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Svar på interpellation från Anders Almgren (S) om
ändring av budgetprocessen inför EVP 2021-2023
-

-

-

Lunds kommun får nu en budgetprocess där förutsättningarna för nämnder och förvaltningar
att redovisa faktaunderlag och verkliga behov väsentligt försämras. På vilket sätt anser du att
det främjar budgetarbetet?
De flesta kommuner, bland dem Lunds kommun, står inför stora utmaningar vad gäller
välfärden och ekonomin. Det gör att behovet av blocköverskridande dialog och samarbete är
mycket stort. Varför väljer ni i detta läge att avskaffa alla de gemensamma budgetdialogerna?
När du själv var oppositionsföreträdare var du mån om oppositionens medverkan i
budgetprocessen. Varför vill du nu, när du har rollen som kommunstyrelsen ordförande,
drastiskt försämra oppositionens insyn och förutsättningar i budgetarbetet?

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september om anvisningar och
tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2021-2023. Dessa innebar en
del förändringar gentemot tidigare. Att den nya budgetprocessen skulle innebära
försämringar i nämndernas och förvaltningarnas arbete med att redovisa
faktaunderlag och verkliga behov är dock inte korrekt. Tvärtom har processen med
att hämta in faktaunderlag från de olika förvaltningarna redan påbörjats i syfte att
utifrån dessa arbeta fram en kommunövergripande omvärldsanalys och nulägesbild.
Detta arbete kommer att ske kontinuerligt och alla partier kommer löpande att hållas
informerade om utvecklingen genom presentationer och möjlighet till diskussioner i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vid ett strategiseminarium i början av nästa år presenteras detta arbete, som bygger
på förvaltningarnas underlag, för alla partier tillsammans med information om de
ekonomiska förutsättningar som råder. På seminariet kommer kommunstyrelsens
arbetsutskott, nämndspresidier, partiföreträdare, fackliga representanter och
kommunens ledningsgrupp att finnas representerade för att skapa så bred
medverkan i budgetprocessen som möjligt och ge alla, såväl styret som
oppositionen, samma förutsättningar att inhämta information. På detta sätt förbättras
förutsättningarna avsevärt att såväl de styrande partierna som oppositionen får en
helhetsbild över vilka förutsättningar som råder i Lunds kommun. Detta till skillnad
från de tidigare separata EVP-dialogerna där en diskussion och reflektion över vilka
konsekvenser ett beslut i en nämnd kunde få för en annan nämnd saknades.
Kopplingen mellan strategiprocessen och planeringsprocessen var i den tidigare
processen dessutom svag samtidigt som flera moment gjordes samtidigt, såsom
framtagande av EVP-skrivelsen och årsanalysen.
I den nya processen kan alla partier utifrån det gemensamma underlag de får tillgång
till i god tid och i god ordning, med stöd av kommunens tjänstemän, påbörja arbetet
med att arbeta fram förslag till budget, eller ekonomisk verksamhetsplan, för Lunds
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kommun. Det råder lika förutsättningar med ett utvecklat beredningsstöd och
tydligare roller för både politiken och förvaltningen.
De styrande partiernas budgetförslag presenteras och skickas sedan ut på remiss till
alla nämnder i början av april för att ge nämnderna, innan beslut sker i
kommunfullmäktige, en möjlighet att yttra sig över vilka konsekvenser de ser av det
utskickade förslaget och ge synpunkter på eventuella förändringar de vill se göras
innan kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige fattar beslut i frågan. Detta
ger en möjlighet att överväga eventuella förändringar och ger partierna i opposition
ett bra tillfälle att ta till sig dessa synpunkter innan de presenterar sina förslag till
budget. Med detta förfarande uppfylls beredningskravet enligt kommunallagen
tydligare än under tidigare modell.
Lunds kommun får på detta sätt en mer genomarbetad budgetprocess där ett större
helhetsgrepp tas och ett koncernperspektiv råder om vilka förutsättningar och
alternativ som finns, samtidigt som oppositionen har lika tillgång till information och
stöd samt även en större möjlighet att lyssna in nämndernas behov än tidigare.
Visar det sig dock att den antagna budgetprocessen inte faller så väl ut som vi tror är
vi beredda att göra förändringar inför nästkommande budgetprocess.
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