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§ 49
Förslag till fördelning av tillkommande
generellt statsbidrag 2020 - välfärdsmiljarder
Dnr KS 2020/0192

Sammanfattning
Av de av staten aviserade nya välfärdsmiljarderna om totalt 7,5
miljarder till kommuner och regioner beräknas Lund erhålla 63
miljoner kronor redan under 2020. I och med förstärkningen föreslår
Lundakvintetten följande fördelning 2020:





Barn- och skolnämnden: +22,7 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: +7,9 miljoner kronor
Socialnämnden: +14,0 miljoner kronor
Vård- och omsorgsnämnden: +18,4 miljoner kronor

Totalt: 63 miljoner kronor
Förstärkt budget för ovan nämnder om totalt 63 miljoner kronor ska
hanteras som en tillfällig budgetförstärkning för år 2020.
Budgetförstärkningen finansieras fullt ut genom högre generellt
statsbidrag till Lunds kommun 2020 om 63 miljoner kronor jämfört
med beslutad budget.
Lunds kommuns budgetresultat för 2020 påverkas inte utan är
fortfarande +141,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-14
Lundakvintettens förslag på fördelning av välfärdsmiljarderna

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar bifall till kommunkontorets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att barn- och skolnämnden budgetram ökas med 70 miljoner kronor,
att utbildningsnämndens budgetram ökas med 10 miljoner kronor,
att socialnämndens budgetram ökas med 15 miljoner kronor,
att vård- och omsorgsnämndens budgetram ökas med 20 miljoner
kronor, samt
att finansiering sker med 63 miljoner kronor från de
statliga välfärdsmiljarderna samt med ett lägre resultat om 52
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miljoner kronor.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att förstärka barn- och skolnämndens budget med 22,7 miljoner
kronor för budgetåret 2020
att förstärka utbildningsnämndens budget med 7,9 miljoner
kronor för budgetåret 2020
att förstärka socialnämndens budget med 14,0 miljoner kronor för
budgetåret 2020
att förstärka vård- och omsorgsnämndens budget med 18,4
miljoner kronor för budgetåret 2020
att finansiering sker genom aviserade 7,5 välfärdsmiljarder 2020
där Lund förväntas erhålla 63 miljoner kronor i högre generellt
statsbidrag.

Reservationer
Anders Almgren (S) reserverar sig mot beslutet i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att hon
återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelning
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-02-24 klockan 13.00–15.34

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, §§ 42 - 67, kl. 13.00 15.08
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL), ej § 53 på grund av jäv
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 53

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 42 - 68, kl. 13.00 - 15.14

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), §§ 42 - 50
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), §§ 42 - 46
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), §§ 42 - 68
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Tommy Bengtsson, samhällsstrateg, §§ 42 - 43

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 42–72

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 25 februari kl. 11.30

Underskrifter
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Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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2020-03-18

