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Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) En stärkt och utvecklad kommunal
välfärd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) har den 21 april 2021
inkommit med en motion med förslag på att fördela delar av 2021års förväntade överskott till barn- och skolnämnden,
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden genom en tilläggsbudget 2021.
Det stora förväntade ekonomiska överskott för 2021 förklaras
framför allt av högre skatteintäkter som dock varit osäkra under året
samt av lägre volymer inom barn, skola och omsorg än vad som
budgeterats. Med tanke på att år 2021 avslutats finns det ingen
möjlighet för verksamheterna att nyttja eventuella
budgetförstärkningar under 2021. Däremot återfinns några av
motionens budgetförslag i den av kommunfullmäktige beslutade
ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP) 2022–2024 med budget för
2022, till exempel förstärkt budget för minskade barngrupper i
förskolan, budgetmedel för utbildningsskuld 2022–2023, för såväl
barn- och skolnämnd som utbildningsnämnd och förstärkt
vuxenutbildning, samt ökat anslag för arbetsmarknadsinsatser.
Kommunkontoret avstyrker motionen.
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Motion från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) En
stärkt och utvecklad kommunal välfärd

Ärendet
Bakgrund
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) har inkommit med en
gemensam motion med förslag på att fördela delar av 2021-års
förväntade överskott genom en tilläggsbudget för 2021. Förslaget
prioriterar skola och utbildning, seniorer och äldreomsorg samt att
stärka social- och arbetsmarknadsinsatser. Förslag på förstärkt
budget 2021 avser såväl rätt till att disponera prognostiserat
överskott 2021 samt ge utökad budgetram till barn- och skolnämnd,
utbildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd och socialnämnd.
Barn- och skolnämnden föreslås tillse att samtliga barngrupper i
förskolan uppfyller Skolverkets rekommendationer beträffande
storlek, att klasstorlekarna inom grundskolan minskar, att
genomföra en läromedelssatsning samt att säkerställa att samtlig
personal i förskola, förskoleklass och fritidsverksamhet erbjuds
anpassade arbetskläder för utomhusarbete.
Utbildningsnämnden föreslås åtgärda den utbildningsskuld som
uppstått till följd av pandemin samt stärka vuxenutbildningen.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att avbryta införandet av det så
kallade hälsoschemat, säkerställa att delade turer avskaffas, öka
personaltätheten i omsorgsverksamheterna samt arbeta fram ett
nytt och utökat föreningsstöd till föreningar såsom
pensionärsorganisationer. Därutöver föreslås kommunfullmäktige
upphäva tidigare beslut om abonnemangsavgift på hjälpmedel i
ordinärt boende.
Socialnämnden föreslås genomföra en kombination av kommunal
feriepraktik med 600 platser och subventionerat feriearbete med
600 platser, erbjuda ungdomsanställningar samt att initiera ett
kommunövergripande arbete med insatser mot hedersrelaterat våld
och förtryck.

Föredragning
Slutlig ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021–2023 med budget
för 2021 beslutades av kommunfullmäktige 17 december 2020.
Utifrån de beslutade budgetramarna har sedan samtliga nämnder
planerat sin verksamhet 2021 genom nämndbeslutade
verksamhetsplaner och internbudgetar.
För 2021 prognostiseras ett större överskott för Lunds kommun
vilket främst förklaras av betydligt högre skatteintäkter samt lägre

Tjänsteskrivelse
2022-01-22

3 (4)
Diarienummer

KS 2021/0377
volymer inom barn och skola och äldreomsorgen än vad som
budgeterats. Den starkare utvecklingen av skatteunderlaget 2021
förklaras av en ökning av arbetade timmar till följd av en stark
återhämtning i den svenska ekonomin efter coronapandemins värsta
fas. Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognoser var dock
osäkra under större delen av året och utvecklingen av pandemin i
form av hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner
fortlöper världen över var avgörande för faktiskt utfall. Budgeterade
volymer 2021 inom barn och skola respektive äldreomsorgen utgick
från befolkningsprognosen för Lunds kommun per mars 2020.
Befolkningsutfallet blev betydligt lägre till följd av en lägre rörlighet i
flyttnettot på grund av rådande pandemi. Det redovisas därmed
större ekonomiska överskott inom barn och skola samt i
äldreomsorgen till följd av färre barn, elever och äldre än vad som
budgeterats för 2021.
Även om 2021-års räkenskaper i skrivande stund inte är helt stängda
är det ändå för sent att tillföra nämnder ökade budgetmedel då det
inte finns någon möjlighet för nämnder att nyttja dessa resurser för
2021. I motionen presenteras även flertalet förslag på
budgetförstärkningar av permanent karaktär vilket påverkar
kommande års budget med en högre kostnadsnivå än vad
kommunfullmäktige har beslutat om.
Kommunfullmäktige fattade 2021-10-27--28 beslut om EVP 2022–
2024 där reviderade uppgifter återfinns om såväl skatteprognos som
befolkningsprognos för Lunds kommun. I beslutad EVP 2022–2024
med budget för 2022 ingår även flera av de förslag som motionen tar
upp, till exempel förstärkt budget för minskade barngrupper i
förskolan, budgetmedel för utbildningsskuld 2022–2023 för såväl
barn- och skolnämnd som utbildningsnämnd, förstärkt
vuxenutbildning och ökat anslag för arbetsmarknadsinsatser.
Därutöver har flertalet nämnder erhållit ett budgettillskott
motsvarande effektiviseringskrav för 2022. Det är också upp till
respektive nämnd att beakta de åtgärder som motionen presenterar i
sina verksamhetsplaner för kommande år.
Kommunfullmäktige föreslås med hänvisning till detta besluta att
avslå motionen.

Beredning
Beredningen har skett inom kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Tjänsteskrivelse
2022-01-22

4 (4)
Diarienummer

KS 2021/0377

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Vesna Casitovski
Kanslichef

