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Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2019
Inv typ 1000
Projektnummer Objekt
Hproj 6610
Fortsättning 2018
661296
1160
661297
1160
661280
1106
661287
1036
2019
661310
661311
661312
661313
661314
661315
661316

Uppdaterat:
2019-09-10 // MA

(f d Oföutsedda)

Mindre Lokalinvesteringar under 5 mnkr som genererar tilläggsavtal

1009
1012
1512
1069
1061
1061
1464

Benämning

PL

Kristallen ombyggnad till SBK
Kristallen Ombyggnas foajé
Ekska huset brandanpassning ny verksamhet
Lerbäckskolan stora skolgården

EH
EH
EH
PM/TH

Fågelskolan Trapphiss till matsalens scen
Genarpkök Kapacitetsökning
Träffpunkt Klostergården Renovering lokal (virvelvinden/solstrålen fsk)
Stäket Ventilation
Polhem ombyggnad av kopiatorrum
Vallkärra skola, Utrymmningstrappa By A
Margaretavägen 2A Byggåtgärder för verksamhetsanpassning

AC
SB
OF
OF
OF
PM
LB

Äskat
Rest
Utbetalt
Slutredovisat
UTFALL UPPDATERAT 191002 /SAS

Anslag
17 000 000
1 100 000

Utbetalt
2019

935 297
951 833
294 959
25 180

300 000
600 000
800 000
65 000
0
500 000
1 250 000

284 791
667 723
1 025 556
70 008
0
34 647

3 515 000
13 485 000

4 289 994
4 289 994
3 650 417

Upplagt

Prel klart

totalt 18+19
1 262 001
998 943
408 759
4 192 336

Bygg SR

A

2018-12-03
2019-01-08
2019-02-15
2019-03-11

2019-02-10
2019-02-23
2019-04-15
2019-02-20

2019-05-21
2019-07-05

2019-12-31
2019-10-31

E

A

Stämt av med PL

Datum sr

SLUTREDOVISAD

SR
SR

SR
SR
SR

Anmärkning

utbet 2018 47 111:utbrt 2018 128 800:-

#########

Flyttat till 665247

KLAR ATT SR
FLYTTAD/ÄNDRAD

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-16

§ 231

Tidplan och anvisningar för EVP-processen

Dnr KS 2019/0653

Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till tidplan och upplägg
för processen med EVP 2021-2023.
EVP-processen har genomgått en kontinuerlig utveckling de senaste
åren med små förbättringar varje år. Inför EVP 2021-2023 föreslås
några justeringar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 september augusti 2019

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar med instämmande av Börje Hed (FNL) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) bifall till kommunkontorets förslag till
anvisningar och tidplan inför EVP 2021-2023
Fanny Johansson (S) yrkar att återremittera förslaget till
kommunkontoret för att inarbeta EVP-skrivelser från och EVPdialogerna med nämnderna i anvisningar och tidplan inför EVP
2021-2023.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar på återremiss för att resultat- och
måluppföljning samt planering i relation till LundaEko ska integreras
i EVP-processen.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag på återremissyrkandena.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena om återremiss mot avslag och finner
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återmissyrkandena från Karin Svensson Smith (MP)
och Fanny Johansson (S)
Nej för bifall till återmissyrkandena från Karin Svensson Smith (MP)
och Fanny Johansson (S)
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-16
Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C)
röstar Ja.
Fanny Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå återmissyrkandena från
Karin Svensson Smith (MP) och Fanny Johansson (S)
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget m.fl. yrkande
mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
hans eget förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna anvisningar och tidplan inför arbetet med EVP 20212023.

Reservationer
Fanny Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot beslutet.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 231/01.
Beslut expedieras till:
Nämnder, styrelser och bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-16

KS 2019/0654

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset, Knutssalen, 2019-09-16 klockan 13.00

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Fanny Johansson (S)

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Elfva Barrio, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Mattias Hedenrud, Utvecklingschef
Urban Olsson, Kultur- och fritidsdirektör
Annika Eklund, Kulturchef
Håkan Nilsson, Säkerhetschef
Tove Möller Andersson, Biträdande näringslivs- och turismchef

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 227–233

Plats och tid för justering
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-16

KS 2019/0654

Sekreterare

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-16

Paragrafer

§ 227–233

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reservation
Ärende 6
Dnr KS 2019/0415

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservation
6. Tidplan och anvisningar för EVP-processen
Det är bra att EVP-processen utvärderas och kontinuerligt förbättras. Detta är av stor vikt för en
bättre fungerande verksamhet och styrning av kommunen. Däremot anser vi socialdemokrater
och miljöpartister att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut kommer innebära en väsentlig
försämrad budgetprocess för 2020. Trots att det i förvaltningens tjänsteskrivelse föreslås en
tydligare omvärldsbevakning, vilket vi anser vara positivt, kommer beslutet leda till att den öppna,
grundande och partiöverskridande budgetdialogen väsentlig försämras.
Likaså saknas understrykandet av behovet av olika konsekvensanalyser, inte minst när det gäller
ekologisk hållbarhet. Vi anser att detta är något som bör belysas kontinuerligt för att på så vis
kunna förhålla EVP-processen till våra mål i, exempelvis, LundaEko II. Det är av stor vikt att
budgetförslagen grundas i en ekonomisk, såväl som socialt och ekologisk analys för att underlätta
byggandet av en mer hållbar kommun.
Det ordentliga underlag med ekonomiska bedömningar och beskrivningar av behov och
förutsättningar som kännetecknat budgetprocesserna föregående år ska nu ersättas med ett
dagseminarium. Detta kommer slå hårt på förutsättningarna till kvalitativa budgetförslag. I sin tur
innebär detta att budgetförutsättningarna endast arbetas fram utifrån politiska intressen istället
för att utvecklas utifrån nämndernas faktiska behov. En allvarlig konsekvens av detta är att
informationsövertaget för de större partierna och partisamarbetena kommer vara avgörande för
hur välgrundat ett budgetförslag är. Detta anser vi vara oacceptabelt och ett hinder i den
demokratiska processen.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig därför mot kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut med hänvisning till våra egna yrkanden.

Fanny Johansson (S)

Karin Svensson Smith (MP)

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2019-08-21

Henrik Weimarsson
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Diarienummer

KS 2019/0415
Kommunstyrelsens arbetsutskott

046-3595028
Henrik.weimarsson@lund.se

Anvisningar och tidplan inför EVP 2021-2023
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna anvisningar och
tidplan inför arbetet med EVP 2021-2023.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 september augusti 2019

Barnets bästa
Detta ärende berör inte direkt barn eftersom det anger tidplan och
struktur för planeringsprocessen inför EVP 2021-2023. Däremot
beaktas barnets bästa i de ärenden och beslutsförslag som följer av
processen.

Ärendet
I bifogade anvisningar och tidplan inför EVP 2021-2023 redovisas
förslag till tidplan och upplägg för processen med EVP 2021-2023.
EVP-processen har genomgått en kontinuerlig utveckling de senaste
åren med små förbättringar varje år. Inför EVP 2021-2023 föreslås
några justeringar.
Uppstartsmötet som brukar ligga i september, då tidplan och
anvisningar brukar presenteras, föreslås utgå eftersom dessa
uppgifter kan distribueras på annat sätt.
En annan förändring är att kommunens ledningsgrupp under hösten
arbetar fram en kommungemensam omvärldsanalys och
nulägeskarta med utgångspunkt från underlag från respektive
förvaltning. Detta arbetssätt kommer att leda fram till ett underlag
som är mer bearbetat och mer analyserat än tidigare år. KSAU
kommer att hållas informerade om detta arbete löpande.
Resultatet från höstens arbete kommer, tillsammans med aktuell
information om ekonomiska förutsättningar, att presenteras och
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Diarienummer

KS 2019/0415
diskuteras vid ett strategiseminarium i början av januari. Detta
seminarium motsvarar den strategidag som har funnits vid
motsvarande tidpunkt i tidigare års processer. Vid strategiseminariet
kommer KSAU, nämndspresidier, partiföreträdare, fackliga
företrädare och kommunens ledningsgrupp att delta och upplägget
på dagen kommer att präglas av en dialog mellan deltagande parter.
Strategiseminariet ersätter de särskilda EVP-dialoger som tidigare
har genomförts.
De EVP-skrivelser som nämnderna tidigare har beslutat om, och som
har varit en del av beredningsarbetet samt underlag vid särskilda
EVP-dialoger, ersätts med att styrets förslag till budget (EVP 20212023) skickas ut på remiss till alla nämnder. Nämnderna har på så
sätt möjlighet att redogöra för vilka konsekvenser de ser av styrets
budgetförslag och även komma med andra synpunkter och förslag.
Ovan angivna förändringar skapar även utrymme tidsmässig och
bättre förutsättningar för en mer omfattande
budgetberedningsprocess under mars månad, där partiföreträdare
har möjlighet att ta hjälp av tjänstemän i sitt arbete med att ta fram
förslag till budget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås
att

godkänna anvisningar och tidplan inför arbetet med
EVP 2021-2023 enligt bifogat förslag

Kommunkontoret
Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Kommunkontoret

Beslutad av KSau 2019-09-16

Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen
inför EVP 2021-2023
Strategiprocessen handlar om att ta fram underlag för långsiktiga och strategiska vägval som
säkerställer nuvarande och kommande generationers tillgång till välfärdstjänster med hög
kvalitet. Input i strategiprocessen är kommunövergripande underlag som Trend- och
omvärldsanalys och Nulägesanalys. Arbetet i strategiprocessen pågår året runt men är som
mest intensivt under hösten och ska leverera underlag till planeringsprocessen vid årsskiftet.
Under planeringsprocessen används resultatet från strategiprocessen för att ta fram förslag
till mål, indikatorer och fördelning av ekonomiska resurser med utgångspunkt från vision,
fokusområden och övergripande målsättningar. Planeringsprocessen pågår under vinter och
vår och avslutas med att kommunfullmäktige beslutar om EVP för den kommande
treårsperioden i juni varje år.
Allmänna förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna kommer under lång tid att präglas av de demografiska
förändringarna där ”färre ska försörja fler” då andelen äldre och andelen barn och unga ökar
medan andelen yrkesverksamma minskar. Sveriges ekonomi går nu samtidigt in i en
konjunkturförsvagning med en lägre ökningstakt av skatteunderlaget som effekt.
Utgångspunkten är därmed att kommunen kommer att ha fortsatta effektiviseringsbehov
även under perioden 2021-2023. Därmed är de ekonomiska ramar och effektiviseringskrav
som kommunfullmäktige beslutade om för nämnderna i EVP 2020-2022 en viktig
utgångspunkt i arbetet med EVP 2021-2023.
Anvisningar och upplägg för strategiprocessen
Under hösten 2019 arbetar kommunens ledningsgrupp fram en gemensam nulägeskarta för
Lund med utgångspunkt i underlag från samtliga förvaltningar genom strategidialoger.
Arbetet förankras kontinuerligt med KSAU.
Den 15 januari 2020 träffas KSAU, samtliga nämndspresidier, partiföreträdare, fackliga
representanter och kommunens ledningsgrupp i ett strategiskt seminarium, där resultatet
från höstens arbete med omvärlds- och nulägesanalys presenteras och diskuteras
tillsammans med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna. Seminariet kommer att läggas
upp med fokus på dialog mellan inbjudna parter. Detta seminarium avslutar
strategiprocessen och inleder planeringsprocessen för perioden 2021-2023.
Anvisningar och upplägg för planeringsprocessen
Under mars 2020 sker budgetberedning i partierna där både kommunkontoret som
kommunens/koncernens ledningsgrupp är behjälpliga.
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Kommunkontoret

Beslutad av KSau 2019-09-16

Den 6 april 2020 presenteras styrets förslag till budget vilket skickas på remiss till
nämnderna. Samtidigt distribueras budgetunderlag till övriga partiföreträdare.
Senast 4 maj 2020 ska remissvar inkomma från respektive nämnd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger fram förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021
den 11 maj 2020. Beslut sker sedan i kommunstyrelsen den 19 maj 2020 och i
kommunfullmäktige den 16-17 juni 2020. Varje nämnd ska senast den 31 december 2020
besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2021.
Tidplan
Datum

Aktivitet

2019-09-16

KSAU beslutar om tidplan och anvisningar.

2020-01-15
(kl. 9.00–16.00)

Strategiskt seminarium (KSAU, partiföreträdare, nämndspresidier, fackliga
representanter, kommunens/koncernens ledningsgrupp)

2020-03

Budgetberedning i partierna

2020-04-06

Styret presenterar sitt förslag till budget, vilket skickas på remiss till nämnderna.
Budgetunderlag distribueras till partiföreträdarna.

2020-05-04

Remissvar inkommer från nämnderna.

2020-05-11

KSAU beslutar om förslag till EVP 2021-2023

2019-05-18
(Kl. 9.00-11.00)

Samverkan kring KSAU:s förslag till EVP 2021-2023

2020-05-19

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2021-2023

2020-06-16—17

Kommunfullmäktige beslutar om EVP 2021-2023

2020-12-31

Sista dag för nämnder att besluta om verksamhetsplan och internbudget 2021
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