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Inledning
Ett Lund fullt av möjligheter
Lund är en kommun med stora möjligheter. Vårt centrala geografiska läge i
Öresundsregionen, närhet till naturområden, goda kommunikationer, välutbildade
befolkning, högkvalitativa skolor och tillgång till det anrika Lunds universitet ger oss
förutsättningar som få andra svenska kommuner. Likaså skapar
forskningsanläggningar i världsklass i form av Max IV och ESS samt
företagsparkerna Ideon och Medicon Village en innovationskultur och
företagsnärvaro att avundas.
Kommunens, med skånska mått, stora utbredning med såväl stad som landsbygd
ger varierande boendeformer som skapar möjligheter för människor i alla skeenden
av livet att bosätta sig i vår kommun. Här finns förutsättningar för alla att möta
framtiden med god tillgång till kunskap, innovation och en öppenhet inför omvärlden.
Mycket att ta tag i
Även om grundförutsättningarna för kommunen är goda står vi nu inför stora
utmaningar. För att ha en budget i balans är principen att betala av lån och spara
under goda år för att vara bättre rustad när konjunkturen mattas av. Så har tyvärr inte
skett under de senaste åren. Överskotten i driftbudgeten har inte varit tillräckligt stora
för att möta upp mot de stora investeringarna. Följden har blivit att kommunens
skulder har ökat kraftigt och kommunen riskerar att inom bara ett par år urholka sin
kreditvärdighet men också tränga ut verksamheter med räntekostnader. Det måste till
en ordentlig ekonomisk sanering för att klara kommunens ekonomi över längre tid.
Kvintetten tar nu ansvar för detta och presenterar en budget med tillräckliga
marginaler.
Tyvärr kommer åtgärderna att bli märkbara, men tanken är att åtstramningar kommer
att ske på ett planerat och organiserat sätt där kärnverksamheterna värnas och får
jämförelsevis bättre förutsättningar.
Oförändrad skattesats
Vi har hög kommunalskatt i Lund. Detta gäller oavsett om man jämför med andra
kommuner i Skåne eller med kommuner som liknar Lund på andra ställen i Sverige.
Skatten är en faktor som avgör kommunens attraktionskraft. Lundakvintetten föreslår
därför att skatten lämnas oförändrad.
Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och det ökande behovet
av välfärdstjänster förutsätter att alla skatteintäkter används på ett så genomtänkt
och klokt sätt som möjligt. Detta kommer att ställa krav på nya och mer effektiva
arbetssätt i alla delar av kommunen.
Vi har ambitionen att under mandatperioden sänka skatten om detta kan ske utan att
välfärdstjänsterna drabbas eller den långsiktiga ekonomin äventyras.
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Hög kvalitet och kostnadseffektivitet i allt vi gör
Lunds kommun har överlag en mycket hög kvalitet. Det syns i äldreomsorgen,
förskolan, grundskolan och gymnasiet. Även när man frågar kommuninvånarna håller
Lunds kommun en hög kvalitet, i allt från hur man värderar de tjänster kommunen
levererar till hur man uppskattar att bo i just Lund.
Kvalitet kan inte mätas i hur stora resurser som avsätts till en viss verksamhet. Det
gäller att arbeta effektivare. Det handlar om automatiseringar, digitala eller andra.
Det handlar om att styra mot tydliga mål och det handlar också om att våga pröva
nytt. Lundakvintetten har tagit ett initiativ om att låta idéer få frodas och att Lunds
kommun skapar en bättre jordmån för goda idéer.
Vi tar ansvar för framtida generationers välfärd
Lunds kommun är en tillväxtkommun. De utmaningar vi står inför är i grunden mycket
positiva. Behovet av att finansiera nya skolor, förskolor, boenden, nya områden för
bostäder, vägar och infrastruktur grundar sig i att Lunds attraktivitet är hög.
Utmaningen i denna positiva utveckling är att det krävs omfattande investeringar
vilket är en utmaning för kommunens ekonomi.
En analys av kommunens långsiktiga investeringsbehov ger att det behövs ett årligt
överskott i budgeten på minst två procent, vilket för kommande år innebär minst 135
miljoner kronor. I den budget vi nu presenterar har vi ett överskott på 148,2 miljoner
kronor. Trots detta kommer kommunen att tvingas låna ytterligare 250 till 350
miljoner kronor per år under de kommande åren.
Ett område där vi vill höja ambitionerna är finansiering via externa medel, inte minst
genom EU-stöd och EU-projekt. Förutom verksamhetsutveckling med möjlighet att
testa nya metoder och koncept skapar det även attraktiva tjänster och nya nätverk för
kommunen.
Lund som ett grönt föredöme
För Lundakvintetten går ekonomisk tillväxt och möjligheten att vara ett grönt
föredöme hand i hand. Genom tillväxt skapas de resurser vi behöver för att samtidigt
utveckla vår verksamhet i miljö- och klimatsmart riktning. Framtida miljöteknik ska
utvecklas i vår kommun. Vi behöver innovationer, digitalisering och framtidsinriktade
företag för att tillsammans möta de klimatutmaningar vi har.
Enskilda aktörer och civilsamhället viktiga för Lund
Kommunen ska inte konkurrera med verksamheter som med framgång drivs av
externa aktörer med ett personligt engagemang. Entreprenörskap i olika former
öppnar för innovationer och annan förnyelse av verksamheten. Det finns goda
exempel där föreningar eller företag tagit över driften av kommunala verksamheter,
vilket lett till förnyelse och bättre service till medborgarna.
Det är också viktigt att stärka och utveckla civilsamhället. Enskildas engagemang är
basen för en god samhällsutveckling och demokrati. Detta berör allt från
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entreprenörskap till föreningsverksamhet. Lundakvintetten ser positivt på initiativ där
föreningsliv eller andra vill ta ett större ansvar för gemensamma intressen.
Det internationella Lund
Lund är en kommun med internationell prägel genom såväl studenter från världens
alla hörn som närvaron av många internationella företag. ICHL (International Citizen
Hub Lund) bidrar starkt till att fånga upp och ta tillvara på den kompetens som
medföljande partners till utländska forskare och arbetstagare besitter. Samtidigt
erbjuder internationella skolor en högkvalitativ skolgång för deras barn. De
möjligheter som finns inom såväl MalmöLundregionen, Greater Copenhagen and
Skåne Committee (GCSC) och inom EU ska tas tillvara.
Med hela kommunen i fokus
Kommunens invånare ska, oavsett bostadsort, ha god tillgång till samhällsservice.
Lundakvintetten vill ha en levande och växande landsbygd i alla delar av kommunen.
De mindre orterna på landsbygden ska ges möjlighet till tillväxt. Därför är det viktigt
att vi säkerställer tillgång till verksamhetsmark och tomtmark för bostadsbyggande.
Att utveckla handelscentrum i orterna utanför staden skapar aktivitet och
arbetstillfällen i alla delar av vår kommun.
Kommunikationerna ute i våra byar är av stor betydelse för utvecklingen. Såväl för
miljön som för invånarna är det viktigt att det finns god kollektivtrafik och
pendlarparkeringar så det går att ställa bilen. God samhällsservice ska erbjudas nära
invånare i hela kommunen, oavsett bostadsort.

Politisk verksamhet
Näringsliv
Det finns i Lund ett väl utvecklat och diversifierat näringsliv. En lokalt livskraftig
företagssektor och globala högteknologiska företag, med hela världen som sin
marknad, har sin bas i Lund. Denna kunskap och innovationskraft, tillsammans med i
övrigt goda förutsättningar, skapar en konkurrensfördel vi måste ta tillvara.
Ett företagsklimat på högsta nivå är en prioriterad fråga för Lundakvintetten. Den
tidigare beslutade näringslivssatsningen för år 2020 ligger fast. Vi ska skapa
utrymme och underlätta för människor och företag att förverkliga sina idéer.
År 2019 öppnade Lunds företagslots, som är en viktig del i detta arbete och gör
kontakterna med kommunen både enklare och mindre tidskrävande. Det är av stor
vikt att fortsatt se över arbetet med att ge en kvalitativ och snabb service gentemot
våra näringsidkare, stora som små, och ett gott bemötande. Lund ska upplevas som
en attraktiv kommun för företagsamma personer.
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Vår målsättning är att stärka företagsklimatet i hela kommunen. Detta ska bland
annat ske genom ett aktivt förhållningssätt till nyetableringar och att vi säkerställer
tillgången till verksamhetsmark både i Lunds stad och i tätorterna.
Utbildning
En god utbildning för alla är grundläggande för att ge alla människor en möjlighet att
växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det är kunskap som skapar
friheten att förändra sitt liv och som stärker förmågan att fatta självständiga beslut.
Arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla, oavsett bakgrund, med
kunskapsfokus är därför centralt för Lundakvintetten. Arbetsförhållandena för våra
medarbetare ska vara goda.
Det pilotprojekt inom Barn- och skolnämnden som beslutades om i förra årets
budget, för att avlasta lärarna genom att anställa särskild personal för att sköta
uppdraget som skolassistent, ska fortsätta och utvärderas nästa år.
Lärarlönelyftet innebär högre lön för vissa, men inte alla, duktiga pedagoger.
Lundakvintetten beslutade därför redan i förra årets budget att tilldela grundskolan 7
miljoner kronor och gymnasieskolan 5 miljoner kronor mer än förra året. Vi vill på
detta sätt bidra till att höja läraryrkets status.
Den kvalitetssatsning på förskolan och F-3 som beslutades om förra året bland annat
för att minska barngrupperna fortsätter även den och innebär i år en utökad tilldelning
på 7 miljoner kronor till Barn- och skolnämnden.
Sociala frågor
Socialnämnden är det yttersta skyddsnätet i samhället för den som tillfälligt eller för
lite längre tid behöver samhällets stöd.
Denna mycket viktiga verksamhet har ett behov av budgetanslag. Nämnden gick år
2018 med underskott. Detta inte på grund av dålig kostnadskontroll utan främst för
att den har ett uppdrag som varit underfinansierat. Lundakvintetten tillsammans med
Miljöpartiet de gröna tillskjuter nu 30 miljoner kronor som en ramökning för att en
gång för alla ge Socialnämnden rättvisa förutsättningar att genomföra sitt viktiga
uppdrag
Människors trygghet är en grundpelare i ett fungerande samhälle. Därför är alla
frågor som rör sig om barn som far illa, våld i nära relationer med mera oerhört
allvarliga, givetvis främst för den som blir utsatt men också för samhället i övrigt.
I vissa fall måste en kommuninvånare på grund av missbruk och inte sällan i
kombination med psykisk ohälsa placeras på ett boende. Vi kommer att utvärdera de
boenden vi anlitar för att säkerställa att den enskilde får bästa möjliga stöd för att så
snart som möjligt kunna återvända till ett normalt liv.
Försörjningsstödet är fortsatt på relativt låga nivåer, om än med en viss uppåtgående
trend. Med tanke på att arbetslösheten i Lund är fortsatt låg kan man förvänta sig en
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fortsatt låg nivå på försörjningsstödet. Detta är något som potentiellt skulle kunna
förändras snabbt, vid till exempel en lågkonjunktur. Därför är arbetet med att få
människor i egen försörjning alltjämt prioriterat.
Socialnämnden ska under året fortsätta sitt arbete med automatiseringar,
utvecklande av beslutsstöd och samarbete med Socialhögskolan – allt för att behålla
sin kvalitet och utveckla sin effektivitet.
Delade turer ska avskaffas inom Vård- och omsorgsnämnden. Det är en prioriterad
fråga. Samtidigt ska heltid som norm bli en del av arbetsstrukturen. Lundakvintetten
arbetar dock samtidigt för att de medarbetare som så önskar ska ges möjlighet att gå
ner i arbetstid. Valfrihet är viktigt och ska finnas, både för arbetstagare och brukare.
För våra äldre med störst vårdbehov erbjuds särskilda boenden. En stor grupp äldre
med inget eller mindre vårdbehov, som inte vill eller kan bo kvar i sitt nuvarande
boende, saknar dock ett anpassat mellanboende. Lundakvintetten kommer att
utveckla sådana boendeformer. En viktig fråga är att de äldre får en näringsrik och
välsmakande mat för att undvika undernäring som i sin tur kan leda till mediciniska
problem av olika slag.
Daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
är ett viktigt område för Lundakvintetten. Dessa brukares rättigheter ska värnas.
På våra boenden måste vi erbjuda en meningsfull vardag med både fysiska
aktiviteter och kulturella möten. Träffpunkternas verksamheter, volontärförmedlingen
och olika ideella föreningars medverkan har stor betydelse för den enskilde.
Vi måste skapa förutsättningar för att kunna erbjuda en meningsfull vardag med hög
kvalitet.
Det är viktigt med fortsatt stöd till anhöriga vars insatser ofta spelar en enormt stor
roll för våra brukare och deras välbefinnande.
Våra verksamheter arbetar redan nu med välfärdsteknologi för att möta framtidens
utmaningar med att bibehålla god kvalitet i en ekonomiskt allt mer pressad situation.
Lundakvintetten ser positivt på denna utveckling och kommer att stödja initiativ inom
detta område.

Hållbarhetsfrågor
Lundakvintetten ser närodlat framför ekologiskt, incitament framför förbud och tillväxt
som ett redskap snarare än ett hinder när vi arbetar för ekologisk hållbarhet.
I Lunds kommun och kranskommuner produceras mat på världens bästa åkermark.
Detta ska vi ta vara på och främja. När vi köper in närodlat och säsongsbaserat gör vi
både klimatet och samhället en tjänst. Vi främjar företagare i vår närhet, som i sin tur
bidrar till vår gemensamma välfärd.
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En minskad fokusering på ekologisk mat till förmån för närodlat ger en besparing på
2 miljoner kronor.
Lund är en kommun som länge engagerat sig för rättvis handel och etisk konsumtion.
Lundakvintetten är fortsatt positiv till rättvisemärkta produkter men anser att en Fair
Trade-certifiering inte är nödvändig. Det är slöseri med skattepengar att betala för
just denna märkning och att öka inköpen av just detta varumärke. Genom att Lund
lämnar Fair Trade City sparas 200 000 kronor årligen.
I Lunds kommun producerar vi mycket mat för att tusentals personer i våra
verksamheter ska kunna få sin måltid. I dessa verksamheter är det viktigt att vi ser till
att använda all mat som vi köper in. Matsvinnet måste minska både för ekonomin och
för klimatet.
Elfordon är en av många innovationer som kommer att hjälpa oss att klara
klimatutmaningen. Det gäller både elbussar i kollektivtrafiken och elbilar i vår
verksamhet. Det gäller också digitala hjälpmedel för transport och utvecklingen av
smarta hus, byar och stadsdelar.
Byggnationen är viktig i Lunds kommun. Vi växer snabbt och det finns många företag
i många branscher som vill etablera sig här. Detta är fantastiskt, men när vi växer
måste vi växa klimatsmart och bör därför beakta alternativa byggnadsmetoder och
byggnadsmaterial, som ett komplement till befintliga.
Vi minskar miljöanslaget med 600 000 kronor för att kunna satsa mer på kommunens
kärnverksamheter.
Samhällsbyggnad och trafik
Lund har vuxit mycket kraftigt under senare år med många nya bostäder. Den
snabba takten får inte innebära avkall på bostadens kvalitet och på social hållbarhet i
stadsmiljön. Lundaborna har rätt till goda livsbetingelser varhelst i kommunen man
bor. Därför arbetar Lundakvintetten för ökad variation och förnyelse av hela
stadsmiljöer. Staden Lund med dess östra tätorter ska vara attraktiva ”blandstäder”
där bostäder, verksamheter och service får plats sida vid sida.
Tätorten Lund ska byggas ut med varsam förtätning där parker och andra gröna ytor
gynnar våra invånare och besökare. En väsentlig del av kommande
bostadsbyggande bör ske i de östra tätorterna, där åkermarken inte är lika
högproduktiv som den som omger staden Lund. Ett markant ökat antal
fribyggartomter skall ges en hög prioritet för att möta den stora efterfrågan.
Med stöd av bra kollektivtrafik kan de östra tätorterna utvecklas till attraktiva
småstäder med fler arbetsplatser och bättre service. Pendlarparkeringar ska
underlätta för samåkning och kollektivt resande.
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Både LKP (Lunds Kommuns Parkerings AB) och Tekniska nämnden organiserar och
övervakar idag parkering i Lunds kommun. Genom att samla all
parkeringsövervakning hos LKP görs en besparing på 2 miljoner kronor per år.
Byggsektorn står för cirka 1/5 av Lunds totala klimatpåverkan. Det ställer krav på
mera klimatneutralt byggande i en tid av expansion. Lundakvintetten eftersträvar
klimatneutrala lösningar som inte bara gör Lund mera hållbart på kort sikt utan också
gynnar klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn under en byggnads hela
livscykel. Byggmetoder och material ska ge gynnsamma klimateffekter.
En viktig del av Byggnadsnämndens arbete är att ge god service, korta
handläggningstider och inte minst ett gott bemötande till dem som utnyttjar
stadsbyggnadskontorets tjänster. Ett led i detta arbete är att öka digitaliseringen och
införa olika slags självservice.
Byggnadsnämnden svarar för stadsplanering och den fysiska utformningen av
staden vilket har stor inverkan på den enskildes vardag. Det är därför viktigt att dessa
processer sker med största möjliga insyn och delaktighet för medborgarna.
Kulturverksamhet
Inom kultursektorn vill Lundakvintetten prioritera en fortsatt satsning på
musikchecken som ger alla Lundabarn inom vissa åldersgrupper en valfrihet att
kunna välja musikskola.
Systemet är i drift från hösten år 2019 och kommer att utökas med ytterligare en
årskull under år 2020. Målsättningen under budgetperioden är att alla 7-11-åringar i
kommunen ska kunna ta del av musikchecken. Utökningen av musikchecken under
år 2020 budgeteras till 2,6 miljoner kronor.
Biografen Kino erbjuder Lundaborna ett stort och varierat utbud av filmer från nästan
hela världen. Den är en viktig kulturell tillgång med en stor publik i alla åldrar.
Lundakvintetten kommer att verka för att biografen kan byggas ut med fler salonger.
Lund har många författare, förlag och flera institutioner inom språk och litteratur men
detta märks inte tillräckligt. Andra städer med mycket sämre förutsättningar skapar
arenor för att dra nytta av intresset för böcker och läsande och annat inom området.
Arbetet med att samla verksamheter inom ordkonsten fortsätter för att kunna
uppmärksamma Lund som “ordets stad”.
Det finns en lång tradition av både klassisk musik och ungdomsmusik i Lund, men
förutsättningarna att verka i lite större skala saknas. En utredning kring möjligheten
till en konsertlokal ska fullföljas och utvecklas.
Budgeten för Kultur- och fritidsnämnden bör omfördelas med mer resurser till det fria
kulturlivet och mindre till produktion i egen regi. Ökad satsning från kommunen
medför ofta att även regionen och staten satsar mer.
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Idrottsverksamhet
Idrottsverksamheten består av mer än den gjorde tidigare. Idag finns fler idrotter,
många med relativt få utövare. Även dessa måste få sitt utrymme. Idrott för personer
med funktionsvariationer är ett prioriterat område. Lunds kommun ska underlätta för
öppna idrottsformer, exempelvis utegym.
Det har påbörjats en utredning om eftersatt underhåll för att kunna stärka
möjligheterna för idrottsverksamheten. Genom höjda taxor för vuxna så skapas
ökade resurser till denna verksamhet.
Brottsförebyggande arbete
Lundakvintettens ser ett behov av ett aktivt säkerhets- och trygghetsarbete i Lunds
kommun i god samverkan med polisen och andra myndigheter. Alla Lundabor ska
kunna känna sig trygga oavsett var i kommunen de befinner sig och tid på dygnet.
Alla förvaltningar ska ha ett särskilt fokus på att identifiera och lösa frågor som rör
säkerheten och tryggheten för våra invånare.
Beslutet i förra årets budget om att avsätta resurser för trygghetsskapande åtgärder i
C-triangeln (Knut den Stores torg-Clemenstorget-Bantorget) i centrala Lund bland
annat genom förordnande av ordningsvakter ligger fast. Detsamma gäller för andra
trygghetsskapande åtgärder runt om i kommunen som att utvidga märk-DNA till fler
delar av kommunen för att minska antalet inbrott och inbrottsförsök i bilar och
bostäder.
Övriga åtgärder
Vi slopar den extra ersättningen för facklig tid som beslutades för år 2019. Detta ger
en minskad utgift på 900 000 kronor per år för åren 2020 och 2021.
Genom att låta en extern aktör sköta företagshälsovården sparas 1 miljon kronor
årligen för perioden.
Liksom när det gäller klimatpolitiken behöver kommunen utomstående experter som
kan värdera hur arbetet med att åstadkomma en effektivare organisation fortlöper.
Lundakvintetten vill därför inrätta ett effektiviseringspolitiskt råd som beräknas kosta
200 000 kronor per år.
Budgeten innehåller relativt stora krav på effektiviseringar för flera nämnder. Vi
avsätter därför 15 miljoner kronor extra till kommunstyrelsens förfogande för äskande
från nämnderna då detta är befogat.
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Lundakvintettens sluter överenskommelse med Miljöpartiet
de gröna
Lundakvintetten sluter för perioden 2020-2022 en överenskommelse med Miljöpartiet
de gröna för att säkra den ekonomiska långsiktigheten, tillsammans ta ansvar för
klimatet, förbättra jämställdhetsarbetet och öka satsningarna på det sociala arbetet.
Genom att vi kommer överens om ramarna för Socialnämnden, Vård- och
omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden, som tillsammans står för cirka 45
procent av den kommunala budgeten, undviker Lund att åter hamna i en situation
utan ett budgeterat överskott och därmed med ett behov av miljardinvesteringar som
måste finansieras med en kraftigt ökande låneskuld. En låneskuld som riskerar vår
framtida ekonomi och möjligheter att erbjuda en god välfärd. Totalt avsätts 15
miljoner kronor i pris- och lönekompensation till dessa nämnder för år 2020. För åren
2021-2022 utgår något högre kompensation.
Samtidigt är vi överens om en unik satsning på Socialnämnden på 30 miljoner kronor
som finansieras med en vinstutdelning från den kommersiellt inriktade verksamheten
inom LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB), såsom exempelvis parkeringsavgifter
och garageplatser. Dessutom utgår den extra effektivisering på 2,2 miljoner kronor
som beslutades av kommunfullmäktige i december år 2018. Detta innebär till
exempel att den beslutade satsningen på referensboende och stödlägenheter kan
genomföras samt att en resursminskning till det förebyggande arbetet för barn i
utsatta miljöer och av öppen missbruksvård förhindras.
Inom vård- och omsorgsverksamheten avskaffar vi delade turer under
mandatperioden för att förbättra jämställdhetsarbetet, våra medarbetares möjligheter
till återhämtning och skapa bättre anställningsvillkor. För att genomföra detta tillförs 2
miljoner kronor, utöver det tillägg om 2 miljoner kronor som gjordes i samband med
kommunfullmäktigemötet i december 2018, till nuvarande ram för Vård- och
omsorgsnämnden. Den extra effektivisering som samtidigt antogs på 9,3 miljoner
kronor slopas dessutom.
En infartsparkering ska byggas vid spårvägens ändhållplats i Brunnshög och en
pendlarparkering i Dalby för att bibehålla tillgängligheten till Lunds stad och samtidigt
minska den klimatpåverkan fler bilar i centrala Lund medför. I alla tätorter i östra
Lund ska pendlarparkeringar succesivt byggas i anslutning till bussförbindelser.
Pendlarparkeringarna finansieras i första hand via de 1 miljoner kronor per år i 3 år
som redan finns avsatta i Tekniska nämndens budget samt i andra hand från den
satsning på de östra kommundelarna som också är avsatt de kommande 3 åren i
den budget som är beslutad för tekniska nämnden.
I kommunfullmäktige föreslås följande uppdrag: att uppdra åt kommunstyrelsen att i
samråd med LKP och Tekniska nämnden under år 2020 se över
parkeringsorganisationen för att möjliggöra infartsparkering vid
kollektivtrafikknutpunkt, så som spårvägens ändhållplats på Brunnshög. I uppdraget
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ingår att ta fram en tidsatt plan för infarts-och pendlarparkeringar, samt förslag på
placering av Park-and-Ride.
I Höjeådalen är vi överens om att inrätta ett kommunalt naturreservat för att freda
detta värdefulla område från exploatering. Utsträckningen motsvarar det som avses i
gällande ”Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun”, antaget av
kommunfullmäktige 2006-03-30. anges, under punkt 4.2.1. Säkerställa särskilt
värdefulla naturmiljöer. 62 Höjeådalen. Området avser hela sträckan från
Höjebromölla till Värpinge med undantag för området kring Källby reningsverk samt
den kommande järnvägsstationen på Klostergården och den tomt som är
verksamhetsområde (tidigare Åkerlund och Rausing). Kommunens ansökan om att
Höjeådalen ska inrättas som naturreservat lämnas in senast under år 2020 och i
kommande aktualisering/revidering av översiktsplanen för Lunds kommun kommer
området markeras som naturreservat. I kommande samverkan med Staffanstorps
kommun kommer vi dessutom att verka för att det även bildas naturreservat i
Höjeådalen på andra sidan kommungränsen, det vill säga i Staffanstorp.
I kommunfullmäktige föreslås följande uppdrag: att uppdra till tekniska nämnden att i
enlighet med Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet förbereda inrättandet av ett
kommunalt naturreservat i Höjeådalen. Kommunfullmäktige ska fatta principbeslut
om inrättande av naturreservatet senast 2020.
5,75 miljoner kronor tillförs Utbildningsnämnden för att säkra den fortsatt goda
utvecklingen av Lunds gymnasieverksamhet. Arbetet med förbättrad elevhälsa i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut i december år 2018 ska vidareutvecklas.

Lundakvintettens laguppställning när den presenterades i december 2018
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Avslutande fakta
Lundakvintettens budgetförslag innebär att vi tar ansvar för ekonomin, att vi dämpar
ökningen av låneskulden och därmed säkerställer att nästa generationers lundabor
kan få en god välfärd utan stora skulder i bagaget.
I diagrammet nedan kan man se låneskuldens utveckling i enlighet med
Lundakvintettens budgetförslag. Med nuvarande investeringstakt slår lånetaket i
skuldtaket först år 2024. 2020 har vi då ca 3,4 miljarder kronor i skuld, 2021 ca 3,7
miljarder kronor och 2022 drygt 4 miljarder kronor.
Det kan jämföras med exempelvis Socialdemokraternas budgetförslag från
november 2018 som, om det hade vunnit bifall i kommunfullmäktige, hade inneburit
att vi hade slagit i skuldtaket redan i början av år 2020. I slutet av år 2020 hade
skulden enligt deras budgetförslag uppgått till 4,7 miljarder kronor och bara ett år
senare ligga på hela 5,7 miljarder kronor. Notera att i siffrorna ingår inte skulden för
hela kommunkoncernen inklusive de kommunala bolagen. Räknas denna in är
skulden avsevärt mycket högre. Detsamma gäller kurvorna nedan.

Källa: Kommunkontoret, 2019-05-03
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