En rosa budget
Feministiskt Initiativ (Fi) har sedan valet 2014 verkat politiskt i Lunds parlamentariska rum
genom att konsekvent driva den rosa politik vi getts mandat och förtroende att föra.
Vi lägger nu för tredje gången en egen budget för Lunds kommun.Budgeten är vår grund för
att fortsätta föra Lund i en riktning som tillförsäkrar alla i kommunen rätten och möjligheten
att färdas väl genom livet.
Feministiskt Initiativ är ett antirasistiskt feministiskt parti med intersektionalitet och mänskliga
rättigheter som grund. Vi verkar för att skapa ett öppet, inkluderande, jämställt och jämlikt
samhälle fritt från diskriminering och där alla kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.
För att samhället ska fungera och för att alla ska få leva ett bra liv behöver vi fördela våra
gemensamma medel. Det gör vi genom att se till att vår gemensamma välfärd utökas istället
för att urholkas, vilket kräver satsningar och en hållbarhet på lång sikt. I en budget måste det
tydligt synas att det är behoven som styr ekonomin.
Med Feministiskt Initiativs budget skapar vi gemensamt en bättre kommun för alla invånare.
Vår politik vill inkludera i stället för att exkludera, integrera i stället för att segregera och ge
alla en trygg plats i kommunen.

Förutsättningar för en hållbar välfärd
Lunds kommun har många övergripande mål, riktlinjer, policys och beslut som är styrande
för arbetet i kommunen och som ska leda till en miljömässig och social hållbarhet med
jämlikhet och jämställdhet som villkor. Detta innefattar självklart även anställda i kommunen,
till största andelen kvinnor, som ska har en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom
och med kommunens verksamhet.
Fi har en tillit till förvaltningar och tjänstepersoners kompetens och vilja att utföra
verksamhetens uppdrag för kommuninvånarnas bästa. Vi vill ge förutsättningar för att detta
ska vara möjligt och kan inte bidra till att ytterligare försvagningar av välfärden görs.
Vår syn på säkerhet fokuserar på en mänsklig säkerhet för alla. Att tillförsäkra funktioner
som ger stöd och garanterar säkerhet för våldsutsatta kräver en långsiktig finansiering vilket
är en övergripande kommunal angelägenhet. Genom vår budget ger vi möjlighet att arbeta
såväl förebyggande som med insatser när behovet redan uppstått. Verksamheter som
arbetar med verkningarna av skadliga normer i samhället ska kunna förlita sig på att deras
verksamhet är prioriterade frågor som inte ska utföras på ideell basis. De ska också kunna
vara trygga med att arbetet kan planeras på längre sikt än från år till år. Genom att
kompensera fullt för pris- och löneökningar samt att minimera effektiviseringar skapar vi
dessa förutsättningar. Vi riktar uppdrag och satsningar även i denna budget som vi under
nästa mandatperiod kommer att bevaka och förtydliga i det fortlöpande politiska arbetet.
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Vi gör en tydlig budget med satsningar som inte sedan äts upp av dolda nedskärningar.
Vi lägger en ärlig och transparent budget som synliggör utmaningar och effekter som
kommer ur en ovilja att öka medel genom skatteintäkter. Vi väljer att inte budgetera för en
prognosticerad resultatförbättring som är beroende av faktorer kommunpolitiken inte kan
påverka. Det vi baserar budgeten på är de fakta vi har. Vi synliggör behoven och skapar
utrymme för verksamheten med en ambition att eliminera alla krav på effektiviseringar som
begränsar istället för att utveckla arbetet i Lunds kommun.
Vi ställer krav på att beslutade mål och riktlinjer hörsammas, ständigt arbetas efter och inte
bortprioriteras eller lyfts upp endast vid val. Ett exempel på detta är att Lunds kommun har
undertecknat CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå) som innehåller principen om att handlingsplaner
och program har tillräcklig finansiering och mänskliga resurser för att jämställdhetsarbetet
ska kunna nå framgång och som ställer krav på konsekvensanalyser ur ett
jämställdhetsperspektiv vid politiska beslut.
Med ekonomi och välfärd som verktyg ser vi möjligheter att skapa en hållbar budget.
Antagna effektiviseringskrav har visat sig kraftigt försvåra arbetet med att garantera en
välfärd för alla. Vi minimerar därför nedskärningar (oftast benämnda effektiviseringskrav då
det är så de är antagna i kommunens rådande budget) men ser att kreativt och nyskapande
tänkande, en ansvarsfull budget och god politisk styrning ger utrymme för en stark välfärd.
Vi gör det tillsammans!
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Budget - såhär funkar det
Lunds kommuns högst beslutande organ, det vill säga där de största besluten tas,
är kommunfullmäktige. Där deltar ledamöter från Feministiskt Initiativ tillsammans med
ledamöter från andra partier för att besluta i olika ärenden som har med kommunen att göra.
Varje år har kommunfullmäktige något som kallas budgetfullmäktige. Då lägger
de olika partierna, vissa tillsammans och vissa ensamma, fram förslag på hur
budgeten för Lunds kommun ska se ut. I budgetarna finns förslag på saker man
ska ge pengar till och saker man ska ta pengar från i kommunen. Budgeten
innehåller förslag som sträcker sig över tre år, till kommande budgetfullmäktige är det
2019, 2020 och 2021 vi lägger förslag om. Efter att budgetarna lagts fram röstar
de partier som sitter i kommunfullmäktige och det budgetförslag som får flest
röster blir den budget som kommunen sen får utgå från.

Kommunala nämnder
I Lund finns flera nämnder. En nämnd är ett beslutande organ, det vill säga att
det tas beslut för kommunen där. En nämnd är inriktad på ett visst område. Vi
har till exempel en Kultur- och fritidsnämnd som bland annat har hand om frågor som rör
kultur och idrott. På budgetfullmäktige röstar vi om hur nämndernas
övergripande budget ska se ut. Vi har delat in vår text efter varje nämnd och beskriver
satsningar eller minskningar i nämndens budget enskilt.
+ står för pengar och saker vi tar bort från nämnden, som åker in i vad man kan
kalla ”kommunens kassa”
- står för när nämnden får mer pengar för något, pengar som tas från
”kommunens kassa”
Alla belopp i budgeten är i tusen kronor (tkr) om inget annat anges.

Full pris- och lönekompensation
Löner och priser ökar årligen. Genom att kompensera dem i budgeten döljer vi
inte några nedskärningar som drabbar personalen och verksamheten. Alla
nämnder får i vår budget full pris- och lönekompensation.

Antidiskrimineringsarbete
Det som benämns som antidiskrimineringsarbete i budgeten avser riktade satsningar som
kan användas utifrån just den nämndens verksamhet och behov. Det kan t.ex. innebära ett
intensifierat likabehandlingsarbete inom skolan eller HBTQIA-certifiering av en specifik
verksamhet och att garantera kompetens för ett ständigt närvarande normkritiskt arbete.
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Förklaring till budgetposter
På nästkommande sidor redovisas och motiveras Fi Lunds budget utifrån respektive
verksamhet och nämnd. Fullständig budget återfinns i bilaga A
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Politisk ledning
Fi vill sänka kommunalrådens löner. Kommunalråden i Lund har en grundlön som vida
överstiger de flesta kommunanställdas. Vi ser möjligheten att sänka dessa löner, det ska
heller inte vara möjligt att utöka dem genom fler kommunala uppdrag.
2019: + 800
2020: + 800
2021: + 800
Fi ser inte heller att kommunens budget ska belastas av årliga resor till politikerveckan i
Almedalen.
2019: + 700
2020: + 700
2021: + 700

Kommunkontoret
Årliga resor till fastighetsmässan Mipim är inte en kostnad Fi anser ska budgeteras för. Med
tanke på bostadsbristen i kommunen ser vi alla medel som inte används direkt till att lösa
detta som en omotiverad kostnad.
2019: + 300
2020: + 300
2021: + 300

Kommungemensamt
UPPDRAG: Partikel och fossilfria fordon
Vi vill se en plan för att samtliga fordon i kommunens fordonspark på sikt ska bytas ut till
partikel- och fossilfria alternativ.
UPPDRAG: Jämställda löner
Kommunen måste som arbetsgivare intensifiera arbetet för jämställda löner. Grundliga
genusanalyser måste genomföras som inte enbart ser till löneskillnader i specifika
yrkesgrupper utan även mellan manligt och kvinnligt kodade yrken.
UPPDRAG: Ensamkommande unga får stanna i Lund
Fi vill garantera ensamkommande unga personer en trygghet under sin tid i Sverige och
förutsätter att det beslut som tagits för 2018 permanentas.
UPPDRAG: Kraftringen steg 1 - 100 % Förnybar energi
Fi vill att Lunds kommun som majoritetsägare i Kraftringen AB tar ansvaret att ge direktiv för
att Kraftringens produktion ska komma från 100 % förnybar energi.
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Lunds kommuns nämnder
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden är till största del finansierad av externa intäkter, vilket gör den
konjunkturkänslig. För att tillförsäkra nämnden förutsättningar för att fortsätta arbetet med
bostäder skapar vi en hållbar budget med minimala effektiviseringskrav och full pris- och
lönekompensation.

Tekniska nämnden
Det offentliga rummet är den plats som alla som vistas i Lund ska kunna tillgå oavsett vilka
förutsättningar personen har. Därför är det viktigt att våra gemensamma utrymmen håller
god standard, är stimulerande, säkra, trygga och tillgängliga. Idag har Lunds kommun en
ständigt växande så kallad underhållsskuld. Detta betyder att vi varje år halkar efter i
underhållet av parker, gångstråk, cykelvägar och gator. Lunds föryngringstakt ligger långt
under den som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting. F! Lund ser mycket
allvarligt på detta, och satsar därför en rejäl summa pengar för att förhindra att skulden växer
ytterligare. Detta framför allt för att det offentliga rummet ska vara tryggt och tillgängligt för
alla som vistas i kommunen, men också för att säkerställa ett fortsatt arbete med
övergången till ett hållbart transportsystem, vilket kräver att cykel- och gångstråk håller god
kvalitet. Detta gynnar inte minst kvinnor eftersom de utgör en majoritet av cyklister och
fotgängare. F! Lund satsar därför 10 milj kronor per år i investeringsbudgeten som i sin tur
ger driftskostnader för en god offentlig miljö för alla.
F! vill att staden ska vara tillgänglig, välkomnande och tilltalande för alla, året om. Vid vissa
högtider pyntas stadskärnan för att bli än mer attraktiv för människor att röra sig i. Detta
gynnar i sin tur handeln genom att konsumtionen ökar. Vi anser därför att näringsidkare i
kommunen också bör vara med och bekosta utsmyckningen, vilket minskar kostnaderna för
kommunen. På så sätt kan tekniska förvaltningens pengar omfördelas till att bekosta
exempelvis reparationer och offentliga toaletter, vilket bidrar till en bättre offentlig miljö för
alla.
Fi vill avskaffa fågelvoljärerna i Stadsparken då vi inte anser att djurhållning bör ingå i
kommunens verksamhet ur ett etiskt perspektiv.

Driftskostnader/underhåll
2019: - 600
2020: - 1 200
2021: - 1 800
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Pynt (Uppdrag: Dialog med handelsföreningen)
2019: + 1 100
2020: + 1 600
2021: + 1 800

Fågelvoljärer
2019: 0
2020: + 300
2021: + 550

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur, idrott, bibliotek och fritidsverksamheter har alla centrala roller i skapandet av ett
inkluderande samhälle med livskvalitet för alla invånare. Fi ser kultur och alla nämndens
verksamheter som en viktig bärare av demokratin och dess utveckling. Då Kultur- och
fritidsnämnden har få lagstyrda verksamheter riskerar nämnden att anslås med ökade krav
på nedskärningar. Fi satsar däremot på utökad verksamhet och ger nämnden full pris- och
lönekompensation och minimerar besparingskrav i likhet med kommunens övriga nämnder.
Kultur-och fritidsnämnden ska spela en stor roll i arbetet för att välkomna och inkludera
nyanlända i kommunen. Vi ser vikten av kultur, fritid och idrott för inkludering och för att
mötas över gränser och avsätter särskilda resurser till en inkluderingskoordinator.
Inkluderingskoordinatorn ska verka som en länk mellan nyanlända, kommunen och
civilsamhället. Medlen skall också gå till att ta reda på vad flyktingar och nyanlända ser som
värdefullt och intressant i befintlig kultur- och fritidsverksamhet. Detta för att bättre kunna
matcha nyanlända med befintligt utbud. Medlen skall stödja befintlig verksamhet inom
förvaltningen för att inkludera nyanlända och ge dem möjligheten till högre livskvalitet och
glädje genom kultur, fritid och idrott.
Fi vill att Kulturskolans verksamhet ska kunna erbjudas så många barn och unga som
möjligt. Det förutsätter att denna inte urholkas genom kommununderstödd konkurrens vilket
musikcheckar bidrar till, inte har för höga kostnader och att informationen är tillgänglig för
alla. Vi vill därför rikta medel från musikcheckar direkt in i Kulturskolans verksamhet.
Lund har lokaler som behöver utredas och/eller underhållas för att kunna användas till
verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (Observatoriet, Folkparken och
i framtiden Stadshallen).

Inkluderingskoordinator
2019: - 400
2020: - 400
2021: - 400
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Förstärkt Kulturskola
2019: - 5 500
2020: - 5 500
2021: - 5 500
Åtgärder för eftersatt underhåll
2019: - 3000
2020: - 3000
2021: - 3000
Utredning användning lokaler
2019: - 100
2020: - 100
2021: - 100

Socialnämnden
Socialnämnden består främst av lagstyrd verksamhet. Effektiviseringar kan därför endast
göras på en mycket liten del vilket ger effekter som riskerar rättssäkerhet, en hållbar
situation för personal och kontraproduktiva nedskärningar som uppenbart kommer att
generera kostnader i andra delar/led.
Lunds kommun bör sträva efter att vara ledande i solidaritet, generositet och ansvar för
medmänniskor som befinner sig i utsatta och svåra situationer. Detta måste göras genom att
visa en politisk vilja att se till att tjänstepersoner har möjlighet att kvalitativt utföra de uppdrag
och skyldigheter socialtjänsten har. Att värna, hjälpa och möjliggöra ett gott och värdigt liv för
alla som vistas i Lunds kommun.
Vi ger Socialnämnden full pris- och lönekompensation och minimerar effektiviseringskrav.
Fi ser vikten av normkritiskt och inkluderande förhållningssätt med kompetens i alla delar av
kommunens verksamhet och i synnerhet i Socialnämndens. Människor som tjänstepersoner
möter är från början i en svår livssituation och vi ser att bemötandet är av största vikt för
människor och avgörande för att ärenden och bedömningar blir korrekta. Det finns olika
möjligheter att kvalitetssäkra verksamheten ur detta perspektiv och vi utgår från att nämnden
använder de medel vi avsätter i budgeten på bästa vis för att komma brukare till godo.
Vi anser att ansvaret för flyktingmottagandet är kommunövergripande. Under avsnittet
kommungemensamt beskrivs en möjlighet för Lunds kommun i likhet med Malmö att befria
Socialnämnden från den större delen av det ekonomiska ansvaret för mottagande av
nyanlända och flyktingar. Vi har alla möjligheter att med vilja och gemensamma medel
värdigt välkomna människor i behov av en ny plats att kalla hemma till Lund.
Bristen på tillgång till lägenheter för verksamhetens behov påverkar ekonomin och det är av
yttersta vikt att nämnden tilldelas bostäder.
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Fi gläds åt beslutet Kommunfullmäktige under 2018 fattade att låta ensamkommande unga
som är i asylprocessen kvarstanna i kommunen efter att ha fyllt eller bedömts vara 18 år. Vi
ser inte att ansvaret ska läggas på ideell sektor men är tacksamma över att ideella krafter
går in och stöttar när behovet finns. Vi förutsätter att Lunds kommun fortsätter att ta
humanitärt ansvar minst genom fortsättning av den IOP som tecknats för verksamhet
Kompassen 2018. Vi budgeterar därför för detta även kommande år.
I Lunds kommun har det funnits möjligheter för EU-medborgare i utsatthet att sova tryggt,
säkert och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i och med minst ett härbärge riktat till
gruppen. Tack vare IOP kring härbärgesplatser har det visat sig att ideell sektor kan ägna
sig åt samhällsguidning utöver att fysiskt erbjuda sängar, dusch och kök. Det har resulterat i
att flertalet EU-medborgare i utsatthet har sökt och fått arbete och även mer hållbara
bostadslösningar. Detta är otroligt värdefullt för såväl individer som för samhälle. Fi vill skapa
förutsättningar för förutsägbarhet och långsiktighet i det här arbetet och därför utökar vi
budgeten för härbärge för EU-medborgare i utsatthet.
Antidiskrimineringsarbete
2019: - 600
2020: - 600
2021: - 600
Kompassen
2019: - 1 770
2020: - 1 770
2021: - 1 770

Härbärge EU-medborgare i utsatthet
2018: - 700
2019: - 700
2020: - 700
UPPDRAG: Att utreda aktledare
När familjer bestående av en man och en kvinna idag ansöker om och beviljas
försörjningsstöd blir mannen per automatik aktledare. Förslag har framförts om att detta
ändras ur ett jämställdhets- och självständighetsperspektiv som är gott. Fi vill att praxis ska
vara neutral och att oavsett vilka som ingår i hushållet ska utbetalning som norm ske
uppdelat mellan parterna, de vuxna, i hushållet. Vi ger i uppdrag till Socialnämnden att
utreda vad detta skulle innebära i ändring av arbetssätt.

UPPDRAG: Tak över huvudet-garanti
För Feministiskt Initiativ är det väldigt enkelt. I vårt Lund ska ingen medmänniska sova
utomhus utan istället ska alla utan tak över huvudet garanteras att bli erbjudna just det. Vi vill
att socialnämnden garanterar detta. En möjlighet är att nämnden “hämtar hem” och utökar
härbärgesplatser för en ökad flexibilitet.
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Miljönämnden
Fi ger i budgeten Miljönämnden full pris- och lönekompensation samt minskar
effektiviseringskrav.

Vård- och omsorgsnämnden
För Feministiskt Initiativ är väl fungerande vård och social omsorg en grundbult i ett
välmående samhälle. Det är även ett mått på hur det står till med rättvisa, jämlikhet och
jämställdhet. Hur vi möter behov hos de som tillfälligt eller kontinuerligt behöver stöd visar
hur vi ser på individers värde, både som enskilda personer och som en del av kommunens
invånare. Fi ser hur en kvinnodominerad vård- och omsorgssektor alltför länge fått stå
tillbaka och vi budgeterar därför för full pris -och lönekompensation. Vi konstaterar att det
finns en uppsjö av rapporter och aktuell statistik som fastställer att vården i Sverige är långt
från att vara jämlik och jämställd, och Sverige behöver mer rosa politik.
För oss feminister vore det orimligt att spara in på insatser för äldre och människor med
funktionsnedsättning. Vi är dessutom övertygade om att det är kontraproduktivt både ur ett
mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Anställda med dåliga arbetsvillkor är kostsamt
då det leder till höga sjuktal och hög personalomsättning. Sjukskrivningarna bland anställda
inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund är redan alarmerande höga och prognoser
visar stigande rekryteringsbehov.
Såväl personal som brukare, boende och vårdtagare måste ges möjlighet att påverka den
vård och omsorg som ges, men sådant engagemang kräver att det i stället för besparingar
finns utrymme för förbättringar. Att organisatoriska satsningar som utgår från att människor
är olika, inte bara leder till en mer rättvis fördelning av makt, utan även ger ekonomiska
besparingar ser vi i implementerandet av IBIC (Individens behov i centrum) och ökad
användning av välfärdsteknologi.
En ytterligare satsning Fi vill göra är att införa 6-timmars arbetsdag. Initialt vill vi genomföra
detta på två verksamheter inom vård och omsorg. Det har redan gjorts i andra kommuner
och landsting, och ur flera olika perspektiv fallit väl ut. Lund som stolt stad och modern
kommun bör välkomna försök med 6-timmars arbetsdag.
Habiliteringsersättningen för de som deltar i daglig verksamhet är idag 46 kr för heldag och
32 kr för halvdag. 2018 har Lunds kommun höjt ersättningen till 106 kr/72 kr under perioden
1 mars till 31 december, med hjälp av statsbidrag. Fi har budgeterat för att samma högre
nivå ska bibehållas även efter statsbidraget är slut.
Fi ser vikten av att antidiskrimineringsarbete utförs i en nämnd som möter människor med
behov av stöd i vardagen. Kompetenshöjande insatser ska garantera att detta stöd utförs
med respekt för människors olikheter.
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Genom att höja förbehållsbeloppen för personer som brukar tjänster inom Vård och omsorg
ger det 200 kronor mer kvar i månaden efter att avgifter är betalda.
Försök med 6-timmars arbetsdag i två äldreomsorgsverksamheter
2019: - 12 000
2020: - 12 000
2021: - 12 000
Höjning av förbehållsbeloppen
2019: - 2000
2020: - 2000
2021: - 2000
Ökad habiliteringsersättning
2019: - 4494
2020: - 4494
2021: - 4494
Antidiskrimineringsarbete
2019: - 600
2020: - 600
2021: - 600

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ansvarar bland annat över kommunens gymnasier, modersmålslärare,
komvux och SFI samt elevhälsan. Feministiskt initiativ, som i synnerhet ser sitt politiska
uppdrag i att värna om utsatta grupper, vet hur stark pressen är på de kvinnodominerade
yrkesgrupperna inom skola. Fi ser den utsatthet många elever dagligen tvingas leva med
och hur viktigt SFI och komvux är för vuxnas tillgång till samhället. Kvinnligt kodade
yrkesgrupper har länge varit mål för nedskärningar. Vi ser att just denna politik är
förklaringen till varför sjukskrivningarna bland lärare toppar statistiken. Vi ger därför
nämnden en full pris och- lönekompensation.
Statistik visar att andelen elever med psykisk ohälsa ökar vilket ger att skolorna behöver
ytterligare medel för att lösa problematiken. Därför vill vi göra en särskild satsning på
elevhälsa. Samtidigt diskrimineras olika utsatta grupper på gymnasie- och vuxenskolorna,
där exempelvis daglig rasism, transfobi, sexism, funkofobi och homofobi skapar en otrygghet
för både elever och personal. Vi vill intensifiera antidiskrimineringsarbetet och garantera
trygghet för alla inom skolan.
Lunds kommun utmärker sig genom att det är extremt högt söktryck till våra kommunala
gymnasieskolor. Det innebär att elever i årskurs 1 på gymnasieskolorna ofta kommer till
gymnasiet med hög stressrelaterad ohälsa. För att arbeta förebyggande mot det här krävs
ett systematiskt och beprövat samt forskningsbaserat arbete som kan minska stress hos
unga. Ett exempel på detta är kursen “Unga hjärnor” vilken vi baserat beräkningen på.
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Vi ser också behovet av en stärkt elevhälsa och satsar ytterligare på denna.
Antidiskrimineringsarbete
2019: - 600
2020: - 600
2021: - 600
Förebyggande arbete stressrelaterad ohälsa
2019: - 300
2020: - 350
2021: - 1 400
Stärkt elevhälsa
2019: - 1 500
2020: - 1 500
2021: - 1 000

Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden har ansvar för Lunds kommuns kommunala förskolor och
grundskolor. Som i samtliga nämnder budgeterar Fi för full pris- och lönekompensation.
Vi ser i högsta grad vikten av ett aktivt antidiskrimineringsarbete i skolan och budgeterar
extra för detta.
Antidiskrimineringsarbete
2019: - 600
2020: - 600
2021: - 600
UPPDRAG: Mindre barngrupper i förskola och på fritidshem
Vi ser stora barngrupper i förskolan och på fritidshem som ohållbart för både barn och
personal. De riskerar säkerhet, utveckling, trygghet och arbetsmiljö där det sistnämnda ger
Lunds kommun svårigheter att rekrytera personal. Särskilt drabbade är barn med svenska
som andraspråk och elever i behov av särskilt stöd. Fi uppdrar till Barn- och skolnämnden att
utreda hur mindre barngrupper ska kunna uppnås.

Renhållningsstyrelsen
Feministiskt Initiativ Lund anser att alla invånare i Lunds kommun ska kunna sortera avfall
enkelt. Idag har endast runt hälften av hushållen i kommunens ytterområden sopkärl med
fyrfackssystem. Vi vill arbeta för att alla hushåll, såväl på landsbygden som i nybyggda
villaområden, ska vara anslutna till fyrfackssystemet
FI vill även att ett principiellt beslut fattas om att taxeintäkter får användas även till
avfallsminskande åtgärder såsom ”Fixa Till!”
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Anslutning till fyrfackssystem
2019: - 100
2020: - 100
2021: - 50

Servicenämnden
UPPDRAG: Verka för vegetabilisk norm
Servicenämnden bedriver verksamhet genom Lundafastigheter, Markentreprenad och
Måltidsservice. Här finns det bra satsningar att göra för miljön. Vi uppdrar åt
Servicenämnden att införa en vegetabilisk norm i kommunala verksamheter för att det är bra
för miljön, bättre för djuren och bra för hälsan. Vegetabilisk mat minskar även behovet av
anpassad kost, då den är ägg och mjölkfri.
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Kommunala bolag
I avsnittet redovisas Fi Lunds budgetrelaterade ändringar för de kommunala bolagen
Kraftringen AB och Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).

Kraftringen AB
Lunds kommun är största aktieägare i bolaget Kraftringen AB. Som delägare i ett bolag med
denna verksamhet kommer ett stort ansvar. Samtliga ägarkommuner tar del av
vinstutdelning om 40 % per år enligt antagna riktlinjer. Vi ser att ett ökat vinstuttag, utan
påverkan på taxor i det rådande ekonomiska läget i kommunen och den övergripande
politiska oviljan att öka skatteintäkter, ger resurser till den gemensamma välfärden. Vi
omfördelar helt enkelt våra resurser till delar av kommunen som har behov av förstärkning.
Fi:s klimat- och miljöpolitik är tydlig, kärnkraft och energi utvunnen ur fossila källor måste
avvecklas i högre takt och produktion av förnybar energi ökas. Kraftringen har ett pågående
arbete i denna riktning vilket Lund som ägandekommun ska ge tydliga riktlinjer för. Se
uppdrag under kommungemensamt.
2019: + 32 200
2020: + 34 500
2021: + 35 500

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)
Vi tar däremot bort vinstuttaget ur vårt kommunalt helägda fastighetsbolag då vi ser att
dessa medel behövs i kommunens rådande bostadssituation. Allmännyttan ska ökas för att
kunna tillhandahålla hållbara bostäder till rimliga priser för alla.
2019: - 1 500
2020: - 2 000
2021: - 2 500
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Politisk ledning
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Dubbel revision på grund av valår
Sänkta kommunalrådslöner
Almedalen
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Kommunkontor
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
E-arkivlösning kommunen
Höjd medlemsavgift FINSAM
Mipim
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

2019

2020

2021

-58 888

-58 546

-54 813

342

3 733

7

-58 546

-54 813

-54 806

2019
-150
800
700
-589
761

2020

2021

800
700
-1 175
326

800
700
-1 723
-223

-57 785

-54 488

-55 029

2019

2020

2021

-195 910

-206 228

-208 045

-10 318

-1 818

583

-206 228

-208 045

-207 462

2019
-3 500
-750
300
-1 470
-5 420

2020
-3 500
-750
300
-3 016
-6 966

2021
-3 500
-750
300
-4 577
-8 527

-211 647

-215 011

-215 989

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Kommungemensamt

2019

2020

2021

Ingående nettokostnadsram

4 900

0

0

-4 900

0

0

0

0

0

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

0

Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Uppdrag: Kraftringen steg 1 - 100% förnybart
Uppdrag: Jämställda löner
Uppdrag: Ensamkommande ska kunna stanna
längre
Uppdrag: Övergång till partikelfria fordon
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Byggnadsnämnd
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

2019

2020

2021

-24 315

-29 525

-29 774

-5 209

-250

-251

-29 525

-29 774

-30 025

2019
-243
-243

2020
-538
-538

2021
-836
-836

-29 768

-30 312

-30 860

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Teknisk nämnd
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Driftkostnader underhåll
Pynt
Avskaffa fågelvoljärerna
Avveckling av nedskärningar
Uppdrag: Dialog med handelsföreningen
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Teknisk nämnd - Infrastruktur
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

2019

2020

2021

-189 837

-188 049

-188 855

1 788

-806

-806

-188 049

-188 855

-189 661

2019
-600
1 100
0
-1 899

2020
-1 200
1 600
300
-3 779

2021
-1 800
1 800
550
-5 668

-1 399

-3 079

-5 118

-189 447

-191 934

-194 778

2019

2020

2021

-61 172

-48 022

-67 622

13 150

-19 600

-2 028

-48 022

-67 622

-69 650

2019

2020

2021

0

0

0

-48 022

-67 622

-69 650

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Kultur- och fritidsnämnd
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Inkludera nyanlända
Utredning användning lokaler
Eftersatt underhåll
Nej till musikcheck
Förstärkt Kulturskola
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Socialnämnd
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Sänkt ersättning ensamkommande
Externt finansierade tjänster
Härbärge EU-medborgare i utsatthet
Verksamhet Kompassen
Antidiskrimineringsarbete
Avveckling av nedskärningar
Uppdrag: Kvinnor som aktledare
Uppdrag: Tak över huvudgaranti
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

2019

2020

2021

-347 031

-350 764

-353 896

-3 734

-3 132

-3 171

-350 764

-353 896

-357 066

2019
-400
-100
-3 000
5 500
-5 500
-1 735
-5 235

2020
-400
-100
-3 000
5 500
-5 500
-3 489
-6 989

2021
-400
-100
-3 000
5 500
-5 500
-5 259
-8 759

-355 999

-360 885

-365 825

2019

2020

2021

-454 971

-451 548

-458 268

3 423

-6 720

-6 817

-451 548

-458 268

-465 086

2019
-37 500
-6 000
-700
-1 770
-600
-2 275

2020
-37 500
-6 000
-700
-1 770
-600
-4 533

2021
-37 500
-6 000
-700
-1 770
-600
-6 824

-48 845

-51 103

-53 394

-500 393

-509 371

-518 480

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Socialnämnd - Försörjningsstöd
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Miljönämnd
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

2019

2020

2021

-115 279

-116 869

-118 482

-1 591

-1 613

-1 635

-116 869

-118 482

-120 117

2019

2020

2021

0

0

0

-116 869

-118 482

-120 117

2019

2020

2021

-13 778

-14 363

-14 433

-584

-71

-71

-14 363

-14 433

-14 504

2019
-138
-138

2020
-282
-282

2021
-426
-426

-14 501

-14 715

-14 930

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Vård- och omsorgsnämnd

2019

2020

2021

Ingående nettokostnadsram

-1 876 721

-1 982 472

-2 045 317

-105 752

-62 844

-72 088

Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
IBIC: effektivare planering
IBIC: förbättrad arbetsmiljö
Välfärdsteknologi: tillsyn via webbkamera
Välfärdsteknologi: mobil dokumentation
6 timmars arbetsdag 2 älderboenden
Ökad habiliteringsersättning
Högre förbehållsbelopp
Antidiskrimineringsarbete
Avveckling av nedskärningar
Uppdrag: Fortsätt avskaffandet av delade turer
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Utbildningsnämnd
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Kompensation förstelärare
Kompensation lärarlönelyftet
Stärkt elevhälsa
Förebyggande arbete stressrelaterad ohälsa
Antidiskrimineringsarbete
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

-1 982 472 -2 045 317 -2 117 404
2019
3 300
1 350
1 800
500
-12 000
-4 494
-2 000
-600
-14 492

2020
3 300
1 350
1 800
500
-12 000
-4 494
-2 000
-600
-29 613

2021
3 300
1 350
1 800
500
-12 000
-4 494
-2 000
-600
-44 953

-26 636

-41 757

-57 097

-2 009 108 -2 087 073 -2 174 501

2019

2020

2021

-531 432

-568 024

-589 781

-36 592

-21 757

-15 856

-568 024

-589 781

-605 636

2019
-600
-2 100
-1 500
-300
-600
-2 731
-7 831

2020
-600
-2 100
-1 500
-350
-600
-5 580
-10 730

2021
-600
-2 100
-1 000
-1 400
-600
-8 529
-14 229

-575 855

-600 511

-619 865

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Barn- och skolnämnd
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Antidiskrimineringsarbete
Avveckling av nedskärningar
Uppdrag: Mindre barngrupper i förskolan
och fritidshemmet
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Finansförvaltning
Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar 2019-2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Renhållningsstyrelse
Intäkter
Kostnader

Resultatpåverkande
Tillkommande förändringar 2019-2021
Fyrfackskärl i kommunens ytterområden
Uppdrag: Taxa till avfallsminskande åtgärder
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

2019

2020

2021

-2 504 387

-2 627 286

-2 674 842

-122 899

-47 556

-46 764

-2 627 286 -2 674 842 -2 721 606
2019
-600
-19 000

2020
-600
-38 500

2021
-600
-58 562

-19 600

-39 100

-59 162

-2 646 886 -2 713 942 -2 780 768

2019

2020

2021

-151 917

-179 896

-249 791

-27 979

-69 895

-131 730

-179 896

-249 791

-381 521

2019

2020

2021

0

0

0

-179 896

-249 791

-381 521

2019

2020

2021

162 200
-159 700

162 200
-159 700

162 200
-159 700

2 500

2 500

2 500

2019
-100

2020
-100

2021
-50

-100

-100

-50

2 400

2 400

2 450

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Servicenämnd

2019

2020

2021

Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster

85 865
55 100
142 000

87 865
55 100
142 000

89 865
55 100
142 000

Resultatpåverkande

282 965

284 965

286 965

2019

2020

2021

0

0

0

282 965

284 965

286 965

Tillkommande förändringar 2019-2021
Uppdrag: Verka för en vegetabilisk norm
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

Skatter & Finansiellt netto
Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Övrigt

Resultatpåverkande
Tillkommande förändringar 2019-2021
Skattehöjning (36 öre)
Ökat vinstuttag Kraftringen
Avskaffat uttag LKF
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

2019

2020

2021

5 934 141
647 607
125 185
-81 300
0

6 118 099
715 281
135 510
-99 000
0

6 344 469
749 614
141 020
-122 700
0

6 625 633

6 869 890

7 112 403

2019
100 579
32 200
-1 500
131 279

2020
103 697
34 500
-2 000
136 197

2021
107 533
35 500
-2 500
140 533

6 756 912

7 006 087

7 252 936

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar
Belopp i tkr

Totalt Lunds kommun

2019

2020

2021

-6 936 176
2 400
282 965
6 756 912

-7 214 137
2 400
284 965
7 006 087

-7 542 313
2 450
286 965
7 252 936

106 101

79 315

39

1,6%

1,2%

0,0%

Resultatmål om 2 %

131 635

136 668

141 882

Differens mot resultatmålet

-25 534

-57 353

-141 843

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter & Finans

Årets resultat
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning

