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Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 från Romeleåsoch Sjölandskapskommittén (RÅSK)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bevilja verksamhetsbidrag till RÅSK för 2021 om 145 000
kronor för Lunds kommun,
finansiering av ökningen om 35 000 kronor sker ur
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om reserverade
medel i samband med EVP 2021-2023,
beakta detta i ekonomi- och verksamhetsplan för 2022-2024

att

att

Sammanfattning
Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) har inkommit med
en skrivelse gällande information om förändrat verksamhetsbidrag
för 2021. Till följd av färre medlemmar i kommittén blir fördelningen
av 2021-års verksamhetsbidrag högre för kvarvarande medlemmar.
Detta trots att RÅSK även beslutat om att minska det totala
verksamhetsbidraget inför 2021.
Verksamhetsbidraget 2021 uppgår totalt till 500 000 kronor där
Lunds andel uppgår till 29 % eller 145 000 kronor. Detta är en ökad
kostnad om 35 000 kronor som föreslås finansieras via
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2021.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Bakgrund
Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) har inkommit med
en skrivelse gällande information om förändrat verksamhetsbidrag
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för 2021. För 2020 uppgår verksamhetsbidraget totalt till 550 000
kronor där Lunds kommuns andel uppgår till 20 % eller 110 000
kronor. Budgetmedel återfinns i kommunstyrelsens ram.
I slutet av 2019 beslutade Svedala och Ystad att utträda ur
kommittén, vilket sker i slutet av 2020. Beslutet om utträde har skett
utan dialog med övriga medlemmar. Till följd av färre kommuners
engagemang i kommittén blir fördelningen av 2021-års
verksamhetsbidrag högre för kvarvarande medlemmar. Samtidigt
har RÅSK beslutat om en sänkning av verksamhetsbidraget för 2021
med 50 000 kronor. Totalt uppgår verksamhetsbidraget för 2021 till
500 000 kronor där Lund kommuns andel uppgår till 29 % eller
145 000 kronor. Ökningen av verksamhetsbidraget för Lund blir
därmed 35 000 kronor från och med 2021.
Procentuell fördelning av verksamhetsbidraget
Medlem

2020

2021

Lund

20

29

Malmö

20

29

Sjöbo

12

14

Skurup

12

14

Trelleborg

12

14

Svedala

12

0

Ystad

12

0

100

100

Totalt

Inför sammanträdet där beslut fattats om verksamhetsbidrag 2021
har en dialog skett kring bidragets storlek och dess fördelning med
ledamöterna i kommittén.

Föredragning
Då samtliga ledamöter i kommittén informerats om
verksamhetsbidragets storlek och dess fördelning föreslås
kommunstyrelsen att bevilja verksamhetsbidrag till RÅSK för 2021
om totalt 145 000 kronor. Merkostnaden 2021 om 35 000 kronor
föreslås finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande 2021 för att sedan beaktas i ekonomi- och
verksamhetsplanen för 2022-2024.
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Avstämning har skett av befintlig storlek av verksamhetsbidraget till
RÅSK avseende 2020 och i tjänsteskrivelsen förtydligat i vad
förändringen består av.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Till följd av att färre medlemmar ingår i RÅSK innebär det en ökad
finansiering för kvarvarande medlemmar. Detta trots att det totala
verksamhetsbidraget minskar med 50 000 kronor. För Lunds
kommun krävs en högre finansiering om 35 000 kronor från och med
2021.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
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