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FörNyaLund satsar på 
de yngsta och de äldsta 
 
”Lund kan bättre” är mottot för FörNyaLunds förslag till budget för 
nästa år. Trots en oförändrad skattesats är det en offensiv budget med 
förstärkning av barngrupperna i förskolan och rätt till äldreboende för 
alla från 85 år. 
-Den enskilt största budgetsatsningen gör FörNyaLund på förskolan och de 
yngsta barnen, där 30 mkr extra går till mindre barngrupper och ökad 
personaltäthet, berättar Börje Hed. Dessutom vill FörNyaLund 
lönekompensera personalen i kommunens vård och omsorg som har delade 
arbetsdagar, s k delade turer. 
- Alla äldre kanske inte vill bo kvar i sin gamla bostad. Det säger Jan 
Annerstedt, medlem av kommunfullmäktige. Från 85 år ska alla Lundabor ha 
ovillkorlig rätt till äldreboende. Vi ökar denna budgetpost med 20 mkr redan 
2019.  
Bättre service till lägre kostnad 
-Efter 4 år i lundapolitiken står det klart för oss att kommunens service kan 
organiseras mycket bättre med lägre kostnader, och ändå ge bättre service till 
medborgarna. Det säger Börje Hed och berättar att FörNyaLund avsätter 10 
mkr till en genomlysning av kommunens administration.  
- Genom att slå samman byggnadsnämnden och tekniska nämnden får 
lundaborna snabbare och bättre service, säger Jan Annerstedt. Redan nästa 
år vill FörNyaLund ha en välfungerande samhällsbyggnadsnämnd i full 
funktion. Det är bara ett exempel bland flera som ger lägre kostnader, minst 4 
miljoner första året. 
Konsertlokal i framtiden?  
-Lund har 124 körer, en kammarorkester och massor med band, men ingen 
musikscen värd namnet. Lund behöver en konsertlokal med utrymme för 
större konserter, säger Maria Nermark, partiets ordförande. Hon föreslår att 
arbetet inleds med en förstudie, så att beslut kan fattas under 2019. 
- FörNyaLund vill inrätta ett rådgivande skönhetsråd för att skydda 
arkitektoniska värden. Rådet ska lyfta fram viktiga stadsmiljöfrågor och ge 
anvisningar om kulturhistoria värdefulla miljöer i alla delar av kommunen. 
Maria Nermark vill dessutom att Lund får en helt ny byggnadsvårdsutbildning 
på Polhemsskolan i samarbete med Kulturen i Lund. 



Trygghet och tillgänglighet 
FörNyaLund vill öka underhållet av vägar, gator och trottoarer, särskilt i 
centrum och i de östra kommundelarna. Det ökar tillgängligheten och gör det 
möjligt för alla medborgare, även de ned funktionsnedsättning, att färdas fritt 
och säkert. 
-Tryggheten i Lunds innerstad måste förbättras, anser Jan Annerstedt. 
FörNyaLund vill anslå medel till bättre belysning, kameraövervakning, fler 
gatumöbler och lekvänliga skulpturer, vilket gynnar handel och besöksnäring.  
Otraditionell finansiering 
FörNyaLund är det enda parti som uppnår kommunens resultatmål om 2 % 
för 2019. Trots nysatsningar så kan partiet föreslå oförändrad skatt under 
2019 och minskad skatt 2020. Man hämtar in vinster från kommunens bolag, 
bl a Kraftringen AB. LKF, kommunens eget fastighetsbolag, ska också ge 
ökad utdelning och därmed bidra till budgeten.  
Spårvägen kostar kommunen 30 mkr per år när den är färdigbyggd i 
september 2019. Spårvagnarna börjar dock rulla tidigast sommaren 2020. 
FörNyaLund menar att kommunen bör kräva skadestånd av Region Skåne på 
10 mkr 2019 och 15 mkr för 2020. 
-En något lägre investeringstakt för 2019 innebär lägre driftkostnader och 
bara det ger en resultatförbättring med 24 mkr. En aktuell bedömning av 
budgetutfallet visar att resultatet för 2019 blir 40 mkr bättre än befintliga 
prognoser, konstaterar Börje Hed.  
 
Se vidare: särskild bilaga med FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2012 med 
budget 2019. 
 
Ytterligare information: 
Jan Annerstedt. Tel 0707-232 800. E-post: jan@annerstedt.com 
Börje Hed. Tel 0704-190 010. E-post: borje.hed@rft.se 
Maria Nermark, Tel 0703 – 676 600. E-post maria.marnek@gmail.com  
 
 
Hemsida: http://fornyalund.se 
 


