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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för utveckling av hela den kommunala
verksamheten. Förutom kommunstyrelsens särskilda ansvar för kommunens utveckling
är den också nämnd för kommunkontoret och dess interna verksamhet, medarbetare
och ekonomi.
Kommunkontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
demokratiprocessen och se till att ärendeberedning är kvalitetssäkrad så att det finns
allsidigt belysta beslutsunderlag samt att skapa genomslag för politiska beslut inom de
politikområden som finns inom kommunstyrelsen område; tillväxt- och
hållbarhetsfrågor, infrastruktur med mera. Uppdraget är också att säkerställa att
kommunen har en effektiv och modern förvaltning i hela organisationen.
Kommunkontoret är sedan några år inne i en utveckling mot att tydligare leda och styra
kommunen; att verkligen bli ett ledningskontor för hela organisationen. Nyckelfaktorer
är tydlig struktur, ordning och reda, tydliga prioriteringar, effektiva arbetssätt, vässad
uppföljning samt ökad flexibilitet för att skapa en organisation som kan hantera snabba
förändringar.
I linje med kommunens vision och kommunfullmäktiges fokusområden kommer
kommunkontoret under 2021 att särskilt satsa på följande områden:






Skapa en smartare organisation: Ökad tillgänglighet och effektivare arbetssätt
genom innovation, digitalisering samt ordning och reda
Bra service och hög tillgänglighet: Höjd kvalitet både externt mot medborgare,
verksamhetsutövare och företagare samt internt mot förvaltningarna
Trygg och säker plats: Implementering av program för trygghet och säkerhet
och program för social hållbarhet
Företagsklimat: Fokus på förbättrat företagsklimat, ökat nyföretagande, ökat
entreprenörskap parallellt med tillväxt i befintligt näringsliv
Ledande inom miljö och klimat: Nytt program för ekologisk hållbarhet LundaEko, framtagande av energiplan och klimatanpassningsplan

3

Kommunens styrmodell
Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla
delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.
Vår vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund
visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande
fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Stommen i Lunds
styrmodell består av de tre parametrarna ekonomi, mål och kvalitet. Vårt basuppdrag
styrs av lagar och förordningar. Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens
basuppdrag består dels av nämndens uppdrag enligt de reglementen som
kommunfullmäktige fattat beslut om, och dels av de lagar och förordningar som styr
nämnden.
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Kommunens vision och förhållningssätt
Lunds vision
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och
problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med
andra skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till
framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort
och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till
hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och
inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör
skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.
Lunds förhållningssätt
Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten
gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.
Lära
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver
utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar
och lösningar och följer goda exempel.
Leda
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ.
Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser,
erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.
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Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget
Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023.
Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens
gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och
årsredovisningen/årsanalysen. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och
analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.
Begrepp som används i verksamhetsplanen
Begrepp

Förklaring

Fokusområde

Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som sedan alla nämnder
och styrelser ska förhålla sig till. ”Fokuset” syftar till att få till stånd en
förflyttning, förbättring eller förändring och en särskild kraftsamling
behövs.

Indikatorer

En indikator är till för uppföljning av mål i program, planer, handlingsplaner
med mera. I Lund använder vi både följande och styrande indikatorer.

Indikatorer, följande

Följande indikatorer sätts för att löpande "hålla koll på" utvecklingen inom
förvaltningens verksamhet.

Indikatorer, styrande

Styrande indikatorer är beslutade av nämnd eller styrelse och sätts för att
mäta att utvecklingen går i enlighet med målen. De följs upp i
delårsrapporter och årsanalys. Styrande indikatorer måste ha målvärden,
vilket de följande inte måste ha.

Nämndens basuppdrag

Reglementet plus de lagar och förordningar som styr nämndens
verksamhet.

Nämndens utvecklingsmål

Nämnder och styrelser sätter egna utvecklingsmål utifrån
kommunfullmäktiges fokusområden. Ett utvecklingsmål ska bidra till den
egna verksamhetens eller kommunens gemensamma utveckling.

Styrdokument

En samlande benämning på dokument – som policys, program, planer och
riktlinjer – som reglerar vad som ska prioriteras och hur Lunds kommuns
verksamhet ska bedrivas.

Verksamhetsmål

Förvaltningens egna mål benämns verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin
utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen och
ekonomistyrningen. Vissa förvaltningar arbetar med verksamhetsmål
medan andra har aktiviteter direkt kopplade till utvecklingsmålen och
indikatorerna samt till basuppdraget.
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Nämndens basuppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som
sådant ett övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten.
Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter.
Kommunstyrelsen ansvarar för utvärdering och utveckling av hela den kommunala
verksamheten, för den ekonomiska planeringen och kommunens ekonomiska ställning.
Styrelsen har ansvar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.
I styrelsens lednings- och samordningsfunktionen ingår bl.a. att ansvara för att sätta
ramar för styrning för hela den kommunala verksamheten (inklusive de kommunala
bolagen), utvecklingen av den kommunala demokratin, utformningen av övergripande
mål, riktlinjer och nämndsövergripande styrdokument samt att främja en långsiktig
hållbar utveckling.
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Förutsättningar
2020 har i stor utsträckning präglats av den ännu pågående Corona-pandemin.
Betydande resurser har tagits i anspråk för krisledningsinsatser och detta har inneburit
att vissa delar av det ordinarie utvecklingsarbetet har pausats eller försenats, samtidigt
som andra delar av utvecklingen har varit nödvändiga att påskynda. Det gångna året har
verkligen visat att världen kan överraska oss, och i och med det tydliggjort behovet av
att ha en organisation som är riggad för att snabbt kunna ställa om och skifta fokus vid
oväntade händelser.

Lund växer
Lunds kommun växer och allt tyder på att befolkningen kommer att fortsätta att öka.
Lund är i början av en period med stora förändringar. Med forskningsanläggningarna
ESS och MAX IV tar Lund ett kliv som regional motor och internationellt centrum för
innovation och kunskap. I Brunnshög och längs Kunskapsstråket växer nya miljöer fram
och spårvägen knyter samman dessa miljöer med Lund C, övriga regionen och världen.
Lund ska växa ansvarsfullt genom förtätning och hela Lund ska leva och utvecklas.
Den beslutade Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för organisationens gemensamma
utveckling av platsen Lund. För att lyckas med översiktsplanens intentioner är smart
utveckling som samspelar en förutsättning. En hållbar och proaktiv stadsutveckling
kräver samarbete och effektiva arbetssätt som involverar flera nämnder. Behovet av
former för meningsfull samverkan var även något som återkommande lyftes på 2020 års
analysseminarier. Det är tydligt att kommunkontorets samordnande uppdrag är centralt
för att säkerställa att samtliga relevanta parter är involverade i
stadsbyggnadsprocessen.
En växande kommun innebär också att efterfrågan på kommunal service ökar. I en del
fall kan denna efterfrågan mötas genom smartare och mer effektiva tjänster och
arbetssätt, men i andra fall är kommunens förmåga att rekrytera och behålla kompetent
personal avgörande för en fungerande verksamhet med god kvalitet. För att möta detta
krävs ett förstärkt arbete för ökad attraktivitet som arbetsgivare. Det handlar i stor
utsträckning om att utveckla anställningserbjudandet med attraktiva förmåner och att
skapa möjligheter till interna karriärvägar.

Lund för alla lundabor
Lund är en stad för mänskliga rättigheter och ska vara en plats för alla. I vår strävan att
uppnå jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter utmanas vi av
kommuninvånarnas skiftande förutsättningar utifrån bland annat ålder, kön,
utbildningsnivå och födelseland. Lund är en kommun där invånarna generellt sett har
gynnsamma förutsättningar men för att uppnå kommunens målsättningar och möta de
utmaningar vi har behöver Lund ett proaktivt förhållningssätt och ett
tvärsektoriellt/koncernövergripande fokus som styrs av en etablerad gemensam
målbild.
Kommunfullmäktige antog i augusti 2020 Program för social hållbarhet. Det nya
programmet är en del i Lunds policy för hållbar utveckling och innehåller mål rörande
demokrati, utbildning och lärande, levnadsvanor, arbete och sysselsättning, boende och
närmiljö samt jämställdhet. Implementeringen av programmet har påbörjats och
kommer att intensifieras under kommande år. Alla delar av organisationen har sina
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delar att bidra med och arbetet hålls ihop från kommunkontoret.

En föränderlig tid
Andelen unga och äldre blir allt större, försörjningskvoten ökar och våra målgruppers
behov är i förändring. Vi utmanas av minskande handlingsutrymme på grund av skärpt
nationell lagstiftning och krav från EU. Detta ställer nya krav på den kommunala
servicen och vår förmåga till flexibilitet och nytänkande sätts på prov. Framtidens
välfärdstjänster kommer behöva utformas på nya sätt och vi måste t.ex. ta vara på de
möjligheter som den tekniska utvecklingen erbjuder. Vi behöver arbeta på nya sätt, lära
av andra och hitta smarta lösningar i samarbete med de lundabor vi finns till för.
För att säkerställa att vidtagna utvecklings- och effektiviseringsåtgärder får önskad
effekt behöver vi också förbättra den löpande uppföljningen och fördjupa den
ekonomiska analysen i hela organisationen. Detta utvecklingsarbete leds av
kommunkontoret.

Lund en hållbar, trygg och säker plats
Vi är idag sammanlänkade inom Sverige och med andra delar av världen i högre grad än
någonsin tidigare. Det skapar nya möjligheter men också nya hotbilder mot kommunen
och dess invånare. Vidare bidrar osäkerhet i världen och klimatförändringarnas
konsekvenser till ett ökat behov av att fokusera på hållbarhet, trygghet och säkerhet.
Den pågående Corona-pandemin har också visat att kommunen behöver vara
organiserad på ett sätt som tillåter oss att snabbt skifta fokus och kraftsamla för att möta
en oväntad kris.
I Lunds kommun strävar vi efter att vara ledande inom miljö och klimat. Vi tar de
utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Kommun, universitet,
näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta
mål. Styrande i kommunens miljöarbete är vår policy för hållbar utveckling och
LundaEko, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling.
Under 2020 har kommunfullmäktige fattat beslut om två nya program som rör
hållbarhet, trygghet och säkerhet. I och med detta kompletteras kommunens sedan
länge pågående arbete för ekologisk hållbarhet (LundaEko) med Program för social
hållbarhet. Därigenom tar kommunen nu ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna för
att på så vis uppnå bättre och snabbare resultat på området. Utöver detta pågår
implementeringen av Program för trygghet och säkerhet, som fokuserar på höjd
beredskap och civilt försvar, säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, informationssäkerhet,
brottsförebyggande arbete och internt säkerhetsarbete.

Digitalisering för ökad kvalitet och effektivitet
Digitalisering är ett viktigt verktyg och bör ses som en integrerad del vår
verksamhetsutveckling. Framgångsrik digitalisering kräver inte bara ny teknik utan
även förmåga att kunna samordna kommunövergripande utveckling och
förändringsarbete. Ett kommunövergripande digitaliseringsråd har bildats under
ledning av kommunkontoret dels för att stötta förvaltningarna i den digitala
utvecklingen, men också för att säkerställa att vi prioriterar de resurser vi har med
helhetssyn. Kommunen behöver under kommande år investera i ett modernt digitalt
ekosystem av teknisk infrastruktur och plattformar som kan möjliggöra en snabbare
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innovations- och utvecklingstakt när det gäller att ta fram nya tjänster för medborgare
och medarbetare. Ett modernt digitalt ekosystem möjliggör också automation och
integration av existerande system och processer samt lägger grunden för den
datahantering och lagring som krävs för kommande AI (artificiell intelligens) och IoTlösningar (internet of things/sakernas internet).
Kommunen tar också steget mot en ökad robotisering. Verksamheterna digitaliserar
dels för att höja kvaliteten i servicen men också för att effektivisera och därigenom
hantera de ekonomiska utmaningarna framöver. Kommunkontoret har en viktig roll i att
leda och samordna detta utvecklingsarbete.

Stigande förväntningar från medborgare
Vad förväntar sig morgondagens lundabor av sig själva, varandra och av samhällets
institutioner? Vad kommer betraktas som god kommunal service i framtiden, och hur
god service har vi råd att erbjuda?
Det finns en tilltagande efterfrågan på information, delaktighet och insyn från
kommunens medborgare. Hur bygger vi, tillsammans med kommuninvånarna,
förtroende och hittar balansen mellan transparens och tillit? Med ett allmänt högt
förändringstryck och en ökande försörjningskvot blir vår förmåga att engagera och
kommunicera med dem som vi är till för en avgörande framgångsfaktor för att skapa en
hållbar välfärdsproduktion. Nyckeln till en framgångsrik transformation av den
kommunala servicen ligger sannolikt i att lyckas engagera de som bor och verkar i Lunds
kommun och göra dem till medskapare av sin egen service. Detta kommer kräva att
kommunen vågar vara innovativ och prova nya vägar.
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden
Särskilda uppdrag

Ansvarig nämnd

Status

Startdatum

Utveckla företagslotsen.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utveckla det stadsintegrerade näringslivet.

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utveckla arbetet med strategisk landsbygdsutveckling.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Ta fram handlingsplan med lämpliga åtgärder utifrån
kartläggningen av hedersrelaterat förtryck.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs
av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både
upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av
hög kvalitet.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

I mätningar av kvalitet ska Lunds kommun utmärka sig
positivt avseende kvalitet och tid för beslut i
myndighetsärenden.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Lundaborna ska uppleva serviceanda och ett gott bemötande
i kontakter med kommunen.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Skapa variation när det gäller boendeformer, t.ex.
gruppbostäder och servicebostäder.

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och
omsorgsnämnden

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utred och föreslå organisatoriska förändringar som ökar
kommunens effektivitet och det politiska genomslaget.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Kommunen ska i planeringen av måltider skapa möjlighet att
samordna leveranserna av måltider tillagade av
säsongsanpassade, närodlade och näringsriktiga råvaror.

Kommunstyrelsen
Servicenämnden

Ej
påbörjad

2021-01-01

Frivillig- och idrottsorganisationer ska ges bättre möjlighet
att driva verksamhet under en större del av dygnet i
kommunens samtliga lokaler.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utveckla kommunens arbete med GIS för att stödja god
samverkan mellan alla delar av kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

Ej
påbörjad

2021-01-01

Underlätta för idérikt samspel mellan världsledande
forskning, dynamiskt näringsliv och nya samhällsbehov. Till
exempel genom att utveckla infrastrukturen och vara en
testbädd för företag.

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Ej
påbörjad

2021-01-01

Arbeta aktivt för att förbättra näringslivsklimatet i Lunds
kommun.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utveckla arbetet med strategisk markreserv. Det ska
säkerställas att tillgänglig mark för företag finns såväl i
tätorten Lund som i Södra Sandby, Veberöd, Dalby, Genarp
och Stångby.

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Ej
påbörjad

2021-01-01

Påbörja och utvärdera innovationsupphandlingar.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01
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Särskilda uppdrag

Ansvarig nämnd

Status

Startdatum

Arbetet med digital omställning ska samordnas och stödjas.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Satsa på att genomföra de klimatanpassningsåtgärder som
krävs utifrån nuvarande förutsättningar.

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Ej
påbörjad

2021-01-01

Lunds kommun ska ta en ledande roll och vara aktören som
leder arbetet med att attrahera fler människor till Lunds olika
besöksmål.

Kommunstyrelsen
Kultur- och
fritidsnämnden

Ej
påbörjad

2021-01-01

Skapa förutsättningar för fler interna karriärvägar.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Skapa förutsättningar för att aktivt ta tillvara talanger och
potentiella ledare i organisationen.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utveckla de organisatoriska förutsättningarna för
chefsskapet i den kommunala organisationen.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utveckla anställningserbjudandet så att det omfattar en rad
olika erbjudanden förutom lön.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utarbeta en kommungemensam strategi för lönebildning.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Intensifiera arbetet med att uppnå jämställda löner i
organisationen.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Stärk organisationens förmåga till kommunövergripande
utveckling och förändringsarbete, framförallt genom att
stärka chefens roll som ledare i förändring.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Ta fram och implementera en årlig kommungemensam
medarbetarundersökning, både på nämndsnivå och
övergripande nivå för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Ta fram och implementera koncerngemensamma riktlinjer
och metodstöd avseende förbättringsarbete.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Reducera kommunens underhållskuld avseende
kommunägda fastigheter.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Inför incitament att sänka lokalkostnaderna och särskilt
minska användningen av för stora lokaler.

Kommunstyrelsen

Ej
påbörjad

2021-01-01

Utarbeta en strategisk investeringsplan som visar effekter av
såväl tidigare som planerade investeringar.
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Kommunkontoret har eget eller delat ansvar för flera av de särskilda uppdrag som
beslutades i EVP 2021-2023.
En betydande andel av uppdragen gäller utveckling av organisationen. Mer specifikt
kommer stort fokus ligga på att utveckla hela kommunen genom att sörja för effektiv
och relevant samverkan över förvaltningsgränser, digitalisering och innovation. Ett
särskilt stort fokus kommer även att ligga på att utveckla Lunds kommuns attraktivitet
som arbetsgivare och på att rusta våra chefer och medarbetare för en tid av
genomgripande förändringar - både i och utanför organisationen. Genom att leda och
samordna dessa insatser kommer kommunkontoret ta flera viktiga steg på vägen till att
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bli ett kommunledningskontor.
Vidare handlar flera av uppdragen om att bidra till att utveckla platsen Lund och dess
attraktivitet för såväl boende och besökare som för företagare. Här ryms också flera
initiativ som syftar till att erbjuda våra medborgare effektiv service av hög kvalitet,
valfrihet och en trygg tillvaro.
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Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden
Fokusområde 1: Lundaborna i fokus
Nämndens utvecklingsmål: Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att
de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens
verksamheter
Beskrivning
En god service, tillgänglighet och ett gott bemötande är grundpelare i den kommunala
verksamheten och gemensamma nämnare för alla förvaltningar oavsett uppdrag. Lunds
kommun behöver fortsätta utveckla sin tillgänglighet via digitala kanaler och satsa på att
låta medborgarcenter ta nästa steg för att avlasta förvaltningarna och säkerställa att fler
ärenden kan lösas i den första kontakten. Det handlar om att satsa på att utveckla
kanaler, strukturer och arbetssätt men också om att arbeta med att utveckla kulturen så
att bemötandet blir en utgångspunkt i de fortsatta samtalen kring hur Lunds kommun
ska nå fokusområdet.

Nämndens utvecklingsmål: Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att
leva och bo i
Beskrivning
Trygghet och säkerhet är viktiga grundkomponenter i det goda samhället. I samband
med att omvärlden och samhället förändras uppstår även potentiella hotbilder för
kommuner och dess medborgare. Kommunerna har tilldelats ett allt större ansvar för
inriktning, prioritering och samordning av de åtgärder som ska vidtas före, under och
efter att oönskade händelser inträffar. Det är upp till varje kommun att utifrån sina
förutsättningar bedöma inom vilka områden som säkerhetsarbetet kan behöva
samordnas.

Aktiviteter och insatser
Alla invånare, företagare och besökare i Lunds kommun ska kunna förvänta sig god
service. Arbetet med att förbättra vår leverans i förhållande till dem som kommunen
finns till för pågår ständigt. Under 2021 kommer särskilt fokus ligga på att säkerställa
snabb och högkvalitativ service oavsett driftform, snabbare handläggning av
myndighetsärenden och fortsätta arbetet mot en samlad måltidsorganisation som
garanterar en jämn och hög kvalitet på maten som serveras i våra verksamheter. Utöver
detta ska arbetet med att implementera servicelöftet fortsätta. 2020 tog kommunen för
första gången fram en gemensam kvalitetsrapport, arbetet med att utveckla denna och
fördjupa kvalitetsuppföljningen ytterligare ska fortsätta under 2021. En strukturerad
uppföljning är en förutsättning för att Lunds kommun ska veta hur denligger till i
jämförelse med andra kommuner och vilka förbättringsåtgärder som bör prioriteras.
Lunds kommun har en stor landsbygd, en fjärdedel av alla invånare i Lunds kommun bor
utanför tätorten Lund och kommunkontoret kommer därför att särskilt arbeta med
strategisk landsbygdsutveckling och stärka arbetet med att hela Lund ska leva.
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Kommunkontoret kommer även fortsatt att prioritera utveckling av näringslivsklimatet
i Lunds kommun, bland annat genom vidareutveckling av företagslotsen och utveckling
av det stadsintegrerade näringslivet i samverkan med tekniska förvaltningen och
byggnadsförvaltningen Vidare är fortsatt fokus på företagsbesök och företagsevent en
viktig del i förståelsen för företagens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
2020 gjordes en kartläggning av hedersrelaterat våld i kommunen. Arbetet fortsätter
med kunskapsuppbyggnad och metodutveckling för att möta problematiken. Under
2021 ska en handlingsplan med åtgärder tas fram.
Under året ska kommunkontoret i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen,
byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen påbörja arbetet med att öka
variationen avseende boendeformer för brukare inom LSS.
Arbetet med fokus på myndighetssamverkan för att motverka den organiserade
brottsligheten kommer intensifieras under året. Särskilt kommer de delar som berör
kommunens verksamhet vara prioriterade.

Fokusområde 2: Smartare Lund
Nämndens utvecklingsmål: Lund ska vara en attraktiv kommun att etablera och
driva företag i
Beskrivning
Den kommunala servicen till företagen ska förbättras genom ett intensifierat arbete med
förbättrat företagsklimat. Kommunkontoret ska vara initiativtagare till och leda
aktiviteter och projekt som utvecklar Lunds kommun, både i ett nationellt och i ett
internationellt perspektiv, samt bidra till att utveckla Lund som en attraktiv plats.

Nämndens utvecklingsmål: Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
Beskrivning
Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt
ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska prägla allt arbete Lunds
kommun gör inom området.

Aktiviteter och insatser
För att hantera de utmaningar som kommunen har både i närtid och på längre sikt
behöver vi utmana oss själva att våga pröva nya vägar. I Lund finns ovanligt goda
förutsättningar för att samarbeta med både forskare och innovativa företagare.
Kommunkontoret behöver intensifiera arbetet med att hitta och etablera samarbeten
och gemensamma projekt som ger positiva effekter både för oss och våra partners. Detta
ska bl.a. ske genom en förstärkt uppsökande verksamhet i form av näringslivsträffar och
genom att nyttja det nätverk som byggts upp genom bl a Future by Lund med 75 olika
näringslivspartners samt Lunds Universitet och Science Parks. Detta inkluderar också
internationella partners.
På samma sätt som Lund ska vara ledande inom innovation så ska vi också vara ledande
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inom arbetet med miljö och klimat. Under 2021 ska beslut fattas om ett nytt LundaEko
som tillsammans med program för social hållbarhet gör det möjligt för kommunen att
avveckla miljöredovisningen till förmån för en sammanhållen hållbarhetsredovisning.
Under 2021 kommer arbetet med Klimatkontrakt 2030 att utvecklas i samverkan med
Viable Cities. Tre utvecklingsområden är prioriterade:




Samverkan med medborgare och andra aktörer
Digitalisering som verktyg i klimatomställningen
Klimatinvesteringar och finansiering

Under våren 2021 kommer Lund få möjlighet att söka medel från Viable Cities för
fortsatt arbete inom Klimatneutrala städer 2030. Under året planerar EU-kommissionen
att utlysa medel för Mission Climate Neutral Cities. Ansökan kommer att vara
omfattande och innebär att såväl kommunen internt, kommunala bolag samt externa
aktörer behöver involveras i arbetet.
I slutet av oktober 2020 beslutade den Nationella programkommittén för
Biosfärsprogrammet Sverige att godkänna den förstudie som Lunds, Sjöbo och Eslövs
kommuner arbetat med sedan 2012 samt att tillstyrka förfrågan om att ge
Vombsjösänkan en biosfärkandidatstatus.
Kandidaturen är tre-årig och är tänkt att leda till att den nationella biosfärskommittén
nominerar Vombsjösänkan för beslut i UNESCO om att bli godkänd som ett
internationellt biosfärsområde.
Visit Lund AB, kommunkontoret och kultur- och fritidsförvaltningen ska tillsammans
arbeta med att öka attraktionskraften hos Lunds olika besöksmål.
Arbetet med att ta fram ett kommungemensamt näringslivsprogram beräknas vara
slutfört under 2021. Som ett led i detta kommer även kommunkontoret utveckla arbetet
med att stärka företagsklimatet, bl.a. genom att arbeta vidare med Företagslotsen och
företagsbesök.
Kommunkontoret kommer även arbeta med att stärka kommunens ledarskap i frågor
om samverkan med Lunds universitet, Citysamverkan och andra intressenter i
kommunen.

Fokusområde 3: Organisationen Lund
Nämndens utvecklingsmål: Skapa en smartare organisation genom digital
transformation för att bättre utnyttja kommunens resurser och få nöjda och
engagerade medborgare samt medarbetare
Beskrivning
En smartare organisation är nyckeln när Lunds kommun möter framtidens utmaningar,
främst att färre ska försörja fler. Genom en smartare organisation kommer effektiviteten
öka, resurser utnyttjas bättre och servicen till våra medborgare förbättras. En
förutsättning för att skapa en smartare organisation är digitalisering. Att genom ny
teknik uppnå våra mål på nya sätt, effektivisera befintliga processer med digitala
verktyg och erbjuda helt nya digitala tjänster till våra medborgare är en av kommunens
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viktigaste uppgifter inom den nära framtiden. Kommunkontorets uppgift är att
accelerera den digitala transformationen i kommunen genom att stötta förvaltningarna i
deras verksamhetsutveckling.

Aktiviteter och insatser
Kommunkontoret fortsätter arbetet med att driva digitalisering och automatisering av
processer i hela kommunen, för att möjliggöra säkrare och snabbare service till fler
verksamheter. För att möta de ökade kraven på en digital omställning ska
kommunkontoret ta ett förtydligat samordnande ansvar och aktivt stötta
verksamheterna i deras digitaliseringsarbete.
Kommunkontoret fortsätter även att jobba med innovationsveckor i Studio Stadshuset
för utforska och ta tillvara på nya idéer, ny teknik och hitta nya sätt att leverera och
förbättra tjänster på. Under året ska förvaltningen också påbörja och utvärdera
innovationsupphandlingar.
Arbetet med att göra Lunds kommun till en modern och attraktiv arbetsplats fortsätter
på flera fronter. Detta arbete pågår i samtliga delar av den kommunala organisationen,
men kommunkontoret har en viktig roll att axla som samordnande motor. Under året
ska åtgärder vidtas för att se till att det finns resurser och kompetens för att hantera en
hög förändringstakt och säkerställa ett effektivt samarbete mellan olika förvaltningar.
Detta ska bl.a. ske genom kompetensutveckling, utveckling och implementering av
koncernövergripande riktlinjer och metodstöd, och ett stärkt fokus på
förändringsledning. Arbetet med att implementera Office 365 & Microsoft Teams
kommer fortsätta under 2021.
Inom HR-området kommer särskilt fokus ligga på att utveckla kommunen som attraktiv
arbetsgivare, vilket är nödvändigt för att klara framtidens
kompetensförsörjningsutmaningar. I detta sammanhang kan bl.a. nämnas utvecklingen
av anställningserbjudandet och skapandet av fler och tydligare vägar för att utvecklas
inom organisationen - både som chef och som specialist. En kommungemensam strategi
för lönebildning ska tas fram och arbetet med att uppnå jämställda löner i hela
kommunen ska intensifieras. Arbetet med heltidsresan är fortsatt i fokus under året,
med målsättning att heltid ska vara norm för alla anställda i kommunen. Projektet att
sänka sjukfrånvaron, som startade under hösten 2020, kommer att pågå under hela
2021, med ett antal aktiviteter som prioriteras under året. Upphandling av
företagshälsovård kommer också att genomföras under året.
Även under 2021 ska en kommunövergripande medarbetarundersökning genomföras.

Fokusområde 4: Ekonomi
Aktiviteter och insatser
För att säkerställa att kommunens ekonomiska ställning är, och fortsatt ska vara hållbar,
kommer kommunkontoret under 2021 fokusera på ett antal åtgärder. Arbetet med att
utveckla EVP-processen fortskrider och under 2021 kommer även
uppföljningsprocessens utveckling prioriteras. Ytterligare en av många insatser för att
skapa ordning och reda ska beslut fattas om en ny upphandlings- och
inköpsorganisation, som bl.a. ska säkerställa att kommunens leverantörs- och
avtalstrohet förbättras väsentligt. En ny strategisk investeringsplan ska tas fram, med
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fokus på vilka effekter investeringar haft och vilka effekter vi kan förvänta oss av
planerade investeringar. Särskilt fokus kommer också ägnas åt lokalkostnader och
ambitionen är att hitta incitament för att motverka ineffektivt nyttjande av lokaler (tex
användningen av onödigt stora lokaler). Underhållsskulden för kommunägda fastigheter
ska också minska under året. Vidare ska arbetet med att förbättra och fördjupa både den
verksamhetsmässiga och ekonomiska analysen och uppföljningen fortsätta.
Under 2021 kommer även det effektiviseringspolitiska rådet utgöra ett stöd för
utvecklingen inom hela organisationens utveckling.
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Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål
Nämnden beslutar om sina egna utvecklingsmål och om vilka indikatorer som ska mäta
om målen uppnås. Tabellen nedan innehåller samtliga mål och indikatorer som antagits
av nämnden. Det framgår även vilket av kommunfullmäktiges fokusområden som
utvecklingsmålet syftar till att bidra till.
Mål 2020

Utfall
2020

Mål 2021

70 000

135 800

200 000

40

13

40

100

92

100

Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)

75

54

75

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande,
tillgänglighet

60

58

Nöjd Inflytande-Index - Information

60

59

Nöjd Inflytande-Index - Kontakt

55

53

Nöjd Region-Index - Trygghet

68

65

Polisens årliga trygghetsmätning

1,45

1,63

Lund ska vara en attraktiv kommun
att etablera och driva företag i

Antal nystartade företag,
Nyföretagarbarometern

814

Smartare Lund

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Skapa en smartare organisation
genom digital transformation för
att bättre utnyttja kommunens
resurser och få nöjda och
engagerade medborgare samt
medarbetare

Antal reducerade manuella moment på
kommunkontoret per år

Antal blanketter i kommunen som gjorts
om till e-tjänster

Organisationen Lund
Gott bemötande vid kontakt med
kommun, andel av maxpoäng (%)
Boende och företagare i Lunds
kommun ska uppleva att de får en
bra service och en hög
tillgänglighet i kontakten med
kommunens verksamheter
Lundaborna i fokus

Lunds kommun ska vara en trygg
och säker plats att leva och bo i
Lundaborna i fokus

Lunds kommun ska vara ledande
inom miljö och klimat

Kommunranking, Aktuell hållbarhet

Smartare Lund

1,45

75
Topp 10 i
Sverige

5

Mål: Skapa en smartare organisation (Fokusområde: Organisationen Lund):
Indikatorerna som valts ut för att mäta detta mål gäller tidigare manuella moment som
istället hanterats i automatiserade processer och antal blanketter som ersatts av etjänster. Värt att nämna i detta sammanhang är att kommunen lanserat fler nya etjänster under 2020 än under något tidigare år (ca 100 st), men de flesta har varit
nyutvecklade och har alltså inte haft en blankett som förlaga.
Mål: Bra service och hög tillgänglighet (Fokusområde: Lundaborna i fokus):
Indikatorerna som valts ut för att mäta detta mål härrör dels från den servicemätning
som kommunen beställer årligen och dels från SCB:s medborgarundersökning som
kommunen genomför vartannat år. Värt att notera är att indikatorn som benämns
"...direkt svar på en enkel fråga" avser andel som får sitt svar inom 60 sekunder - om vi
tillåter en tidsrymd på 120 sekunder istället är utfallet för 2020 97%.
Mål: Trygg och säker plats (Fokusområde: Lundaborna i fokus): Indikatorerna som
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valts ut för att mäta detta mål är dels trygghetsindex från SCB:s
medborgarundersökning och dels polisens årligt återkommande trygghetsmätning.
Lund är alltjämt en trygg och säker kommun att visats i. Polisens trygghetsmätning visar
på ett i stort sett oförändrat gott resultat, även om vi inte riktigt når upp (eller ned - här
är det bättre med ett lägre värde) till det målvärde som definierats. Även
medborgarundersökningen visar att Lund upplevs som en trygg kommun, och vi håller
oss kvar på samma nivå som vid föregående mätning, trots att rikssnittet visar på en
vikande trend.
Mål: Företagsklimat (Fokusområde: Lundaborna i fokus): Indikatorerna som valts
ut för att mäta detta mål kommer dels från Nyföretagarbarometern och dels från SKR:s
enkätundersökning bland företagare i kommunen. Båda dessa indikatorer saknar än så
länge utfall för 2020. Dock kan det vara värt att nämna att det till och med halvårsskiftet
2020 startades 433 nya företag i kommunen jämfört med 381 st för samma period 2019.
Denna ökning speglar utvecklingen i Sverige som helhet.
Mål: Ledande inom miljö och klimat (Fokusområde: Smartare Lund): Indikatorn
som valts ut för att mäta detta mål är Aktuell Hållbarhets kommunranking. För att kunna
kalla sig ledande ska Lund vara bland de 10 högst rankade kommunerna.
Utveckling av indikatorer under 2021: De indikatorer som kommer från SCB:s
medborgarundersökning kommer avvecklas under 2021. Anledningen är att SCB i år
lanserar en helt ny version av medborgarundersökningen. Den nya versionen innehåller
frågor om samma ämnen, men det kommer inte vara möjligt att jämföra kommande års
resultat med historiken till och med 2020. Detta är också anledningen till att inga
målvärden för 2021 finns definierade.
Vidare har diskussioner förts om att komplettera indikatorerna för "smartare
organisation" med något som mäter utvecklingstakt avseende automation och att
eventuellt ersätta indikatorn för e-tjänster så att den inte endast fokuserar på
blanketter, helt enkelt eftersom det inte är ett rättvist mått på kommunens utveckling av
e-tjänster.
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Internbudget
Driftbudget
De ekonomiska ramarna fastställdes i ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) till knappt
314 miljoner kronor. Kommunstyrelsen redovisar ett betydligt högre kommunbidrag
2021 jämfört med 2020, vilket förklaras av att kommunens samlade reserverade medel
från och med 2021 ingår i kommunstyrelsens ram.
Till detta tillkommer en ramökning om 42,5 miljoner kronor av kommunstyrelsens
reserverade medel, bland annat som buffertmedel för att hantera i dagsläget okända
effekter av Coronapandemin. Vidare tillkommer 2 miljoner kronor som en satsning för
att motverka bidragsfusk, 2 miljoner kronor till digitalisering och ytterligare 500 tusen
kronor för strategisk landsbygdsutveckling samt 1 miljon kronor för utökat stöd till
kvinno- och tjejjourer.
Ramen har även utökats med 2,6 miljoner kronor för ny internhyresmodell. I övrigt
erhåller kommunstyrelsen budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar, men har
även årliga effektiviseringar om 1,5 procent i EVP 2021-2023.
Den totala ramen slutar på 364,5 miljoner kronor varav totalt 126 miljoner kronor
utgörs av kommunstyrelsens reserverade medel. Kommunstyrelsens reserverade medel
låg tidigare under finansförvaltningen, men är från och med 2021 placerade direkt
under kommunstyrelsen.
Ramarna fördelar sig enligt nedan:
Fördelning av ram 2021 (tkr)
Politisk verksamhet

-144 403

KK övrig verksamhet

-121 838

Transfereringar

-98 292

Totalsumma

-364 533

Ramen för Kommunkontorets övriga verksamhet uppgår till 122 miljoner kronor.
Ramen har bland annat minskats med medel för kommungemensam service som istället
kommer debiteras nyttjande nämnder. Nämnderna har tidigare kompenserats för att
kunna möta detta.
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Kostnaderna för kommunstyrelsen är idag fördelade enligt nedan:

Investeringsbudget
Av tilldelade investeringsmedel för kommunstyrelsen avser 5,1 miljoner kronor
kommunkontorets egna investeringar enligt uppdelning nedan. Kommunstyrelsen har
investeringsram för kommunens lokalinvesteringar i enlighet med
lokalinvesteringsprocessen. Driftkostnaderna för färdigställda lokaler kommer sedan att
landa som internhyra på de nämnder som använder lokalerna.
Investeringstyp

Fördelning av ram 2020

IT system

-2 500

Lokalinvesteringar

-565 300

Ramreglering - 15 % på lokalinvesteringar

86 670

Total investeringsram KS

-481 130
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