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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslag till riktlinje för extern finansiering av
utvecklingsprojekt.

Sammanfattning
Lunds kommun hanterar varje år en mängd externa medel som söks
från finansiärer som EU:s institutioner, statliga myndigheter och
stiftelser. Majoriteten av de externa medlen är i form av generella
och riktade statsbidrag till ordinarie verksamhet inklusive drift och
investeringar. Den andra betydande delen är utvecklings- och
samverkansprojekt som drivs av Lunds kommun eller kommunen i
samverkan med andra aktörer i Skåne, nationellt eller
internationellt.
Kommunen saknar tydlig struktur för prioritering och beslut om
ansökan av externa medel. Framförallt saknas förutsättningar för
uppföljning och uppsikt av de relationer samt förpliktelser som de
innebär för Lunds kommun. Detta är en utmaning då
kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens verksamhet
samt då det genereras merarbete vid varje förfrågan om kommunens
externa medel från forskare, journalister, myndigheter och EUinstitutioner med flera.
Kommunkontoret har under 2021 arbetat med en
kommungemensam riktlinje som skapar förutsättningar för
kommunstyrelsen att fullgöra sin uppsiktsplikt. Riktlinjen sänder ett
tydligt budskap från kommunstyrelsen att extern finansiering
uppmuntras och att den ska ligga i linje med politiska beslut, mål och
lagar.

Underlag för beslut
•
•
•
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