detta. 

 

En bättre skola med högre lärartäthet, minskade skolklasser och mindre barngrupper 

BSN  45,0 Mkr 45,0 Mkr 45,0 Mkr 

Vårt mål är en skola där alla elever utvecklas och stimuleras till fortsatt lärande utifrån sina 

förutsättningar. Lärarna behöver mer tid och bättre möjlighet att ägna sig åt sitt huvuduppdrag 

– att undervisa eleverna. För att öka kvaliteten i skolan görs därför en satsning på ökad 

lärartäthet, minskade klasstorlekar och minskade barngrupper i förskolan. 

   

Åtgärda utbildningsskulden 

BSN & UN  21,5 Mkr 10 Mkr 

Pandemin har påverkat alla delar av vårt samhälle. Barn och unga är en grupp som särskilt har 

drabbats Under långa perioder har elever genomgått sin utbildning på distans med alla 

konsekvenser på deras psykiska ohälsa som detta medför. Detta har dessvärre hos många 

negativt påverkat deras kunskapsinlärning. Vi ser redan en enorm utbildningsskuld. Det är vår 

bestämda uppfattning att resurser bör tillföras för att åtgärda utbildningsskulden. 

 

Utveckla Sankt Hansgården  

BSN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Sankt Hansgården är en extremt uppskattad verksamhet som erbjuder en unik miljö för våra 

barn och unga genom sin fritidsverksamhet med miljöprofil. Vi vill värna och utveckla denna 

verksamhet och avsätter resurser för att utveckla och stärka Sankt Hansgården. 

  

Ytterligare en ”Sankt Hansgård” 

BSN, KS  0,5 Mkr 0,5 Mkr (20 Mkr) 2,45 Mkr (10 Mkr)

    

Vi vill öppna ytterligare en verksamhet likt Sankt Hansgården på Norra Fäladen i Lunds 

kommun. Det är den enda kvarvarande av de fem bygglekar som tidigare fanns i kommunen. 
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Genom att öppna ytterligare en sådan verksamhet i kommunen möjliggör vi för fler barn och 

unga att ha en aktiv och värdefull fritid. 

 

En ungdomssatsning för ökad arbetslivserfarenhet 

SocN  6,0 Mkr 6,0 Mkr 6,0 Mkr 

För att möta den växande arbetslösheten i Lunds kommun måste vi stärka 

arbetsmarknadsinsatserna. Vi vill att fler ungdomar ska få möjlighet att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Därför vill vi genomföra en ungdomssatsning med fokus på att tillskapa 

ferieplatser. Särskilda medel har tillförts från den socialdemokratiskt ledda regeringen för att 

skapa fler sommarjobb. Men det finns fortsatta behov för Lunds kommun att tillföra egna 

medel. Vårt mål är att alla lundabor som kan jobba ska ha möjlighet att göra det. 

 

Förstärkt vuxenutbildning och SFI  

UN  4,0 Mkr 4,0 Mkr 4,0 Mkr 

För oss är idén om det livslånga lärandet en viktig utgångspunkt. Det ska aldrig vara för sent 

att byta riktning eller att utbilda sig vidare. Vi vill stärka resurserna till den kommunala 

vuxenutbildningen. I ljuset av coronapandemin kommer behovet av vuxenutbildning öka, och 

det behovet behöver vi vara beredda att möta. 

 

Stärkt gemensamt arbetsmarknadsuppdrag  

UN & SocN 

Vi är övertygade om att kompetensen för att ta Lunds kommuns arbete med att stärka den lokala 

arbetsmarknaden vilar på två ben – arbetsmarknadsinsatser och utbildning. Därför vill vi ge 

både utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att tillsammans samverka i detta viktiga 

område. 

 

Stärkt förebyggande arbete 

VoO  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

Varje dag du är frisk, är en bra dag. Att bibehålla hälsa eller att snabbt återfå full funktion efter 

en skada är centralt för individens välbefinnande och detta arbete vill vi nu stärka ytterligare. 

Därför tillför vi nu mer resurser till kommunens förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete. 

 

Kvalitetssatsning för en bättre utbildning 

UN  4,0 Mkr 8,0 Mkr 12,0 Mkr 

Lunds gymnasieskola är bland de billigaste i Sverige. Det har givetvis inget egenvärde att vara 

billigast, det är goda resultat och en hög effektivitet som är den gyllene formeln. Därför 
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genomför vi steg för steg en utökning av skolpengen i gymnasieskolan, för att nå en bättre 

balans mellan resultat och effektivitet. Framtiden får högre betyg! 

 

 

 

Inför ett omställningsår 

UN  0,5 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

En del elever behöver extra stöd för att kunna påbörja gymnasiet. Ett omställningsår innebär att 

dessa elever inte påbörjar gymnasiet direkt efter nionde klass, utan istället ges möjligheten att 

under ett års tid tillgodogöra sig kunskaper som förbereder dem för att klara gymnasiet.  

 

Starta ett kampsportscentrum 

KS  0,2 Mkr 0,2 Mkr 

Kampsporten samlar många utövare i Lunds kommun och har tidigare varit utlovad ett nytt 

kampsportscentrum i samband med att en dedikerad gymnastikhall ska byggas. Så blev det inte. 

Men behoven av ändamålsenliga lokaler för kampsporten i Lunds kommun är fortsatt stor. 

Därför behöver vi gå vidare med ett kampsportscentrum. 

 

Arbete mot psykisk ohälsa, inför ett screeningprogram 

BSN & UN  7,0 Mkr 7,0 Mkr 4,0 Mkr 

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga. För att förhindra och förebygga 

den psykiska ohälsan vill vi införa ett screeningprogram av barn och ungas psykiska ohälsa i 

grundskolan och gymnasiet, bestående av regelbundna psykiska hälsokontroller på skoltid. På 

så vis kan psykisk ohälsa upptäckas och åtgärdas tidigt. Vi vill också stärka elevhälsans arbete 

kring den psykiska ohälsan i både grundskolan och gymnasieskolan. 

 

Investeringar i folkhälsa 

TN  0,325 Mkr (15 Mkr) 0,975 Mkr (15 Mkr) 1,625 Mkr (15 Mkr) 

Satsningar på folkhälsa är en investering i framtiden. Att skapa möjligheter för en aktiv fritid i 

alla åldrar har positiva konsekvenser för både individen och samhället. Därför vill vi genomföra 

en rad olika investeringar som kommer lägga grunden för att fler ska kunna delta i olika 

fritidsaktiviteter i hela kommunen. Vi satsar på ökat välmående genom bland annat fler 

motionsspår, platser för spontanidrott och boulebanor. 

 

Ytterligare en ishall 

KS  0,2 Mkr 0,2 Mkr 0,2 Mkr 



 

17 

 

Istiderna i Lund räcker inte till för att möta det stora behov som finns. Ytterligare istider 

efterfrågas av såväl ishockeyn som konståkningen. Det är dags att göra något åt det genom att 

investera i en ny ishall i Lunds kommun. En lämplig placering kan vara Linero eller Norra 

Fäladen. 

 

Fri tillgång till mensskydd för barn och unga  

BSN & UN  1,0 Mkr 1,0 Mkr  1,0 Mkr 

Vårt mål är en skola där barn kan fokusera fullt ut på det de är där för: lärande. För att undvika 

att barn och unga störs i sin skolvardag vill vi att avgiftsfria mensskydd införs på Lunds 

kommuns skolor. 

 

Idrottslyft med utökat stöd till idrottsrörelsen 

KoF  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

Idrotten är en viktig del av den ideella sektorn som bidrar till oerhört mycket positivt, inte minst 

till barn och unga. Lunds kommuns befolkning har växt och med det även behoven hos den 

samlade idrottsrörelsen. Vi vill där för att förutsättningarna för idrottsföreningarna stärks för 

att möte det ökade behovet. 

 

Återstart av kulturlivet 

KoF  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

En stor förlorare under pandemin har varit kultursektorn. För att stärka lundabornas tillgång till 

ett fritt och tillgängligt utbud vill vi tillskjuta ökade resurser för en återstart av kulturlivet. 

 

Musikcheck – ny årskull 

KoF  1,8 Mkr 3,6 Mkr 3,6 Mkr 

I syfte att ge fler barn chans till musicerande utökas musikchecken med resurser motsvarande 

ytterligare en ny årskull. 

 

Förlängning av säsongen för utomhusbaden 

KoF  0,54 Mkr 0,54 Mkr 0,54 Mkr 

Utomhusbaden i Lunds kommun är populära och utgör en omistlig tillgång under 

sommarhalvåret. Vi tillskjuter resurser för att permanenta det utökade öppethållandet med fyra 

ytterligare veckor från och med 2022. 

 

Utökad biblioteksverksamhet 

KoF  1,8 Mkr 1,8 Mkr 1,8 Mkr 
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Bibliotekens har en mycket viktig roll i samhället. För att stärka bibliotekens 

programverksamhet, men också för att skapa förutsättningar för utökade öppettider, stärks 

resurserna ytterligare. 

 

Utökat LOK-stöd och lokalkompensationsbidrag 

KoF  1,5 Mkr 2,0 Mkr 2,5 Mkr 

För att säkra långsiktigt goda förutsättningar vill vi stärka aktivitets- och 

lokalkompensationsbidragen till föreningslivet, samt säkra att de årligen uppräknas för att klara 

föreningarnas arbete med en växande befolkning. 

 

Välkomstpaket för studenter  

KS  0,6 Mkr 0,6 Mkr 0,6 Mkr 

Lund är Sveriges största studentstad och varje år hälsas tusentals nya studenter välkomna in i 

gemenskapen. Lunds kommun ska kännas som hemma, under studietiden och i många år efter 

det. Nu tar vi nästa steg för att de ska känna sig som Lundabor. 

 

Reserverade medel för system för bokning av lokaler  

KS  0,7 Mkr 0,7 Mkr 0,7 Mkr 

Kommunens lokaler ska tillgängliggöras för fler. Ett gemensamt bokningssystem för olika typer 

av lokaler möjliggör en effektivare lokalanvändning och skapar ett stort mervärde för bland 

annat föreningslivet. 

 

Pilotprojekt. Samlade servicetjänster (2 år)  

SN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 

En effektivare kommunal förvaltning är möjlig. Ett sätt att arbeta effektivare skulle kunna vara 

att skötseln av kommunkoncernens lokaler på olika orter samorganiseras, i stället för en 

fragmentarisk hantering där olika delar av organisationen ansvar endast för sina delar av 

verksamheten. 

 

Uppdaterade bevarandeprogram 

BN  0,0 Mkr 0,35 Mkr 0,35 Mkr 

Lund är Sveriges äldsta stad och har ett mycket rikt kulturarv som måste värnas och utvecklas. 

Samtidigt är Lund en kommun under expansion med behov av inte minst ett ökat 

bostadsbyggande. För hantera dessa frågor på ett ansvarsfullt sätt krävs aktuella 

bevarandeprogram över kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vill utöka resurserna för 

byggnadsnämnden för att uppdatera kommunens vevarandeprogram. 
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Permanentad GIS-satsning  

BN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Arbetet med geografiska informationssystem (GIS) stärker inte minst kommunens 

planeringsarbete, men även förutsättningarna för kärnverksamheten. Vi vill utöka resurserna 

för att permanent stärka arbetet. 

 

Digitaliserad bygglovsprocess  

BN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

En digital ansöknings och hanteringsprocess för bygglov skulle öka servicegraden mot invånare 

och företag. Den myndighetsutövning som är nödvändig för processen ska inte heller hindras 

av onödiga ledtider som enkelt kan avhjälpas med digitala lösningar. 

  

AI-projekt överförmyndarnämnden  

ÖN  0,5 Mkr 0,5 Mkr 

Delar av verksamheten inom överförmyndarnämnden lämpar sig för automatisering med hjälp 

av artificiell intelligens. Vi vill utöka nämndens resurser för att i projektform testa och utvärdera 

ett sådant arbete. 

 

Praktiknära forskning 

UN  0,75 Mkr 0,75 Mkr 0,75 Mkr 

Lund ska ta del av och samtidigt vara en aktiv part i skolforskning i olika former. Därför behövs 

det skapas bättre förutsättningar för praktiknära forskning i verksamheten. Vi vill därför inrätta 

en tjänst inom praktiknära forskning inom gymnasieskolan i Lunds kommun. 
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För oss är det en given utgångspunkt att vi ska möta dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att klara sina behov. Därför är det avgörande att Lund ska vara en 

kommun som prioriterar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att säkra 

att vi uppnår miljömålen genom en medveten politik som sätter stopp på utsläpp av 

växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden och skapar en giftfri miljö. Det handlar om 

att skapa rätt förutsättningar för att alla individer ska känna sig välkomna genom ökad trivsel 

och trygghet i de offentliga miljöerna. Det handlar om att man ska kunna bo och leva i hela 

kommunen, inte bara i staden. För det är så vi skapar ett bättre och mer hållbart samhälle. 

 

Elektrifiera Lund  

KS, TN & SN 3,755 Mkr (12,5 Mkr)  3,917 Mkr (5 Mkr) 3,08 Mkr (2,5 Mkr) 

Utfasning av fossila bränslen och en övergång till ett hållbart trafiksystem är helt avgörande för 

att klara klimatkrisen. Grön el har fantastiska och unika egenskaper som energislag inom hela 

transportsektorn. Elbusstrafik i kombination med spårvagnen skulle stärka Lund som ett 

internationellt grönt föredöme. Det är nu dags ännu en gång elektrifiera Lund! Det gör vi genom 

att bygga ut laddinfrastrukturen, ställa om till 100% elbussar i stadstrafiken, stötta utvecklingen 

av elvägar och en stor satsning på solceller på kommunala byggnader.  

 

Kommuninternt arbete för minskat avfall 

RS  0,3 Mkr 0,3 Mkr 0,3 Mkr 

Det är angeläget att vi tar vårt ansvar för en effektiv resursanvändning. Jordens resurser är 

begränsade och sedan länge lever den samlade mänskligheten och då bland andra särskilt 

Sverige över våra tillgångar. 

  

Investeringsprogram för miljö och energieffektivisering 

SN  0,5 Mkr 0,5 Mkr 0,5 Mkr 

Energiproduktion och energianvändning är ur flera aspekter avgörande för samhällets 

utveckling. Inte minst för att säkra goda ekonomiska förutsättningar, en trygg energiförsörjning 

och ett aktivt klimatarbete. Vi föreslår därför en omfattande ambitionshöjning vad gäller 

hanteringen av kommunens lokaler, genom kompetensutvecklingsinsatser och ett omfattande 

upprustningsprogram med lönsamma investeringar. 
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Luftkvalitetsmätningar vid skolor och förskolor  

MN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Utsläpp och luftföroreningar bidrar till ohälsa. Inte minst kan barn och unga vara särskilt 

känsliga för brister i luftkvaliteten. Samtidigt är kunskapsläget allt för begränsat om vad luften 

innehåller runt våra skolor och förskolor. Vi vill ge miljönämnden resurser för att regelbundet 

mäta luftkvaliteten i närheten av samtliga skolor och förskolor och utifrån det föreslå 

hälsofrämjande åtgärder. 

 

Säkrad vattenkvalitet  

MN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

God vattenkvalitet är en grundläggande för så väl människor som de allra flesta levande 

organismer. Förorenat vatten kan leda till enormt negativa konsekvenser som är svåra att 

åtgärda till och med på lång sikt. Därför är det av yttersta vikt att säkra vattnets kvalitet. För att 

stärka det arbetet vill vi att miljönämnden tilldelas ytterligare resurser.  

  

Återbruk 

RS   0,5 Mkr 0,5 Mkr 

Lund bör vara en ledande kommun i klimat- och miljöarbetet. Kommunens arbete ligger 

förhållandevis långt framme inom flera områden, men vad gäller att utveckla förutsättningarna 

för återbruk finns det stor potential till förbättring. Att återanvända är bland det klimatsmartaste 

man kan göra, till och med bättre än att återvinna. Vi tillskjuter ytterligare resurser i syfta att 

stärka arbetet med återbruk så att alla lundabors tillgång till den cirkulära ekonomin ökar. 

 

Fler gröna skol- och förskolegårdar 

BSN (driftskons.) 62Tkr (2 Mkr) 186Tkr (2 Mkr)0,3 Mkr (2 Mkr)  

Gröna och levande utemiljöer vid våra förskolor och skolor bidrar till att stimulera barnens lek, 

kreativitet och förståelse för naturen. Detta är ofta en prioriterad fråga när vi bygger nya skol- 

och förskolelokaler, men det görs allt för lite kring redan befintliga skolor och förskolor. Därför 

föreslår vi en stor satsning på gröna investeringar i dessa miljöer. Ett arbete där personalen i 

förskolan och skolan, tillsammans med barn och elever ska ges stort inflytande i vas som ska 

göras för att lyfta deras pedagogiska utomhusmiljö. 

 

Nya förskolebussar 

BSN - 0,6 Mkr (4,65Mkr)1210 Mkr (4,65Mkr) 

Förskolebussarna har tillfört nya och uppskattade möjligheter vad gäller pedagogiken för de 

yngsta barnen. Inte minst har det medfört väsentligt bättre förutsättningar att ta sig ut i naturen, 

men även till andra spännande och inspirerande miljöer. Det gäller inte minst den 

förskoleavdelning som i huvudsak använder buss istället för konventionella förskolelokaler.  
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Tillfällig dispens har getts till nuvarande bussar som inte fullt ut når upp till nya miljökrav, men 

de behöver inom kort ersättas av nya klimatsmarta bussar.  Vi vill också att fler barn får 

möjlighet att komma ut i naturen och därför vill vi satsa ytterligare på att utveckla 

verksamheten. Vår satsning medför en investering i två nya bussar.  

 

Future by Lund  

KS  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lund agerar i en skärningspunkt mellan 

universitet, organisationer och näringsliv och gör det mycket framgångsrikt till gagn för Lunds 

kommun. Vi vill stärka det framgångsrika arbetet ytterligare genom att stärka finansieringen.  

 

Fri buss från 70 + 

TN  7,5 Mkr 7,5 Mkr 7,5 Mkr 

När vi medverkade till att införa fria resor i kollektivtrafiken från 75 år och äldre var vår 

målsättning att skapa bättre förutsättningar för äldre att delta i aktiviteter, träffa nära och kära 

och motverka påtvingad isolering. Reformen visade sig vara mycket lyckosam. Nu vill vi gå 

vidare och inkludera alla redan från 70 år. Det ger ännu fler seniorer samma möjligheter och 

stärker de äldres förutsättningar i samhället. 

 

Uppdrag: ta fram förslag på ytterligare ett särskilt boende 

VoO 

Den prognos över behovet av lägenheter inom särskilt boende som är underlag för 

utbyggnadstakten av nya boenden är för låg. Det borgerliga styret tillsätter inte de resurser som 

behövs till det förebyggande- och rehabiliterande arbetet för våra seniorer. Därför kommer fler 

få behov av att flytta in i särskilt boende än prognosticerat. För att skyndsamt möta behovet ska 

ytterligare ett särskilt boende vara inflyttningsklart år 2025. 

 

Breddad rekrytering  

KS 

För att kunna möta framtidens kompetensförsörjning inom välfärden behövs den kunskap och 

de förmågor som finns hos människor som idag har svårt att få förankring på arbetsmarknaden 

tas tillvara i mycket högre grad än i dagsläget. Genom en breddad rekrytering kan personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom unga och personer med funktionsvariationer, 

inkluderas. På så vis kan Lund möta den ökande kompetensbristen inom välfärden och ta 

ytterligare ett steg mot att bli Sveriges mest socialt hållbara kommun. 
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Demokratifrämjande insatser  

VN  0,5 Mkr 0,5 Mkr 0,5 Mkr 

Ett högt valdeltagande är centralt i varje demokrati. Nu ger vi valnämnden ett direkt uppdrag 

och resurser till att arbeta för att öka valdeltagandet.  

 

Fler valdistrikt 

VN  0,25 Mkr 0,0 Mkr 0,25 Mkr 

En förstärkning behövs för att möjliggöra att Lunds kommuns valdistrikt fortsatt kan vara av 

en rimlig storlek, vilket underlättar ett effektivt och rätt arbete under valdagen och en säker 

hantering av valprocessen. 

 

Ökat bostadsbyggande 

TN & BN  2,0 Mkr 2,0 Mkr 2,0 Mkr 

Bostad är en mänsklig rättighet och det är självklart för oss att vi i Lunds kommun ska ge fler 

plats att bo, verka och växa. Därför möjliggör vi nu att vi växlar upp bostadsbyggandet i hela 

kommunen. 

 

Ökat och förbättrat bostadsbyggande utanför staden  

TN & BN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Det byggs för få bostäder i Lunds kommun, inte minst i tätorterna i den östra delen av 

kommunen. Man ska kunna bo i hela Lunds kommun under olika stadier av livet. Genom fler 

attraktiva bostäder, med blandade upplåtelseformer, stärks tätorterna vad gäller underlag för 

handel, service, förskola, skola och annan omsorg. Vi vill ge tekniska nämnden och 

byggnadsnämnden ett gemensamt uppdrag att särskilt öka bostadsbyggandet i de östra 

kommundelarna. 

 

Stadsutvecklingsprogram 

BN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Olika delar av kommunens organisation hanterar frågor som i grunden handlar om bättre stads- 

och samhällsutveckling. Men i alltför hög utsträckning hanteras frågorna fortfarande som 

separata och av varandra oberoende ärenden, trots att de egentligen hänger ihop. Samtidigt är 

möjligheterna för boende i de berörda områdena att medverka i arbetet allt för små. Vi vill att 

byggnadsnämnden utvecklar ett arbetssätt med stadsdelsprogram som samlar de flesta av 

kommunens och andra aktörers arbete för att utveckla våra stadsdelar, där boende också ges 

möjlighet att aktivt medverka. 
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Utveckla lokalsamhället – Medborgarbudget 

KS  6,0 Mkr (3,0Mkr) 6,0 Mkr (3,0Mkr) 6,0 Mkr (3,0Mkr)  

Medborgarbudget är ett system att involvera medborgarna och ge dem inflytande i hur 

ekonomiska resurser ska prioriteras och hanteras. Metoden har utvecklats för svenska 

förhållanden av SKR med stor framgång. Vi vill införa medborgarbudget som en långsiktig 

och permanent satsning för boende i alla orter och stadsdelar i Lunds kommun genom 

driftsresurser, men även investeringsmedel. 

  

Extra utsmyckning av byarna och stadsdelar 

TN  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Hela Lunds kommun ska leva. Det förpliktigar självklart också på detta område och genom att 

då levandegöra högtider och årstider i våra samhällen bidrar vi till en positiv upplevelse för 

lundabor och besökare. 

Centrumutveckling  

TN  0,11 Mkr (5,0Mkr) 0,325 Mkr (5,0Mkr) 0,542 Mkr (5,0Mkr) 

Stadsmiljön bör ständigt utvecklas och stadskärnan ska vara en trygg mötesplats för alla. 

Tidigare har arbetet med att utveckla platser och stråk tillsammans med fastighetsägare och 

företagare gett goda resultat. Detta vill vi fortsätta med så att fler platser och stråk kan omfattas. 

Det är så vi bygger en ännu bättre stadsmiljö.  

 

Bygg ett inomhusbad i Dalby 

KS  0,2 Mkr 0,2 Mkr 

Hela Lunds kommun ska leva och utvecklas, då måste vi också ha en stark idrottsinfrastruktur 

även i tätorterna utanför staden. Det finns en stor efterfrågan på fler möjligheter att simma. Ett 

sätt att tillmötesgå båda dessa behov är att investera i ett inomhusbad i Dalby.  

 

Upprustning Medborgarhuset i Genarp 

KS -(2,0Mkr) 0,14 Mkr (2,0Mkr) 0,28 Mkr (-) 

Det är dags att gå från ord till handling. Medborgarhuset stod klart 1973 och har sedan dess 

varit centrum för olika kultur- och fritidsaktiviteter. Det behövs specifika åtgärder för att stärka 

huset. Vi socialdemokrater vill att kommunen levererar på dess löfte till genarpsborna.  

 

Nya cykelleder, i bland annat Genarp 

TN 0,433 Mkr (10,0Mkr) 0,433 Mkr 0,433 Mkr 

Lund har länge varit en ledande cykelkommun i Sverige och nu fortsätter vi arbetet med att 

bygga ut cykelvägnätet ytterligare. Bland annat måste resurser till för att säkra cykeltrafiken 

kring Genarp för att öka tillgängligheten och minsta risken för olyckor. 
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Stadsutveckling Källby och Västerbro  

KS  1,0 Mkr 1,0 Mkr 1,0 Mkr 

Här stärker vi förutsättningarna för dessa två viktiga utbyggnadsområden inom ramen för 

samma satsning. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fullt ut lyckad 

stadsutveckling av dessa områden behöver resurser för en förstärkt styrning och höga 

stadsbyggnadsambitioner. 

 

Förstärkning rekreation och natur  

TN  3,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr 

Många kommuninvånare har fått mersmak på naturupplevelser under pandemiåret och det 

högre besökstrycket på kommunens anläggningar och parkområden gör att vi nu höjer 

ambitionsnivån ytterligare. Vi vill ta Lunds kommuns invånares behov av rörelse in i framtiden! 

 

Post corona förstärkt satsning i natur och park 

TN 0,217Mkr (5,0Mkr) 0,217Mkr 0,217Mkr  

Effekten av vårt ökade friluftsliv under pandemin är många, men bland annat sliter det på 

anläggningar och parker. Med denna satsning motverkar och avhjälper vi detta. 

  

Naturreservat, främst Höjeådalens nya naturreservat  

TN  4,0 Mkr 4,0 Mkr 4,0 Mkr 

Resurserna för en ansvarsfull hantering av våra naturreservat måste stärkas. Inte minst då 

äntligen även Höjeådalens reservat tillkommer. De utökade resurserna avser bland annat 

driftsresurser och skötselplaner. 

 

System för bokning av idrottslokaler och hantering av stöd till föreningar 

KS 0,7 Mkr 0,7 Mkr  0,7 Mkr  

SN har uppdrag att genomföra satsningen 

Kommunen förfogar över mängder av lokaler som endast används en mindre del av dygnet för 

kommunens egen verksamhet. Inte minst gäller det våra skolor. Det gäller även idrottslokaler 

som genom en mer effektiv hantering hade kunnat användas av fler.  För att effektivare hantera 

kommunens lokaler och möjliggöra att de i högre utsträckning också kan användas av 

föreningar och allmänhet tillskjuts resurser i budgeten. 
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Lov i Lund 

KoF 1,5 Mkr 1,5 Mkr 1,5 Mkr 

 

Vi vill bibehålla och stärka den oerhört populära satsning som startades av den S-ledda 

regeringen. En aktiv fritid under loven är inte bara underhållande för barn- och unga, utan 

hela staden lever upp! 

 

 

Lokalanpassningar för läger och övernattning 

KS & SN (2,0 Mkr) 0,14Mkr (2,0 Mkr) 0,28Mkr  

 

Vi vill möjliggöra att kommunens lokaler i större utsträckning kan användas för övernattning 

och inkvartering för till exempel ungdomsläger vid sportevenemang eller andra läger. Det är 

något som föreningslivet länge efterfrågat. Lunds kommun är värd för flera olika stora 

evenemang varje år och det är angeläget att stärka möjligheten till detta för bland annat 

ungdomsidrotten. Vi utökar resurserna i budgeten för att i ett första steg anpassa två skolor, en 

i staden och en i de östra kommundelarna. Det gäller inte minst behoven kopplade till 

brandsäkerhet vid övernattning samt bespisning.  
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Skatter och finansiellt netto  

 

 

Finansförvaltning 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevision 

 

 
 

 

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Förändrad skatteprognos per augusti (SKR 21:31 -18 328 -15 112 -14 719

Avskaffat extra vinstuttag från LKF -30 000 -30 000 -30 000

Skattehöjning (öre / 100 kr) 77 000 79 250 82 000

25

Avskaffat extra vinstuttag från LKP -1 985 -1 985 -1 985

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 26 687 32 153 35 296

Resultatpåverkande 7 673 652 7 922 899 8 176 655

Tillkommande förändringar 2021-2023 2022 2023 2024

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet 2 000 5 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 2 000 5 000

Nettokostnadsram -92 275 -80 675 -117 775

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Internationellt arbete -200 -200 -200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -200 -200 -200

Nettokostnadsram -12 847 -13 115 -13 388

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Budget bereds och föreslås av kommunfullmäktiges presidie

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -4 332 -4 332 -4 333
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Kommunstyrelse 

 

 

 

Barn- och skolnämnd 

 

 

  

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Elektrifiera Lund: Driftskonsekvenser invest. 10 Mkr -700 -700 -700

Elektrifiera Lund, utvecklingsresurser -2 000 -2 000 -2 000

Breddad rekrytering 

Hälsosammare arbetsliv: Stärkt företagshälsovård i egen regi -1 000 -1 000 -1 000

Future by Lund -2 000 -2 000 -2 000

Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet -2 000 -2 000 -2 000

Hälsosammare arbetsliv: Nätverk -1 000 -1 000 -1 000

Välkomstpaket för studenter -600 -600 -600

Reserverade medel för system för bokning av lokaler -700 -700 -700

Hälsosammare arbetsliv: inför 80-90-100-modellen -5 000 -5 000 -5 000

Stadsutveckling Källby och Västerbro -1 000 -1 000 -1 000

Utökning av ordningsvakter på Mårtenstorget, Stortorget mm -3 000

Utveckla lokalsamhället - Medborgarbudget -6 000 -6 000 -6 000

Utveckla lokalsamhället - Medborgarbudget, invest kons. 3 Mkr/år -95 -210 -350

Bygg ett inomhusbad i Dalby -200 -200  

Starta ett kampsportcentrum -200 -200  

Ytterligare en ny ishall -200 -200 -200

Ytterligare en "Sankt Hansgård": Driftkonsekvens invest 30 mnkr -1 950

Lokalanpassningar för läger och övernattning, invest.kons. 0 -140 -280

Upprustning Medborgarhuset i Genarp, invest.kons. 0 -140 -280

Minskade anslag till KS förfogande 5 121 5 121 5 121

Minskat anslag för tomställda lokaler 7 000 7 000 7 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -13 574 -10 969 -12 939

Nettokostnadsram -370 383 -467 704 -569 778

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

KS 210811 Ersättning till små förskolor utanför tätorterna -700 -700 -700

En bättre skola med högre lärartäthet, minskade skolklasser och mindre barngrupper -45 000 -45 000 -45 000

Åtgärda utbildningsskulden -11 500 -5 000

Kompetensutveckling i sex och samlevnad -2 000 -2 000 -2 000

Psykisk ohälsa, införande av screeningprogram -5 000 -5 000 -2 000

Kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck -2 000 -2 000 -2 000

Fri tillgång till mensskydd för barn och unga -500 -500 -500

Förstärkt extraordinärt stöd -10 000 -10 000 -10 000

Stärkt fritidshemverksamhet -5 000 -5 000 -5 000

Ytterligare en "Sankt Hansgård" -500 -500 -500

Utveckla S:t Hansgården -1 000 -1 000 -1 000

Uppdrag utredning placering jourförskola: Röda stugan (central jourförskola) 

Projekt: Bättre villkor för skolpersonalen -2 000 -1 000 -1 000

Nya förskolabussar: Driftskonsekvenser 0 -605 -1 210

Fler gröna skol- och förskolegårdar: Driftskonsekvenser -62 -186 -310

Skolböcker till alla elever - genomför en läromedelssatsning -15 000 -7 500 -7 500

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -100 262 -85 991 -78 720

Nettokostnadsram -2 799 151 -2 855 085 -2 920 356
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Utbildningsnämnd 

 
 

Vård- och omsorgsnämnd 

 
 

Socialnämnd 

 
 

Socialnämnd – försörjningsstöd 

 
 

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Kvalitetssatsning för en bättre utbildning -4 000 -8 000 -12 000

Åtgärda utbildningsskuld -10 000 -5 000

Psykisk ohälsa, införande av screeningprogram -2 000 -2 000 -2 000

Projekt: Bättre villkor för skolpersonalen -1 000 -500 -500

Förstärkt vuxenutbildning och SFI -4 000 -4 000 -4 000

Praktiknära forskning -750 -750 -750

Kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck -2 000 -2 000 -2 000

Kompetensutveckling i sex och samlevnad -2 000 -2 000 -2 000

Stärkt gemensamt arbetsmarknadsuppdrag

Fri tillgång till mensskydd för barn och unga -500 -500 -500

Inför omställningsår -500 -1 000 -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -26 750 -25 750 -24 750

Nettokostnadsram -674 613 -687 067 -702 220

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Återställda och avskaffade avgifter -5 500 -5 500 -5 500

Högre kvalitet, mer personal och inga delade turer -40 000 -40 000 -40 000

Ökat verksamhetsstöd till seniorföreningar -2 000 -2 000 -2 000

Skapa ett Seniorernas hus -1 000 -1 000 -1 000

Uppdrag: Ta fram förslag på ett ytterligare särskilt boende

Stärkt förebyggande arbete -2 000 -2 000 -2 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -50 500 -50 500 -50 500

Nettokostnadsram -2 322 038 -2 415 612 -2 513 007

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Alla barns rätt till en aktiv fritid -2 000 -2 000 -2 000

Aktiva arbetsmarknadsinsatser, bredda till personer närmare arbetsmarknaden, 

ungdomsanställningar -7 000 -7 000 -5 000

En ungdomssatsning för ökad arbetslivserfarenhet -6 000 -6 000 -6 000

Stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor -1 000 -1 000 -1 000

Kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck -1 000 -1 000 -1 000

Stärkt gemensamt arbetsmarknadsuppdrag

Socialsekreterare med kontaktuppdrag hos polisen -1 500

Intensifierat arbete mot missbruk -2 000 -2 000 -2 000

Krafttag mot sexhandel -1 000 -1 000 -1 000

Permanent stöd till kvinno- och tjejjour -1 000

Idéburet offentligt partnerskap med Vänskapens hus -960 -960 -960

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -20 960 -20 000 -21 460

Nettokostnadsram -550 476 -545 427 -551 329

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0

Nettokostnadsram -126 198 -121 889 -123 523
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Teknisk nämnd 

 

 

Teknisk nämnd – infrastruktur 

 

 

Byggnadsnämnd 

 

 

  

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Fri buss från 70+ -7 500 -7 500 -7 500

Investeringar i folkhälsa (Driftskons. invest. +15 Mkr/år) - motionsspår, spontanidrott, boule mm -325 -975 -1 625

Temalekplatser (Driftskons. invest. +6 Mkr/år) -185 -559 -931

Ökat och förbättrat bostadsbyggande utanför staden

Purple Flag för bättre och tryggare kvällsupplevelse -1 000 -1 000 -1 000

Ökad trygghet och underhåll av grönytor och parker -4 000 -4 000 -4 000

Extra utsmyckning av byarna och stadsdelar -1 000 -1 000 -1 000

Strategiskt markförvärv för verksamhetsmark och exploatering, ökad investering om 50 mnkr - 

driftkonsekvens 0 0 0

Förstärkning rekreation och natur -3 000 -3 000 -3 000

Post corona förstärkt satsning i natur och park - drift -2 000 -1 000 0

Post corona förstärkt satsning i natur och park - engångsinvestering om 5 mnkr - driftkonsekvens -217 -217 -217

Naturreservat, främst Höjeådalens nya naturreservat -4 000 -4 000 -4 000

Ökat bostadsbyggande, stärkt mark- och exploateringsarbete -1 000 -1 000 -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -24 227 -24 251 -24 273

Nettokostnadsram -232 850 -234 811 -234 040

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Centrumutveckling 5 Mkr/år: Driftskonsekvenser -110 -325 -542

Elektifiera Lund: Driftskonsekvenser av invest 10 Mkr -55 -217 -380

Elektifiera Lund: Utvecklingsmedel elbuss -1 000 -1 000 -1 000

Elektrifiera Lund: Laddinfrastruktur (Samma standard TN, LKF, LKP mfl) -1 000 -1 000 -1 000

Ökad trygghet genom förbättrad belysning 15 Mkr - driftkonsekvens -750 -750 -750

Reducering av underhållsskuld om 10 mnkr - driftkonsekvens -600 -600 -600

Nya cykelleder, ibland annat Genarp -433 -433 -433

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 948 -4 325 -4 705

Nettokostnadsram -75 798 -77 305 -81 640

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Ökat bostadsbyggande -1 000 -1 000 -1 000

Stadsantikvarie 0 -350 -350

Permanentad GIS-satsning -1 000 -1 000 -1 000

Digitaliserad bygglovsprocess -1 000 -1 000 -1 000

Stadsutvecklingsprogram -1 000 -1 000 -1 000

Ökat och förbättrat bostadsbyggande utanför staden -1 000 -1 000 -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -5 000 -5 350 -5 350

Nettokostnadsram -38 432 -38 925 -39 077



 

31 

 

Miljönämnd 

 
 

Renhållningsstyrelse 

 
 

Kultur- och fritidsnämnd 

 
 

Servicenämnd 

 
 

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Slopad nedskärning -311 -619 -928

Luftkvalitetsmätningar vid skolor och förskolor -1 000 -1 000 -1 000

Säkrad vattenkvalitet -1 000 -1 000 -1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -2 311 -2 619 -2 928

Nettokostnadsram -17 716 -18 062 -18 409

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Återbruk -500 -500

Kommuninternt arbete för minskat avfall -300 -300 -300

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -300 -800 -800

Resultatpåverkande 1 100 600 600

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

KF 201217 Förslag til l  ny internhyresmodell. Korrigering av anslag för lokalkostnader -2 000 -2 000 -2 000

Lov i Lund -1 500 -1 500 -1 500

Förstärkning av fältgruppen -1 500 -1 500 -1 500

Idrottslyft med utökat stöd till idrottsrörelsen -2 000 -2 000 -2 000

Återstart av kulturlivet -2 000 -2 000 -2 000

Musikcheck - ny årskull (halvårseffekt) -1 800 -3 600 -3 600

Förlängning av säsongen för utomhusbaden -540 -540 -540

Utökad biblioteksverksamhet -1 800 -1 800 -1 800

Utökat LOK-stöd och lokalkompensationsbidrag -1 500 -2 000 -2 500

Insatser för att minska geografiska snedrekrytering till musikundervisningen -1 500 -1 500 -1 500

Stärkt fritidsverksamhet -1 500 -4 200 -4 200

Uppdrag förstudie Kulturhuvudstad 2029 * *

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -17 640 -22 640 -23 140

Nettokostnadsram -365 708 -376 699 -381 051

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Pilotprojekt. Samlade servicetjänster (2 år) -1 000 -1 000 0

Investeringsprogram för miljö och energieffektivisering -500 -500 -500

Lokanpassningar för läger och övernattning, invest.kons.

Upprustning Medborgarhuset i Genarp, invest.kons.

Uppdrag: System för bokning av idrottslokaler & hantering av stöd t föreningar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 500 -1 500 -500

Nettokostnadsram -28 054 -21 517 -20 684
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Valnämnd 

 
 

Överförmyndarnämnd 

 
 

Habostyrelse 

 
 

Resultat 

 
 

 

 

 

 

 

Tillkommande förändringar 2022-2023 2022 2023 2024

Demokratifrämjande insatser -500 -500 -500

Fler valdistrikt -250 0 -250

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -750 -500 -750

Nettokostnadsram -6 687 -2 044 -2 292

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

AI-projekt (2 år) -500 -500 0

Slopad nedskärning -293 -586 -879

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -793 -1 086 -879

Nettokostnadsram -15 462 -15 738 -15 516

Tillkommande förändringar 2022-2024 2022 2023 2024

Slopad nedskärning -96 -187 -278

Summa förändringar exkl pris/lönekomp -96 -187 -278

Nettokostnadsram -4 657 -4 746 -4 835

Totalt Lunds kommun 2022 2023 2024

Nettokostnadsramar -7 737 785 -7 980 755 -8 313 252

Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 1 100 600 600

Resultatpåverkan Skatter & Finans 7 673 652 7 922 899 8 176 655

Faktiskt budgetresultat 85 967 96 744 24 003

Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1,1% 1,2% 0,3%
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