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INLEDNING

Kvalitetsredovisning
för Lunds kommun år 2001
För budgetåret 2001 har för första gången ett material om kvalitet samlats in. För arbetet har
ett för samtliga nämnder gemensamt arbetssätt följts. Arbetssättet har utvecklats utifrån demokratiska, ledningsmässiga och kvalitetsmässiga hänsyn.
Trots att det är första gången visar materialet att flera nämnder redovisar en hög grad av måluppfyllelse under året. Låg måluppfyllelse redovisas av vård- och omsorgsnämnden. Tekniska
nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden gör ingen bedömning av måluppfyllelsen.
Nedan presenteras först arbetssättet. Därefter pekas, inför det fortsatta arbetet, på ett antal iakttagelser som kan
göras med anledning av redovisningarna

MÅL, RESULTAT, BEDÖMNING,
ÅTGÄRD, KVALITETSREDOVISNING
Sedan slutet av 1980-talet arbetar Lunds kommun med att utveckla målstyrning. I Lunds kommun sker detta arbete enligt processen mål – resultat – bedömning - åtgärd.
Denna styrning innebär bland annat att mål formuleras för verksamheten som ersätter den traditionella mer
detaljerade styrningen. Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om de övergripande målen samt nämndernas ekonomiska ramar. Nämnden preciserar, med utgångspunkt från fullmäktiges mål och de ekonomiska ramarna, egna
mål. Med utgångspunkt från nämndens mål sätter därefter verksamheten upp handlingsinriktade mål.
Genom uppföljningar och utvärderingar tas information fram om verksamhetens resultat. Detta kan sedan jämföras med intentionerna i målen. En bedömning eller analys av mål och utfall sker. Denna bedömning ligger sedan
till grund för åtgärder. Dessa vidtas för att i framtiden korrigera handling, organisation, resurser eller mål.
Det är viktigt att målstyrningsprocessen sker i en dialog mellan olika aktörer. Dessa kan vara till exempel medborgare, brukare, politiker, anställda.
Under senare år har ett ökat intresse riktats mot begreppet kvalitet. Inom områden som till exempel skola samt
vård och omsorg finns idag statliga bestämmelser om kvalitetsredovisningar och kvalitetssäkring. Begreppet används ofta i betydelser som medborgarnas attityder till, samt upplevelsen av, den kommunala servicen. Kvalitet
formas i medborgarens möte med den kommunala personalen så som läraren, socialsekreteraren, sköterskan,
handläggaren och så vidare. En konsekvens av detta blir att ansvar och befogenheter förs långt fram i organisationen mot detta möte. Där har man ofta kunskapen om både hur verksamheten kvalitativt kan utvecklas samt effektiviseras. Förstahandsansvaret för uppföljning, utvärdering och utveckling har därför i Lunds kommun lagts på
verksamheter och nämnder.
En fungerande målstyrningsprocess är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. Fungerar denna process sker en utveckling av den kommunala verksamheten som baseras på information och analys av tidigare gjorda
erfarenheter. Detta skapar förutsättningar för att organisationen lär.
Kommunfullmäktige preciserar i budgeten, genom angivande av mål, prioriteringar eller temaområden inom
olika verksamhetsområden. Inom dessa områden analyserar och redovisar sedan nämnderna, i årsredovisningarna,
resultaten samt vilka åtgärder som nämnden vidtagit eller avser att vidtaga samt vad nämnden anser att kommun3
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styrelsen bör vidtaga med anledning av bedömningen. Redovisningarna blir viktiga delar av den dialog som behöver finnas mellan fullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.
För ledning, lärande och ständiga förbättringar av de enskilda verksamheten krävs information om vad den presterar och hur den utvecklas. Arbetet med mål förutsätter att verksamheterna kontinuerligt, i sin vardag, analyserar
processer, kvalitet, prestationer och ekonomi. Ledningen ansvarar för att förutsättningar finns för arbete och att
detta kontinuerligt sker. Detta sker oberoende av i vilken utsträckning som det efterfrågas utifrån.

ERFARENHETER FRÅN ARBETET
Eftersom detta är första gången denna typ av redovisning görs har en rad nya erfarenheter gjorts i organisationen.
Erfarenheter som kanske mer handlar om hur det är att arbeta på detta sätt än ett konkret resultat i form av redovisad kvalitet. Alltför långtgående slutsatser går därför inte att dra av materialet om kvalitet och måluppfyllelse.
I många nämnders redovisningar finns flera goda exempel på väl genomförda och sammanhållna redovisningar
av enskilda mål. Som exempel kan nämnas Lunds lantmäteris redovisning samt Barn- och skolnämnd Söders redovisning.
För det fortsatta arbetet är det viktigt att peka på de delar av processen som behöver förstärkas och utvecklas.
Nedan kommenteras med utgångspunkt i den givna systematiken ett antal slutsatser med konsekvenser på det
kommande årets arbete med kvalitetsredovisningarna.
En allmän reflektion är att den nya strukturen att arbeta inneburit att en del nämnder har haft svårt att identifiera kommunfullmäktige som mottagare. Man förutsätter att läsaren har samma goda kännedom om verksamheten
som man själv har. Konsekvensen av detta har blivit att redovisningarna är så kortfattade att de inte alltid erbjuder
tillräcklig information för att följa resonemanget från mål till resultat, bedömning och åtgärd.
Nedan följer några ytterligare kommentarer med utgångspunkt i den struktur som nämnderna arbetat efter.
Mål
- Många redovisar att fullmäktiges mål för nämndens verksamhet inte uppfyller de definitioner som finns i målstrukturen. Dessutom kan man konstatera att nämndens mål för många inte heller stämmer eller saknas för
aktuellt fullmäktige mål. Genomgående kan man se att i de fall målen inte stämmer har det varit svårt för
nämnderna att få processen att fungera.
Resultat
- Att redovisa ett resultat handlar om att beskriva effekterna av insatta åtgärder. För att samla in ett material
som kan bilda underlag för ett resultat fordras någon form av metod. I materialet frågades både efter nämndernas resultat och exempel på metoder. I nämndernas redovisningar finns många beskrivningar av vilka insatser, åtgärder, man vidtagit för att nå ett resultat men i mindre utsträckning det egentliga resultatet. En del
nämnder beskriver nästan enbart hur man tagit in resultatet.
Bedömning
- I denna del av processen kopplas fullmäktiges mål ihop med resultatet. Skillnaden mellan resultat och mål ska
bedömas. Sökandet efter svaret på varför det finns en skillnad blir central. Behovet av en förmåga i organisationen att analysera resultatet blir stort. Bedömningen, det vill säga analysen av presenterat resultat, är i många
redovisningar kortfattade. I en del fall görs en bedömning trots att resultat saknas. Detta görs naturligtvis utifrån den kännedom om verksamheten som finns i organisationen, men om man som utomstående läsare tar
del av redovisningen kan man inte alltid hitta sambanden mellan de olika delarna av redovisningsprocessen.
Åtgärd
- En väl genomförd analys och bedömning av resultat i förhållande till målen leder närmast av sig själv över till
de åtgärder som behöver vidtas. Åtgärderna bilda utgångspunkten för det kommande utvecklingsarbetet. De
åtgärder som nämnderna redovisar är i stor utsträckning konkreta och ger direkta möjligheter att göra nya insatser för att uppnå en högre måluppfyllelse. En av åtgärderna som beskrivs är att målen bör förändras.
n

I det följande rapporteras det inkomna materialet per fullmäktigemål under tre rubriker:
• Nämndens mål (här redovisas de nämndsmål som anknyter till fullmäktigemålet)
• Resultatinformation – Bedömning – Åtgärder (under denna rubrik redovisas i redigerat skick de resultat, bedömningar och åtgärder som beskrivs – redovisningen sker samlat då nämnderna inte alltid tolkat kategorierna på
likartat sätt)
• Nämndens sammanfattande bedömning (nämnderna har här med ett siffervärde mellan 1 och 10 angett sin bedömning av måluppfyllelsen för det aktuella fullmäktigemålet)
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RESULTAT

Kommunstyrelsen; Kommunkontor
Inom kommunkontorets område finns följande 13 fullmäktigemål.
A. Att kommuninvånarna känner till kommunens verksamheter och serviceutbud
B. Att kommuninvånarna vet hur de ska komma i kontakt med kommunens beslutsfattare och påverka kommunala beslut
C. Att kommuninvånarna är väl förtrogna med det demokratiska systemet och om deras rättigheter, förmåner och skyldigheter
D. Att Lund är väl känt både i övriga Sverige och i norra Europa och att dess goda rykte medverkar till att attrahera näringslivet, studenter och turister
E. Att kommunens mediakontakter flyter öppet och komplikationsfritt så att medierna lätt kan fullgöra sina uppgifter som
allmänhetens bevakas
F. Att ge anställda och förtroendevalda sådana kunskaper och insikter att de i sin tur kan ge allmänheten korrekt information
G. Att ansvara för planläggning, utbildning och övning för information i krislägen
H. Att ansvara för planläggning, utbildning och övning för information under höjd beredskap
I. Att stärka universitetets konkurrenskraft och utvecklingsförmåga
J. Att göra Lunds kommun mer känd bland studenter och universitetsanställda, såsom en aktiv partner i utvecklingsfrågor
och på så sätt skapa ett högskolevänligt klimat
K. Att samverka med universitet och studenterna för att skapa en bättre och konkurrenskraftigare kommun
L. Att ge råd, stöd och god service till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och förvaltningar
M. Att verka för samordning, uppföljning, utvärdering och utveckling tillsammans med övriga kommunala förvaltningar
Kommunkontorets fullmäktigemål A
Att kommuninvånarna känner till kommunens verksamheter och serviceutbud
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Statistik från besök på hemsidan, ca 1500 besök per dag.
Målet kan anses vara uppfyllt. Hemsida och andra kanaler har nyttjats på ett bra sätt.
Att stärka informationvägarna till medborgarna genom att på ett strukturerat sätt bygga upp och göra kanalerna kända.
Uttalade nämndsmål saknas.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål B
Att kommuninvånarna vet hur de ska komma i kontakt med kommunens beslutsfattare och påverka kommunala beslut
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Ca 1000 ärende och besök på medborgarkontoren/mån.
Förfrågningar per post och mail.
Kommuninvånarnas behov av komma i kontakt med kommunen har tillfredsställts genom igångsättning av medborgarkontor, arbete med hemsida samt genom andra kanaler.
Genom att kontionuerligt ge ut information om hur det politiska arbete framskrider, vad som finns på dagordning samt att
stärka tillgängligheten genom t.ex. medborgarkontor, hemsida och annan annonsering.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
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Kommunkontorets fullmäktigemål C
Att kommuninvånarna är väl förtrogna med det demokratiska systemet och om deras rättigheter, förmåner och skyldigheter
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Annonser i dagspress och infor på hemsidan.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål D
Att Lund är väl känt både i övriga Sverige och i norra Europa och att dess goda rykte medverkar till att attrahera näringslivet, studenter och turister
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Medverkan i olika arrengemang, tidningsbilagor, annonsering samt ökad kontakt med Universitet och studentorganisationer
har medfört att Lund framstår som en intressant ort att besöka, studera eller leva/arbeta i.
Intresset att vilja bo i Lund ökar, antal studenter vidmakthålls, turismen ökar samt ett växande näringsliv.
Att genom kampanjer och materialframställning stödja marknadsföringen av Lund som sience city och idéernas stad.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål E
Att kommunens mediakontakter flyter öppet och komplikationsfritt så att medierna lätt kan fullgöra sina uppgifter som
allmänhetens bevakas
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Ett mer strukturerat arbete med att förbättra kontakterna med media har påbörjats. Media har dagligen tillgång till
kommunens offentliga handlingar.
Färdigställa en struktur som tydligt beskriver har Lund arbetar med dessa frågor.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
( (à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål F
Att ge anställda och förtroendevalda sådana kunskaper och insikter att de i sin tur kan ge allmänheten korrekt information
Nämndens mål
–––
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål G
Att ansvara för planläggning, utbildning och övning för information i krislägen,
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
? Repr. från förvaltningen har deltagit i utbildningar och möten där informationsfrågorna har behandlats. Vidare har förvaltningen deltagit på av Lunds civil beredskapsorg. arrangerade möten och konferenser. Kommunstyrelsen har antagit en
kompletterande instruktion för informationsfrågors hanterande i sådana situationer där ledningsgruppen ej har gått i stab.
- Att kontinuerligt utbilda, uppdatera och öva berörd personal.
Förvaltningen och nämnden arbetar efter den uppgjorda och beslutade informationsplanen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål H
Att ansvara för planläggning, utbildning och övning för information under höjd beredskap.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd (se mål M)
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
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Kommunkontorets fullmäktigemål I
Att stärka universitetets konkurrenskraft och utvecklingsförmåga
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Kommunen deltager och stödjer arbetet att ta fram en ansökan om forskningsanläggningen European Spallation Source
(ESS) lokalisering till Lund. Anläggningen blir den största investeringen i europeisk infrastruktur för naturvetenskaplig och
teknisk forskning detta decennium.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål J
Att göra Lunds kommun mer känd bland studenter och universitetsanställda, såsom en aktiv partner i utvecklingsfrågor och på så sätt skapa ett högskolevänligt klimat
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Kommunen deltager i det av regeringen givna uppdraget att stärka och förbättra rekryteringen av studenter till bland annat
Lunds Universitet. Universitet och kommunen samarbetar i marknadsföringsprojektet Lund som idéernas stad - Science
City. Se även mål 18.
Arbetet är av mycket långsiktig karaktär. På kort sikt är det därför svårare att ha en uppfattning om resultatet. Det kan
emellertid konstateras att den process som pågår redan fått positiva reaktioner från inblandade och utomstående parter.
Fortsätta och i görligaste mån förstärka den utveckling som påbörjats inom de olika områdena. Det kan finnas anledning att i
framtiden överväga att genomföra en fördjupad analys av deltagarnas samt omgivningens uppfattning om samarbetets
inriktning, omfattning och kvalitet.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål K
Att samverka med universitet och studenterna för att skapa en bättre och konkurrenskraftigare kommun.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Kommunstyrelsen har under året avsatt medel för att stärka universitetets och studenternas kunskap om kommunen. Detta
innebär bland annat riktad information till studenterna om kommunen. Informationsmaterial om mantalsskrivning etc. har
också tagits fram. Dessutom pågår i kommunen en rad andra samarbeten med universitetet. Ett exempel är samarbetet
kommunen, universitetet, GIS-centrum och Lunds Lantmäteri för att utveckla en digital karta på webben. Kommun- och
universitetsledning möts regelbundet för överläggningar i aktuella, gemensamma och strategiska frågor.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål L
Att ge råd, stöd och god service till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och förvaltningar
Nämndens mål
1. Att samtliga motioner i kommunfullmäktige skall beredas inom fem månader.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Under år 2001 har 14 motioner lämnats till kommunfullmäktige, 9 av dessa bereddes inom fem månader. Av de återstående 5
motioner som lämnats in bereddes tre inom 7 månader.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Kommunkontorets fullmäktigemål M
Att verka för samordning, uppföljning, utvärdering och utveckling tillsammans med övriga kommunala förvaltningar
Nämndens mål
1. Att under år 2001 ha utarbetat ett heltäckande system för uppföljning och utvärdering inom skola och barnomsorg.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Kommunkontoret har tillsammans med barn- och skolnämnderna tagit fram en gemensam kvalitetsredovisning för förskola
och grundskola. Arbetet med strukturerad kvalitetsredovisning har pågått under ett antal år. Processen att kommunkontoret
tar fram metoder för redovisningen samt tar fram rapporter har upplevts som avlägsen för skolor och förskolor. Diskussioner pågår om hur barn- och skolnämndernas ansvar för kvalitetsredovisningen ska stärkas
Kommunstyrelsen har beslutat om en kvalitetspolicy för kommunen som innehåller gemensamma värde för anställda och
förtroendevalda samt modell för en fungerande styrning och ledning av verksamheten. Samtliga nämnder har i årsredovisning för 2001 lämnat en kvalitetsredovisning enligt ovanstående modell. Arbetet med kvalitetspolicy och kvalitetsredovisning
befinner sig i inledningsskedet.
Strukturen i kvalitetsredovisning upplevs som ny för många nämnder. Man har haft svårt att identifiera mottagaren av redovisningen. Man har upptäckt att målen inte överensstämmer med de definitioner som gjorts i kvalitetspolicyn. Nämnderna
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har i liten utsträckning redovisat resultat. Bedömningar och förslag till åtgärder bygger på annan information än den som
lämnas i redovisningen. Den sammanfattande bedömningen visar på en generellt hög måluppfyllelse. Kommunkontoret ska
under våren 2002 fortsätta att utveckla arbetet tillsammans med nämnderna. Åtgärder som är planerade är träffar med förvaltningschefer och en konferens med deltagare från nämnderna. Samarbete med drätselkontoret och personalförvaltningen
för att binda ihop de olika delarna i årsredovisningen pågår.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Övriga nämndsmål
1. Att på olika sätt stärka de etablerade företagens konkurrenskraft och utvecklingsförmåga
2. Att på olika sätt skapa möjligheter för nyetablering av företag
3. Att göra Lunds kommun känd bland företagen och medborgarna såsom en aktiv och positiv partner i utvecklingsfrågor och
för att därmed skapa ett näringslivsvänligt klimat
4. Att grund- och vidareutbildningen håller hög nivå i kompetenshöjande syfte
5. Att öka samarbetet med regionala och internationella aktörer med syftet att främja näringsliv och sysselsättning
6. Att i samverkan med näringslivet främja en långsiktig hållbar utveckling och skapa ett kretsloppssamhälle i balans
7. Att kommuninvånarna känner till kommunens verksamheter och serviceutbud
8. Att kommuninvånarna vet hur de ska komma i kontakt med kommunens beslutsfattare och påverka kommunala beslut
9. Att kommuninvånarna är väl förtrogna med det demokratiska systemet och om deras rättigheter, förmåner och skyldigheter
10. Att Lund är väl känt både i övriga Sverige och i norra Europa och att dess goda rykte medverkar till att attrahera näringslivet,
studenter och turister
11. Att kommunens mediakontakter flyter öppet och komplikationsfritt så att medierna lätt kan fullgöra sina uppgifter som allmänhetens bevakas
12. Att ge anställda och förtroendevalda sådana kunskaper och insikter att de i sin tur kan ge allmänheten korrekt information
13. Att ansvara för planläggning, utbildning och övning för information i krislägen
14. Att ansvara för planläggning, utbildning och övning för information under höjd beredskap
15. Att stärka universitetets konkurrenskraft och utvecklingsförmåga
16. Att göra Lunds kommun mer känd bland studenter och universitetsanställda, såsom en aktiv partner i utvecklingsfrågor och på
så sätt skapa ett högskolevänligt klimat
17. Att öka samarbetet med regionala och internationella aktörer med syftet att främja universitetet och studenterna
18. Att samverka med universitet och studenterna för att skapa en bättre och konkurrenskraftigare kommun
19. Att ge råd, stöd och god service till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och förvaltningar
20. Att verka för samordning, uppföljning, utvärdering och utveckling tillsammans med övriga kommunala förvaltningar
21. Att ha hög sakkunskap inom kommunkontorets sakområde
n
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Kommunstyrelsen; Drätselkontor
Inom drätselkontorets område finns följande nio fullmäktigemål.
A. Att verka för att kommunens ekonomi förblir i balans
B. Att ha hög sakkunskap inom förvaltningens ansvarsområde
C. Att ge råd, stöd och god service till kommunens förvaltningar.
D. Effektivare IT-stöd för kommunens verksamheter.
E. Bättre service till företag, organisationer och allmänhet.
F. Förbättring av demokratiska processer.
G. Inköpsarbetet ska förenklas för förvaltningarna.
H. Samarbetet mellan Lund och samverkanskommunerna ska utvecklas.
I. Miljöaspekten vid upphandling ska ges ökad betydelse.
Drätselkontorets fullmäktigemål A
Att verka för att kommunens ekonomi förblir i balans
Nämndens mål
1. Tillgängligheten till och betydelsen av ekonomisk information skall öka
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Återkommande information till kommunstyrelsen om budgetläget påverkar de beslut som fattas. Återkommande punkt om
ekonomiska läget på varje möte. Medverkan i analysgrupp för vård- och omsorg. Slutredovisning av exploateringsområden
gör att vi klarar balanskravet.
Kommunens ekonomi har förblivit i balans under 2001. Kommer säkert att var det också i år och nästa år. Målen bör nu
sättas högre. Åtgärd: Fastställande av föreslagen finansiell policy.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Drätselkontorets fullmäktigemål B
Att ha hög sakkunskap inom förvaltningens ansvarsområde
Nämndens mål
1. Kompetensutvecklingen ges hög prioritet
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Under året har förvaltningen satsat 1,2 mkr på kompetensutveckling. Kompetensnivån är generellt god inom förvaltningen
och vi strävar efter att leva upp till de krav man kan ställa på experter inom vårt område.
Vi anser att vi uppfyllt målet. Särskilt inom IT-verksamheten är det dock färskvara som ständigt måste fyllas på.
Fortsatt kompetensutveckling och höga professionella krav vid nyanställning.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Drätselkontorets fullmäktigemål C
Att ge råd, stöd och god service till kommunens förvaltningar.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förvaltningarna efterfrågar mycket ofta råd och stöd. Det kan tolkas som att vi kan ge dem den hjälp som behövs. Träffar
med ekonomer och seminariedagar bidrar också till detta.
Några förvaltningar har haft problem i sin ekonomistyrning. Kunde möjligen minskat om vi haft en roll att mer direkt gripa
in där vi ser att det uppstått problem. Kräver dock beslut av kommunstyrelsen och utökade resurser; Utökad samverkan med
förvaltningarnas ekonomer, leda nätverk och erfarenhetsutbyte.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Drätselkontorets fullmäktigemål D
Effektivare IT-stöd för kommunens verksamheter.
Nämndens mål
1. Upphandling och införande av internwebportal
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Ekonomisystemets rapportmöjligheter har utvecklats mycket under året. Stödet till systemansvariga har varit omfattande.
Ekonomisystemet har gjorts effektivare. IT-enheten medverkar genom olika lösningar till förbättrad åtkomst och tillgänglighet i de system man har driftansvar för.
Stödja systemansvariga i deras vilja att utveckla systemen. Medverka till samordning av system i databas för gemensamt lednings- och informationssystem.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
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Drätselkontorets fullmäktigemål E
Bättre service till företag, organisationer och allmänhet.
Nämndens mål
Utbyggnad av externa web-tjänster
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Inom detta område är det främst god statistikinformation på kommunens hemsida som har förbättrats.
Efterfrågan är ringa från företag m.fl. varför målet bör förändras eller strykas.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Drätselkontorets fullmäktigemål F
Förbättring av demokratiska processer.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Målet avser att Internetsatsning skall möjliggöra detta. Är dock i första hand en kommunstyrelsefråga varför målet bör vara
mer produktionsinriktat.
Målet avser främst den politiska verksamheten. Kommunkontoret bör överväga om detta mål skall bearbetas av kommunkontoret.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Drätselkontorets fullmäktigemål G
Inköpsarbetet ska förenklas för förvaltningarna.
Nämndens mål
1. Information om gällande avtal skall förbättras genom utnyttjande av Intranet
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Ramavtal och förvaltningsspecifika avtal har upphandlats. Information via intranätet har förbättrats.
Allt fler efterfrågar hjälp vid förvaltningsspecifika upphandlingar och alltfler ramavtal träffas vilket medför enklare inköp för
förvaltningarna utan att upphandling behöver ske. Köptroheten inom gällande avtal har ökat.
Införande av elektronisk handel när vi anser att detta ger stöd i inköpsarbetet.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Drätselkontorets fullmäktigemål H
Samarbetet mellan Lund och samverkanskommunerna ska utvecklas.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Samverkan mellan Lund och fem grannkommuner fortgår och utvecklas.
Ingen av våra samverkanskommuner inom inköpsområdet har startat egen verksamhet vilket tyder på att det fungerar bra.
Fortsatt täta kontakter och lyhördhet för deras önskemål.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Drätselkontorets fullmäktigemål I
Miljöaspekten vid upphandling ska ges ökad betydelse.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Kommunens miljöpolicy används vid upphandling och ett nära samarbete sker med miljödelegationen. Ny policy för upphandling och miljöstrategi har förelagts kommunstyrelsen för beslut.
- Resultatet har inneburit miljövänligare produkter. I vissa fall har leverantörer haft svårt att leva upp till ställda krav. Det bidrar dock till en förbättring inom området. Genom fastställande av ny miljöstrategi får detta ökad betydelse.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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Kommunstyrelsen; Personalförvaltning
Inom personalförvaltningen område finns följande tre fullmäktigemål.
A. Övergripande planera och samordna kommunens personalförsörjning
B. Bidra till förbättrad fysisk/psykisk arbetsmiljö
C. Skapa god personalpolitik.
Personalförvaltningens fullmäktigemål A
Övergripande planera och samordna kommunens personalförsörjning
Nämndens mål
1. Underlätta rekrytering inom områden där personalbrist finns eller förväntas uppstå.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Stort utrymme har givits till förvaltningarna att göra egna prioriteringar i löneöversynen. Detta har möjliggjorts genom låga
garanterade utrymmen i löneavtalen (undantaget Kommunal som hade 3,8% i garanterat utrymme).
- Inga uppsägning av personal har skett varken under 2000 eller 2001.
- För närvarande råder balans i de flesta yrkesgrupper. Underskott finns inom vissa specialkategorier, exempelvis vissa lärargrupper.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Personalförvaltningens fullmäktigemål B
Bidra till förbättrad fysisk/psykisk arbetsmiljö
Nämndens mål
1. Minska sjukfrånvaron
2. Färre arbetsskador
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- En alkohol - & narkotikapolicy samt en policy mot kränkande särbehandling har tagits. Dessa policys har till syfte att skapa
ett gemensamt förhållningssätt för hur arbetsledningen skall agera i olika situationer
- Rehabiliteringsutbildning har genomförts för att öka kompetensen hos rehab-handläggare för att hitta bästa tänkbara lösning
i varje enskilt fall. Utbildning av särskilda jämställdhetsombud från varje förvaltning i syfte att öka medvetenheten ute i organisationen. Ledarskapsutbildning har genomförts för att stärka arbetsledarnas roll
- Arbetsmiljöutbildningar har genomförts under sammanlagt 515 dagar för personal i verksamheten som ett led i arbetet mot
ökad sjukfrånvaro.
- Förvaltningarna har tillgång till specialistkompetens genom företagshälsovården. Sammantaget har förvaltningarna köpt 10
000 timmar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Personalförvaltningens fullmäktigemål C
Skapa god personalpolitik
Nämndens mål
1. Tillvarata och utveckla personalens kompetens för nuvarande och framtida behov
2. Minimera antalet uppsägningar
3. Ökad jämställdhet
4. Ökad kulturell och etnisk mångfald
5. Ökad lönespridning baserat på prestationer
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Förvaltningen har i samarbete med DK upprättat en gemensam rapport för hur intern kontroll genomförts på förvaltningarna. Internkontrollen syftar bl.a. till att skapa trygghet och säkerhet för våra anställda.
- En kartläggning inom kommunals avtalsområde har genomförts i syfte att ta reda på hur många deltidsanställda som önskar
utöka sin sysselsättningsgrad. I denna framkom att 35% önskade utöka medan 64% ville behålla sin nuvarande sysselsättningsgrad. Under året slutfördes utbildning av övertaliga barnskötare till fritidspedagoger. Vid enkätundersökning uttryckte
ca 90% av gruppen mycket stor tillfredsställelse med utbildningen och sin nya yrkesroll. Arbetsgivarens uppfattning på de nya
arbetsplatserna har ännu inte undersökts. Ett traineeprogram har inletts under året för att ge arbetserfarenhet till arbetslösa
akademiker med invandrarbakgrund. Schema-/bemanningssystemet TID2000 har startats inom flera verksamheter inom
VOO. Möjliggör för personalen att arbeta flexibelt utifrån årsarbetstid.
- Arbete med nytt personalpolitiskt program under ledning av en politisk styrgrupp. PPP kommer att föreläggas KS Vt 02.Brett förankrad genom arbete i framtidsverkstad och diskussioner på ett stort antal arbetsplatser i kommunen.
- De senaste 6 åren har Personalekonomisk redovisning upprättats i kommunen. Detta blir uppföljningsverktyget för att analysera effekterna av det personalpolitisk programmet. Förslag på aktiva åtgärder mot ökad sjukfrånvaro har lämnats till KS.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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Räddningsnämnden; Brandförsvar
Inom räddningsnämndens område finns följande fyra fullmäktigemål.
A. Lunds Brandförsvar skall förbättra den enskilda människans möjlighet att hantera och agera på rätt sätt vid olyckor, katastrofer och svåra påfrestningar i samhället i fred och under höjd beredskap.
B. Lunds Brandförsvar skall arbeta för att förebygga olyckor och minska konsekvenserna vid brand och svåra påfrestningar
på samhället.
C. Lunds Brandförsvar skall utöka sin samverkan.
D. Lunds Brandförsvar skall ha en god personell och materielstandard, samt effektivt utnyttja dessa resurser.
Räddningsnämndens fullmäktigemål A
Lunds Brandförsvar skall förbättra den enskilda människans möjlighet att hantera och agera på rätt sätt vid olyckor,
katastrofer och svåra påfrestningar i samhället i fred och under höjd beredskap.
Nämndens mål
1. För att kompensera räddningsstyrkornas framkomsttider över 9 minuter till områden med s.k. grupp-1 bebyggelse (enligt
räddningstjänstplanen) skall kunskapen om det förebyggande brandskyddet och handlingsberedskapen inför brandtillbud hos
de boende i dessa områden vara god.
2. Genom utbildning och information till allmänhet, företag och institutioner skall Lunds Brandförsvar på ett kompetent sätt
och med hög kvalité verka för att den enskildes handlingsförmåga stärks i syfte att förebygga bränder samt att kunna agera i
händelse av nödläge.
3. För att skapa en säkrare miljö för barn och äldre inom kommunen skall Lunds Brandförsvar stärka den enskildes förmåga att
hantera en brand eller annat nödläge.
4. Minst 50% av kommunens anställda, inom områdena vård och omsorg, skall ha grundläggande kunskaper i brandskydd för
att förhindra att brand uppstår samt för att kunna agera i händelse av brand.
5. Samtliga låg- och mellanstadieelever skall ha åldersanpassade kunskaper för att kunna agera i händelse av brand.
6. Minst 50 % av Lunds kommuns anställda som arbetar med barn skall ha grundläggande kunskaper om friluftssäkerhet, första
hjälpen, hjärt/lungräddning (inkl. barn-HLR) och barnolycksfall.
7. För att möjliggöra för kommuninnevånarna att nyttja Lunds Brandförsvars tjänster, skall lämpliga informationsinsatser
genomföras.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Målen är antagna av Räddnings- och beredskapsnämnden att gälla tom 2003. Nämnden kommer under 2003 att göra en
översyn samt ev. revidera målen
Förvaltningen har under året genomfört fortbildning avseende brandskydd, första hjälpen, heta arbeten och hjärt- och lungräddning.
Brandinformation har genomförts på skolor vid 67 tillfällen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Räddningsnämndens fullmäktigemål B
Lunds Brandförsvar skall arbeta för att förebygga olyckor och minska konsekvenserna vid brand och svåra påfrestningar på samhället.
Nämndens mål
1. För att minska mänskligt lidande och förlust av egendom skall Lunds Brandförsvar verka för att öka andelen brandvarnare i
bostäder i hela kommunen.
2. För att skapa en säkrare kommun skall våra beslutsfattare vara väl förberedda för och kunna agera i krislägen.
3. Lunds Brandförsvar skall på ett systematiskt, kompetent och effektivt sätt aktivt medverka i den fysiska planeringen som en
naturlig del av det skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbetet i syfte att sänka risknivån i kommunen.
4. För att ge snabb och kvalificerad hjälp så att liv kan räddas och skador på människor, egendom och miljö kan hindras eller
begränsas skall Lunds Brandförsvar, för minst 90% av de som bor eller vistas i Lunds kommun, vara framme på olycksplatsen inom 9 minuter efter larm för att påbörja de insatser som föreskrives i räddningstjänstplanen.
5. För att kunna ingripa mot olyckor som är större än en lägenhetsbrand eller motsvarande skall Lunds Brandförsvar säkerställa
att
a) inom 30 minuter kunna förstärkas av minst fyra grupper om minst ett brandbefäl och fyra brandmän vardera från grannkommuner.
b) kunna bedriva operativ ledning på olycksplatsen av ett befäl med brandingenjörskompetens inom 20 minuter i Lunds tätort och inom 30 minuter i övriga kommunen.
c) brandingenjörens anspänningstid skall vara högst 90 sekunder.
d) strategisk ledning kan bedrivas av en räddningschef i beredskap inom 60 minuter.
e) Anspänningstid för räddningschef i beredskap skall vara högst 90 sekunder.
f) ledningsstöd i form av en operativ resp. strategisk stab finns i beredskap.
6. För att framkomsttiden ( anspänningstid + körtid ) senast vid utgången av år 2002 skall vara betydligt sänkt inom hela Lunds
tätort skall en ny brandstation uppföras.
7. För att under en längre allvarlig störning trygga medborgarnas behov av information, el, värme, vatten, inkvartering, kris12
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hantering och utspisning inrättas ett antal trygghetspunkter i församlingshem och skolor. En av dessa trygghetspunkter kan
tas i bruk inom 4 timmar vid en större olycka eller liknande.
8. För att tillgodose Lunds kommuns invånares behov av skydd mot NBC-stridsmedel (nukleära, bakteriologiska och kemiska)
och splitter skall planering, kontroll och besiktning av det fysiska skyddet genomföras.
9. För att minska skadorna på människor skall Lunds kommuns invånare kunna varnas vid en allvarlig fara.
10. Kontroller, yttranden samt råd och anvisningar skall på ett effektivt och kompetent sätt med tillräckliga resurser genomföras i
syfte att förebygga bränder och andra olyckor samt att tillgodose allmänhetens krav samt uppfylla gällande lagstiftning.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Antalet bränder
Både vad gäller brand i byggnad och brand i ej byggnad kan vi se en nedgående trend för perioden 1999-2001. Bränder i
byggnader har minskat från 113 (-99) till 66 stycken under 2001. Samma samband kan ses för bränder i det fria där 188 (-99)
respektive 145 (-==9 till 131 st bränder inträffade för 2001. Håller trenden i sig ytterligare ett par år alternativt planar ut kan
vi försöka oss på en analys om orsakerna till detta
Dödsbränder
Lunds kommun hade en dödsbrand under 2001 varvid en person omkom. Fjolårets resultat liknar tidigare års då vi oftast har
en eller ingen dödsbrand. Nyttan av brandvarnare kan ännu inte utvärderas då projektet ej är avslutat. Två kategorier människor är värst drabbade i dödsbrandstatistiken i riket. Nämligen ensamstående medelålders män med få sociala kontakter och
någon form av missbruk. Den andra är äldre människor, över 60, särskilt kvinnor närmare 80 år gamla. Den omkomne i fjolårets dödsbrand representerar kategori ett av de ovan nämnda. Normalt innefattar dödsbränderna i Lunds kommun någon av
de nämnda huvudkategorierna.
Brandorsaker
För bränder i byggnader är den vanligaste brandorsaken glömd spis som procentuellt sett har ökat gentemot tidigare år därpå
följt av tekniskt fel. Antalet bränder som är anlgda med uppsåt har minskat numerärt från 18 (-99) respektive 14 (-00) till 5
stycken under 2001. andelen bränder med okänd orsak ligger kvar på ungefär samma numerär som för -00 men har procentuellt ökat totalt. Orsakerna kan vara att vi utförde färre antal brandutredningar gentemot tidigare år och/eller att dialogen
med räddningsledarna kan förbättras.
För brandorsaker "ej byggnad" är den anlagda branden den klart dominerande (33 st). Samtidigt har den totala numerären
minskat kraftigt från 1999 vilket gör att den procentuella andelen har stigit. Andelen okända brandorsaker är fortsatt hög
motsvarande 71 av 131 bränder i det fria. Orsaken till detta är förmodligen att en stor del containerbränder och liknande betecknas som okänd fastän man på goda grunder kan anta att det stora flertalet av dessa är anlagda.
Startutrymme
29 av totalt 66 bränder i byggnad inträffade i bostäder för 2001. I bostäder var det vanligaste startutrymmet köket (16 st)
närmast följt av sovrummet (5 st).
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Räddningsnämndens fullmäktigemål C
Lunds Brandförsvar skall utöka sin samverkan.
Kommentar (Målet borttaget, vilket antagits av kommunfullmäktige år 2001. Målets intentioner ingår i mål D)
Räddningsnämndens fullmäktigemål D
Lunds Brandförsvar skall ha en god personell och materielstandard, samt effektivt utnyttja dessa resurser.
Nämndens mål
1. För att snabbt komma fram till olycksplatsen skall räddningsfordonen hålla en hög standard. Detta säkerställs genom ett gott
underhåll och att nyanskaffning av fordon sker enligt den av Räddnings- och beredskapsnämnden fastställda fordonsplanen.
2. För att kostnadseffektivisera och säkerställa beredskapen skall Lunds Brandförsvar samverka med andra organisationer och
kommuner.
3. Förvaltningen skall producera lättillgängligt och behovsanpassat insatsstöd av hög kvalité i syfte att snabbt hitta till aktuell
larmadress samt att öka förmågan att genomföra insatser snabbt, säkert och effektivt.
4. Beslutsunderlaget för det förebyggande brandskyddet skall utvecklas genom att på ett systematiskt sätt ta del av erfarenheterna från inträffade bränder.
5. För att erhålla säkrare anläggningar i kommunen skall Lunds Brandförsvar, genom tillhandahållande av kvalificerade tjänster
och produkter för olika former av brandtekniska uppdrag, öka möjligheterna till insyn och påverkan i huvudsakligen byggprocessen, vilket i sin tur gagnar såväl det skadeförebyggande som det skadeavhjälpande arbetet.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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Nämnden för Lundafastigheter
Inom nämndens för Lundafastigheter område finns följande åtta fullmäktigemål.
A. Bedriva en effektiv och konkurrenskraftig fastighetsförvaltning, dvs. så långt det är möjligt fungera som ett fastighetsbolag
på den allmänna marknaden.
B. Bedriva en effektiv lokalförsörjning och genom aktiva insatser erbjuda förvaltningarna önskade utredningsresurser.
C. Hålla en hög servicenivå och ta största möjliga hänsyn till kundernas önskemål och krav.
D. Verka för ett gott företagsekonomiskt resultat genom att förvalta anförtrott fastighetsbestånd så att största möjliga ekonomiska utbyte erhålles. Marknads- och produktionskostnadsbaserade hyror ska tillämpas för lokaler och bruksvärdeshyror för bostäder.
E. Sträva efter att med största möjliga ekonomiskt utbyte snarast avveckla det fastighetsbestånd som kommunen inte bedriver egen verksamhet i.
F. Verka för god byggnadskonst samt att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna vårdas och bevaras.
G. Verka för god inom- och utomhusmiljö genom aktiv samverkan med hyresgäster, myndigheter och andra intressenter och
genom att arbeta förebyggande och långsiktigt i syfte att hushålla med ändliga resurser.
H. Sträva efter hög kompetens inom ansvarsområdet
Lundafastigheters fullmäktigemål A
Bedriva en effektiv och konkurrenskraftig fastighetsförvaltning, dvs. så långt det är möjligt fungera som ett fastighetsbolag på den allmänna marknaden.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
75% av fastighetsförvaltningen upphandlas i konkurrens. Inom byggprojekten upphandlas c:a 90% i konkurrens. Den genomsnittliga hyresnivån i beståndet ligger på 900:-/kvm i kallhyra.
Lundafastigheter förvaltar drygt 500 000 kvm lokalyta. Såväl intäkts- som kostnadssidan är väl i överensstämmelse med vad
som gäller i samhället i övrigt.
Redovisningsrutinerna kommer successivt att anpassas så att de överensstämmer med fastighetsbranschen i övrigt. Arbetet
påbörjades för c:a 2 år sedan. Syftet är dels att kommunledning, hyresgäster och andra intressenter lättare ska kunna bedöma
Lundafastigheters effektivitet och prestationer och dels att underlätta styrningen av fastig-hes-förvaltning och investeringsverksamhet. I detta sammanhang kommer Lundafastigheter också att överväga att regelmässigt genomföra årliga revisioner
eller att anlita utomstående revisorer för att utföra delar av den interna kontrollen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Lundafastigheters fullmäktigemål B
Bedriva en effektiv lokalförsörjning och genom aktiva insatser erbjuda förvaltningarna önskade utredningsresurser.
Nämndens mål
1. Att från och med år 2001 ska lokalresursplaner upprättas tillsammans med vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden,
kultur- & fritidsnämnden samt socialnämnden.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Lundafastigheter har som målsättning att via ett effektiv lokalförsörjningsprogram vara aktiv redan i ett tidigt skede. Samarbetsformerna utreds f.n. I samband med de årliga budgetarbetena tillfrågas kommunens olika förvaltningar om vilka lokalbehov som kan föreligga. Lokalresursplanerna har senarelagts och kommer att upprättas under år 2002.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Lundafastigheters fullmäktigemål C
Hålla en hög servicenivå och ta största möjliga hänsyn till kundernas önskemål och krav.
Nämndens mål
1. Att från och med år 2001 ska alla kommunala kunder årsvis erhålla information om planerade åtgärder i lokalen/fastigheten.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
För 2 år sedan genomfördes en kundenkät. Undersökningen var ett led i att stärka kundkontakterna. Resultatet gav Lundafastigheter underlag för förbättringar. Hyresgästerna gav sammantaget ett snittbetyg på 7,2 på en 10-gradig skala.
Hyresförhandlingarna måste fördjupas innefattande bl.a. kontraktsgenomgångar, information om planerade insatser, definiering av kontraktsformer hos respektive hyresgäst m.m.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)

14

Årsredovisning – Lunds kommun 2001; del 2, Kvalitetsredovisning
Lundafastigheters fullmäktigemål D
Verka för ett gott företagsekonomiskt resultat genom att förvalta anförtrott fastighetsbestånd så att största möjliga
ekonomiska utbyte erhålles. Marknads- och produktionskostnadsbaserade hyror ska tillämpas för lokaler och bruksvärdeshyror för bostäder.
Nämndens mål
1. Att under år 2001 tillsammans med Drätselkontoret genomföra översyn av den interna hyressättningen, resultatkraven, redovisnings- och finansieringsprinciper samt användningen av det egna kapitalet och medlen på avräkningsfordran.
2. Att fastigheterna senast vid årsskiftet 2001/2002 ska ha ett normalt underhåll, d v s det ”eftersatta underhållet” ska vara
åtgärdat, och att fastighetsförvaltningen därefter ska bedrivas på ett sådant sätt att risken minimeras för att ”eftersatt underhåll” återigen ska uppstå.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Internhyressystemet är etablerat, men tillämpningen behöver förändras i vissa avseenden.
Arbetet med att åtgärda det ”eftersatta underhållet” är avslutat.
Arbetet med översynen har pågått under hela året. En utredningsplan är upprättad.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Lundafastigheters fullmäktigemål E
Sträva efter att med största möjliga ekonomiskt utbyte snarast avveckla det fastighetsbestånd som kommunen inte
bedriver egen verksamhet i.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Fastigheter som inte erfordras för den kommunala verksamheten avvecklas successivt.
Fastighetsmarknaden bevakas aktivt som förberedande åtgärd för kommande försäljningar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Lundafastigheters fullmäktigemål F
Verka för god byggnadskonst samt att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna vårdas och bevaras.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Aulan på Lindebergska skolan har restaurerats. Riksantikvarieämbetet har lämnat bidrag.
Möllan i Dalby har restaurerats under hösten. Bl.a. har nya vingar monterats.
Arkitekten för det nya biblioteket i Dalby fick stadsbyggnadspriset för 2001.
Arkitekter som verkar för god byggnadskonst skall anlitas vid renoveringar av monumentala och kulturhistoriskt värdefulla
byggnader samt vid nybyggnation.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Lundafastigheters fullmäktigemål G
Verka för god inom- och utomhusmiljö genom aktiv samverkan med hyresgäster, myndigheter och andra intressenter
och genom att arbeta förebyggande och långsiktigt i syfte att hushålla med ändliga resurser.
Nämndens mål
1. Att vid utgången av år 2002 har genomfört det av Naturvårdsverket godkända uppföljningsprogrammet för byggprojektet
Östratornskolan i Lund.
2. Att senast vid årsskiftet 2002/2003 ha inventerat förekomsten av miljörisker i hela fastighetsbeståndet och upprättat ett miljöledningssystem.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Lundafastigheter arbetar kontinuerligt aktivt med miljöledningssystemet.
Resultaten ligger i linje med angivna mål.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Lundafastigheters fullmäktigemål H
Sträva efter hög kompetens inom ansvarsområdet
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Kompetens- och kapacitetsbrister åtgärdas i samband med ersättningsrekryteringar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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Byggnadsnämnden; Stadsarkitektkontor
Inom stadsarkitektkontorets område finns följande 11 fullmäktigemål.
A. Att verka för en långsiktigt god miljö med sund och bärkraftig samhällsutveckling.
B. Att marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk
synpunkt god hushållning främjas.
C. Att utvecklingen ska styras i riktning mot ett kretsloppssamhälle. Följande nationella och regionala miljömål har lagts till
grund för planeringen
D. Skydda människors hälsa
E. Bevara den biologiska mångfalden
F. Hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt
G. Skydda natur- och kulturlandskapet
H. Skydda kulturarvet.
I. Att verka för god arkitektur, god och estetiskt tilltalande stadsmiljö och omvårdnad av såväl befintlig som framtida bebyggelse och naturmiljö.
J. Att i konstruktiv anda lämna råd och upplysningar till allmänheten.
K. Att enligt gällande lagstiftning och på bästa sätt medverka till att fullfölja byggnadsnämndens myndighetsutövning vad avser lovprövning, byggsamråd, ventilationskontroll och tillsyn m m.
L. Att så långt möjligt med tillgängliga resurser söka upprätthålla erforderlig planberedskap för att kunna fullfölja kommunens målsättning enligt översiktsplan, utvecklingsprogram och bostadsförsörjningsprogram m m.
M. Att bistå med utredningar, bedömningar etc som erfordras som underlag för beslut inom i första hand byggnadsnämndens
ansvarsområde.
N. Att under kommunstyrelsens och byggnadsnämndens ledning ansvara för kommunens strategiska planering.
O. Att verka för en utvecklad regional planering och i övrigt aktivt deltaga i det regionala samarbetet inom kontorets arbetsområde.
P. Att följa forsknings- och utvecklingsverksamheten inom kontorets arbetsområde.
Byggnadsnämndens fullmäktigemål A
Att verka för en långsiktigt god miljö med sund och bärkraftig samhällsutveckling.
Nämndens mål
1. Den fysiska planeringen skall leda till bl.a. följande resultat.
- Större andel naturmark( våtmarker, äng, skog) på landet. Effektivt utnyttjad tätortsyta med tillräckliga grönytor för rekreation etc.
- En bebyggelsestruktur som minskar transportbehoven och möjliggör gående, cykling och kollektivt resande.
- Tekniska lösningar för bebyggelse, verksamheter och kommunikationer etc som innebär minskad energianvändning och
ökad andel lokalt producerad energi, samt minskade mängder av utsläpp och restprodukter.
- Bättre hushållning med icke förnyelsebara naturresurser inom kommunen bl a naturgrus och bergkrossmaterial
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Se preliminärt resultat av utvärdering från miljöstrategiska enheten som del i arbetet med revidering av Lunds Agenda 21.
Resultaten bör motsvara förväntningarna..
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål B
Att marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning främjas.
Nämndens mål (Se mål A)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Resultaten bör motsvara förväntningarna - givet bl.a. att all markanvändning speglar en avvägning mellan olika intressen,
möjligheter och prioriteringar.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål C
Att utvecklingen ska styras i riktning mot ett kretsloppssamhälle. Följande nationella och regionala miljömål har lagts
till grund för planeringen
skydda människors hälsa
bevara den biologiska mångfalden
hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt
skydda natur- och kulturlandskapet
skydda kulturarvet.
Nämndens mål (Se mål A)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Resultaten bör motsvara förväntningarna. Planeringen påverkas bl.a. genom deltagande i regionala miljömålsarbetet, i revide16
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ringen av kommunens Agenda 21 och genom "Värna och Vinna staden".
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål D
Att verka för god arkitektur, god och estetiskt tilltalande stadsmiljö och omvårdnad av såväl befintlig som framtida
bebyggelse och naturmiljö.
Nämndens mål (Mål D – K bör utgöra nämndsmål med kopplingar mot byggnadsnämndens reglemente. Reglementet anger under
§ 3, pkt 1: ”Det åligger nämnden utöver vad ovan särskilt angivits att i övrigt uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom
kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.”)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Flertal aktiviteter under Arkitekturåret 2001, FÖPL, Värna och Vinna staden, konstnärlig utsmyckning av Västra Stationstorget, Belysning i Lundagård.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål E
Att i konstruktiv anda lämna råd och upplysningar till allmänheten.
Nämndens mål (Reglementet anger under §3 (pkt 3): ”Det åligger nämnden utöver vad som särskilt angivits att lämna råd och
upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.”)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Få eller inga klagomål har framförts.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål F
Att enligt gällande lagstiftning och på bästa sätt medverka till att fullfölja byggnadsnämndens myndighetsutövning vad
avser lovprövning, byggsamråd, ventilationskontroll och tillsyn mm.
Nämndens mål
1. Att bibehålla nuvarande korta handläggningstider för bygglov utan att göra avkall på kvaliteten.
2. Besked om byggsamråd ska lämnas inom tre veckor efter att bygganmälan inkommit
3. Kontoret bevakar att ventilationskontroller sker inom av Boverket satta tidsramar och kvalitetsnormer
4. Tillstånd för brandfarlig vara utfärdas och bevakas på sådant sätt att säkerheten stadigt höjs
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Bygglovshanteringen granskad av kommunrevisionen utan anmärkning.
100% av inkomna återbetalningskrav beträffande OVK har slutbehandlats.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål G
Att så långt möjligt med tillgängliga resurser söka upprätthålla erforderlig planberedskap för att kunna fullfölja kommunens målsättning enligt översiktsplan, utvecklingsprogram och bostadsförsörjningsprogram mm.
Nämndens mål
1. Vid oförändrad ärendesammansättning successivt minska ärendebalansen för planärenden trots ökade krav från samhället.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål H
Att bistå med utredningar, bedömningar etc. som erfordras som underlag för beslut inom i första hand byggnadsnämndens ansvarsområde.
Nämndens mål (Reglementet anger under §4: ”Byggnadsnämnden skall också på uppdrag av kommunstyrelsen, som ansvarar för
den övergripande planeringen i kommunen, upprätta förslag till översiktsplan samt fullgöra de uppgifter i övrigt som hör samman med planarbetet. Även andra uppgifter, som angår den översiktliga planeringen, skall byggnadsnämnden fullgöra efter framställning av kommunstyrelsen”)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
På uppdrag av kommunkontoret utarbetat förslag till UBP 2003 - 2007 respektive Energiplan för Lunds kommun + medverkat i Agenda 21-arbetet.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål I
Att under kommunstyrelsens och byggnadsnämndens ledning ansvara för kommunens strategiska planering.
Nämndens mål (Se mål H vad reglementet anger under §4)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
ÖPL98 aktualitetsförklarad enligt fullmäktigebeslut 2001-09-27
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
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Byggnadsnämndens fullmäktigemål J
Att verka för en utvecklad regional planering och i övrigt aktivt deltaga i det regionala samarbetet inom kontorets arbetsområde.
Nämndens mål (Se mål H vad reglementet anger under §4)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Aktivt deltagande i Öresundskommittén, Regionala miljömålsarbetet och RTI-planeringen mm.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål K
Att följa forsknings- och utvecklingsverksamheten inom kontorets arbetsområde.
Nämndens mål (Reglementet anger under §3 (pkt 2): ”Det åligger nämnden utöver vad ovan särskilt angivits att i övrigt uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om
planläggning, byggande och fastighetsbildning”)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Deltagande och medverkan i div. konferenser, samverkan med LTH mm.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Övriga nämndsmål
1. Större andel naturmark( våtmarker, äng, skog) på landet. Effektivt utnyttjad tätortsyta med grönytor för rekreation etc.
2. En bebyggelsestruktur som minskar transportbehoven och möjliggör gående, cykling och kollektivt resande.
3. Tekniska lösningar för bebyggelse, verksamheter och kommunikationer etc som innebär minskad energianvändning och ökad
andel lokalt producerad energi, samt minskade mängder av utsläpp och restprodukter.
4. Bättre hushållning med icke förnyelsebara naturresurser inom kommunen bl a naturgrus och bergkrossmaterial.
5. Vid oförändrad ärendesammansättning successivt minska ärendebalansen för planärenden.
6. Att bibehålla nuvarande korta handläggningstider för bygglov utan att göra avkall på kvaliteten.
7. Besked om byggsamråd ska lämnas inom tre veckor efter att bygganmälan inkommit.
8. Kontoret bevakar att ventilationskontroller sker inom av Boverket satta tidsramar och kvalitetsnormer.
9. Tillstånd för brandfarlig vara utfärdas och bevakas på sådant sätt att säkerheten stadigt höjs.
n
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Byggnadsnämnden; Lantmäteri
Inom lantmäteriets område finns följande nio fullmäktigemål.
A. Att verka för en rationell och klar fastighetsindelning som är anpassad för de behov som boende och verksamma i Lund
har.
B. Verksamheten skall kännetecknas av en hög nivå på service och kvalitet i utförandet.
C. Fastighetsbildningsförrättning bör syfta till att samförstånd kan erhållas mellan parter.
D. Personalen skall ges ökade kunskaper för att i större omfattning kunna handlägga lantmäteriförrättning självständigt.
E. Mätnings-, beräknings- och kartverksamheten skall vara på en hög servicenivå och utföras med den kvalitet som erfordras.
F. Det grundläggande stomnätet skall ha sådan kvalitet och punkttäthet att mätningar kan utföras på ett effektivt, rationellt
och noggrant sätt. Anslutning till andra officiella stomnät skall kunna göras med tillräcklig noggrannhet.
G. Geografiska data skall lagras i databaser på ett strukturerat och entydigt sätt. Innehållet i databasen skall vara av hög aktualitet och med definierad noggrannhet.
H. Lunds lantmäteri skall sprida kunskap om de möjligheter att förbättra verksamheter som införande av GIS innebär samt
leda utvecklingen och tillhandahålla kompetens och grunddata vid införande av GIS inom Lunds kommuns förvaltningar
och bolag.
I. I samverkan med andra förvaltningar skall under 2001 utbildningsinsatser ske för att möjliggöra GIS-tillämpningar framför allt inom den ”mjuka sektorn” i kommunen.
Byggnadsnämndens fullmäktigemål A
Att verka för en rationell och klar fastighetsindelning som är anpassad för de behov som boende och verksamma i
Lund har.
Nämndens mål
1. Integrering av verksamheterna mellan fastighetsbildning och registrering skall under år 2001 ske genom utbildning i och
införande av nytt ärendehanteringssystem.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Digital teknik tillämpas vad gäller förande av registerkarta. Under året har full integration skett med nationell digital registerkarta,
innehållande detaljplaner, fastigheter och rättigheter.
Resultatet är tillfredställande vad gäller (fullmäktige)målet. Målet är svårt att mäta och svårt att bryta ned i nämndsmål.
Vad gäller införande av nytt ärendehanteringssystem är Lunds kommun beroende av att statliga lantmäteriet prioriterar detta
införande. Någon sådan prioritering har inte skett varför införandet skjuts till obestämt tidpunkt.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål B
Verksamheten skall kännetecknas av en hög nivå på service och kvalitet i utförandet.
Nämndens mål
1. En person som söker avdelningens tjänster skall kunna nå personal på avdelningen var dag under kontorstid 9.00-12.00 samt
13.00-16.00. Önskas sammanträffande för rådgivning skall detta ske inom två veckor från det att kontakt tagits med avdelningen.
2. Minst 95 % av de som nyttjar lantmäterimyndighetens tjänster skall vara nöjda med kvaliteten i utförandet.
3. Ájourhållning av registerinformation avseende byggnader och adresser skall utföras inom två veckor efter känd åtgärd
4. Handläggningstiden som löper mellan ansökan och registrering skall understiga fyra månader för 40% av alla ärenden.
5. Sökande av lantmäteriförrättning skall alltid underrättas om handläggningstiden fördröjs.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Målet syftar på lantmäterimyndighetens verksamhet. Kundenkäter har skickats till alla som ansökt om lantmäteriförrättning.
98 % av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda med kvaliteten vad gäller personliga kontakter med myndighetens tjänstemän och utförande i övrigt. 30 % är missnöjda med leveranstiden.
Uppföljning av juridisk kvalitet har skett genom att 50 förrättningsärenden granskats av kollegor från annan myndighet.
Resultatet av denna granskning har ännu ej redovisats.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål C
Fastighetsbildningsförrättning bör syfta till att samförstånd kan erhållas mellan parter.
Nämndens mål (målet är också ett nämndsmål)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Av 114 avslutade förrättningsärenden är endast två ärenden överklagade till fastighetsdomstolen vilket tyder på att samförståndslösningar i hög grad uppnåtts.
Personalen har lång yrkeserfarenhet och är kunniga vad gäller förhandling och konflikthantering.
Målet går att följa upp och är av viktig principiell betydelse.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
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Byggnadsnämndens fullmäktigemål D
Personalen skall ges ökade kunskaper för att i större omfattning kunna handlägga lantmäteriförrättning självständigt.
Nämndens mål (målet är också ett nämndsmål)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Detaljerad plan för kompetensutveckling finns på avdelningsnivå. Denna tas fram i budgetprocessen. Uppföljning av denna
sker i särskild ordning. Kontinuerlig fortbildning har skett bl.a. genom inrättande av en ny lantmätartjänst där berörd person
utbildats enligt mentorsprincipen. Resultatet är tillfredställande men större utbildningsinsatser hade varit möjliga om mindre
sjukskrivningar drabbat personalen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål E
Mätnings-, beräknings- och kartverksamheten skall vara på en hög servicenivå och utföras med den kvalitet som erfordras.
Nämndens mål
1. Lunds lantmäteri skall utföra utstakning och lägeskontroll med så god mätningsteknisk service och kvalitet att vi blir den
mest anlitade organisationen för dessa uppdrag.
2. Snabb utstakning av bygglovpliktiga byggnader och anläggningar. Tiden från att begäran om utstakning sker fram till verkställd åtgärd skall för 99% av uppdragen understiga 5 arbetsdagar.
3. Korta handläggningstider för upprättande av nybyggnadskarta. Tiden från begäran om upprättande av nybyggnadskarta till
dess att kartan levereras skall för 80% av kartorna understiga
- 6 veckor för A-kartor
- 3 veckor för B-kartor
- 1 vecka för C-kartor
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Lunds lantmäteri har i konkurrens varit den mest anlitade organisationen för uppdrag rörande utstakning och lägeskontroll.
Målsättningen att utföra utstakning av bygglovpliktiga byggnader har infriats innebärande att dessa utförs inom mindre än 5
dagar efter beställning.
Kundenkäter har inhämtats från beställare av nybyggnadskartor. Målsatta leveranstider för nybyggnadskartor har uppnåtts i
44 % av ärendena vilket underskrider målet om att 80 % av ärendena skall klara målsatta leveranstider.
Mycket gott resultat vad gäller utstakning och mätverksamhet. Efterfrågan på förvaltningens tjänster har ökat under året utan
att servicenivån försämrats. Vad gäller nybyggnadskartor har ny teknik införts under 2001. Leveranstiderna är beroende av
samverkan med tekniska förvaltningen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål F
Det grundläggande stomnätet skall ha sådan kvalitet och punkttäthet att mätningar kan utföras på ett effektivt, rationellt och noggrant sätt. Anslutning till andra officiella stomnät skall kunna göras med tillräcklig noggrannhet.
Nämndens mål (målet är också ett nämndsmål) Obs! Förändring av målet erfordras.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Nyttjande av GPS-teknik har förändrar förutsättningarna varför direkt uppföljning av målet inte varit aktuellt.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål G
Geografiska data skall lagras i databaser på ett strukturerat och entydigt sätt. Innehållet i databasen skall vara av hög
aktualitet och med definierad noggrannhet.
Nämndens mål Obs! Förändring av målet erfordras.
1. Senast år 2001 skall den fullständiga storskaliga digitala baskartan som upprättas genom nymätning omfatta samtliga större
tätorter i Lunds kommun.
2. Den småskaliga kartdatabasen skall ajourföras kontinuerligt så att aktuella kartprodukter kan erbjudas.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Ingen uppföljning 2001.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Byggnadsnämndens fullmäktigemål H
Lunds lantmäteri skall sprida kunskap om de möjligheter att förbättra verksamheter som införande av GIS innebär
samt leda utvecklingen och tillhandahålla kompetens och grunddata vid införande av GIS inom Lunds kommuns förvaltningar och bolag.
Nämndens mål
1. Antalet användare med långsiktiga avtal om nyttjanderätt till basverksamheten skall öka.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Under 2001 har omfattande GIS-utbildning skett av personal tillhörande Lunds kommuns förvaltningar och bolag. Totalt
har ca 100 personer genomgått utbildning omfattande 1-2 dagar.
Nya leveransavtal rörande geografiska data har tecknats främst genom kommunförbundets försorg.
Resultatet är tillfredställande. Införande av GIS kräver stort engagemang vad gäller utbildning. Nationella mål finns vad gäller
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ökad användning av GIS.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)

(à hög måluppfyllelse)

Byggnadsnämndens fullmäktigemål I
I samverkan med andra förvaltningar skall under 2001 utbildningsinsatser ske för att möjliggöra GIS-tillämpningar
framför allt inom den ”mjuka sektorn” i kommunen.
Nämndens mål
1. Under 2001 skall en GIS-strategi för införande av GIS i Lunds kommun vara framtagen och ha förankrats politiskt.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Under 2001 har omfattande GIS-utbildning skett av personal tillhörande Lunds kommuns förvaltningar och bolag. Totalt
har ca 100 personer genomgått utbildning omfattande 1-2 dagar.
Målsättningen att upprätta en GIS-strategi för Lunds kommun har inte infriats. Kontoret har medvetet valt att prioritera ett
samarbetsprojekt mellan tekniska förvaltningen, stadsarkitektkontoret och Lunds lantmäteri som syftar till att samla all geografisk information i kommunen och därigenom förbättra åtkomsten av denna.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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Tekniska nämnden
Inom tekniska nämndens område finns följande 30 fullmäktigemål.
A.
B.

Miljömålen i LundaMaTs ska eftersträvas.
Gång- och cykelvägar, gator och torg skall vara estetiskt
tilltalande och samtidigt tillgodose medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov.
C. Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen
dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.
Transport-systemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. Oskyddade trafikanter
ska prioriteras.
D. I stadskärnan skall fler intressanta, levande och kontaktskapande miljöer utvecklas. Tillgängligheten för alla ska öka.
E. Lunds profil som Cykelkommun skall utvecklas genom att
man arbetar målinriktat för att främja cykeln som transportmedel genom fysiska åtgärder, organisatoriska medel,
service och kampanjer.
F. Väghållningen skall inriktas på att återställa vägnätets standard så att kapitalförstöring undviks.
G. Stadstrafiken Lund skall vara ett attraktivt alternativ till
övriga ressätt.
H. Stadstrafiken Lund skall vara tillgänglig för funktionshindrade.
I. Stadstrafiken Lund ska bedrivas kostnadseffektivt och med
låg taxa.
J. Stadstrafiken Lund skall bedrivas med, ur teknisk och ekonomisk synvinkel, bästa tillgängliga miljövänliga teknik.
K. Färdtjänsten skall utvecklas som en integrerad del av kollektiv-trafiken.
L. Parker och grönområden skall vårdas, utformas och anläggas så att de fyller sina funktioner ur social, estetisk, ekologisk och kulturhistorisk synpunkt.
M. Stads- och gaturum skall vårdas, utformas och anläggas
som trivsamma miljöer och uppehållsplatser.
N. Koloni- och odlingslottsområden skall vårdas, utformas
och anläggas på ekologisk grund med inriktning mot ett
kretsloppstänkande.

O.

Natur-, skogs- och strövområden skall vårdas, utformas
och anläggas på ekologisk grund så att den biologiska
mångfalden gynnas och rekreationsvärdet tas tillvara.
P. Kommunens behov av mark för bostads- och övrig samhällsutbyggnad skall tillgodoses genom en aktiv markpolitik.
Q. Kommunens mark skall förvaltas så att god avkastning
erhålls med bibehållande av en god miljö.
R. De delar av markinnehavet som inte behövs för kommunala ändamål skall avvecklas på lämpligt sätt.
S. Exploatering skall genomföras med god markhushållning
och utan att miljön påverkas negativt.
T. Vid exploatering skall försök med småskaliga miljöprojekt
uppmuntras.
U. Lunds vattenabonnenter skall tillhandahållas ett dricksvatten som minst uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav
från tillsynsmyndigheten.
V. En viss egen produktionskapacitet vad avser vattenförsörjningen skall bibehållas.
W. Kostnaden för verksamheten skall vara så låg som möjligt.
X. Vattenverkets ekonomi skall vara god och tillåta hög handlingsfrihet.
Y. Informationen till kunderna om vattenförsörjningen i
kommunen skall vara god.
Z. Avloppsvattnet från abonnenterna skall omhändertas på ett
miljöriktigt sätt.
AA. Avloppsnätet skall vara så utformat att risken för källaröversvämningar är liten.
BB. Kostnaden för verksamheten skall vara så låg som möjligt.
CC. Avloppsverkets ekonomi skall vara god och tillåta hög
handlingsfrihet.
DD. Informationen till kunderna om omhändertagandet och
behandlingen av avloppsvattnet från kommunens tätorter
skall vara god.

Tekniska nämndens fullmäktigemål A
Miljömålen i LundaMaTs ska eftersträvas.
Nämndens mål
1. Antalet bullerstörda, enligt bullersaneringsplan, skall minska med 3% årligen.
2. Söktrafiken, kvoten mellan trafikflöden innanför inre ringen och trafiken till och från stadskärnan, skall minska med 10%
(jämförelseår 1993).
3. Handlingsplan för förbättrad trafiksituation på mellanringen tas fram under år 2001.
4. Trafikflödet till och från stadskärnan skall minska med minst 5% till år 2001 (jämförelseår 1995).
5. Trafikarbetet med motorfordon får inte per invånare öka på det kommunala vägnätet (jämförelseår 1993).
6. Trafikflöden innanför inre ringen skall inte öka under år 2001 (jämförelseår 1993).
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Bullersaneringsplanen ger de mest bullerstörda fastighetsägarna möjlighet att få bidrag för bullerdämpande åtgärder. Totalt
omfattas ca 10 000 lundabor av bullersaneringsplanen. De mest drabbade prioriteras. Eftersom det är frivilligt för fastighetsägarna att genomföra åtgärder kan kontoret inte helt styra verksamheten så att målet uppfylls. Under året har ca 1,5 %, av berörda fastighetsägare genomfört fönsterbyten och beviljats bidrag.
Trafiksituationen på de västra delarna har bedömts mest besvärliga och därför prioriterats. Ett utredningsarbete ”Trafiken på
Väster” genomfördes. Kommer att presenteras i TN våren 2002.
Tendensen senare år är att trafiken per invånare ökar något. År 2000 ökade trafiken med 1,6 % i absoluta tal vilket är ca 1 %
mindre än i övriga Sverige. I Lunda MaTs-enkäten anger 10 % av de tillfrågade att de ändrat sitt resande så att de åker mer
kollektivt eller cyklar mer vilket skulle innebära en minskning av bilresorna med ca 1%.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
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Tekniska nämndens fullmäktigemål B
Gång- och cykelvägar, gator och torg skall vara estetiskt tilltalande och samtidigt tillgodose medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov.
Nämndens mål
1. Vid alla större ny- och ombyggnader skall en särskild gestaltningsstudie genomföras.
2. Trafikarbetet i Lunds tätort skall minskas genom investeringar i nya vägar och förbättrade parkeringsmöjligheter.
3. Gator och torg skall vara rena och välskötta.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Renhållningsinsatserna jämfört med föregående år har ökats framförallt på kvällar och helger. I en attitydundersökning,
genomförd i projektet Värna och Vinna Staden, anser lundaborna att renhållningen i stadskärnan inte är tillräcklig. Betyget
har sjunkit sedan föregående undersökning 1994.
Ett vackert gaturum har en allt större betydelse för trafikanterna. Målet är satt för att estetiken garanterat skall ges stort utrymme i genomförandeprocessen. Gestaltningsfrågorna har lyfts fram, framförallt i de större projekten. En fortsatt samverkan med andra aktörer, framförallt Renhållningsverket är viktig.
Under året invigdes V Stationstorget, inkl ett parkeringsgarage med ca 350 bilplatser, upprustning av Klosterhagens parkeringsplats samt utbyggnad av ca 500 cykelplatser. Utbyggnaden av Lundalänken och gator inom Brunnshög fortsatte enligt
plan. En stor del av kontorets resurser har lagts på genomförandet av de stora infrastrukturinvesteringarna.
Trots att ökade resurser avsatts för verksamheten finns det problem, framförallt med klotter och ogräs. För att minska klottret krävs särskilda insatser från polis och andra kommunala förvaltningar.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål C
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.
Transport-systemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. Oskyddade trafikanter ska
prioriteras.
Nämndens mål
1. Antalet dödade och skadade i trafiken skall minska med 5% jämfört med medeltalet för föregående 5-årsperiod.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Enligt preliminär statistik är antalet dödade och skadade 2001 10 % fler jämfört med medeltalet för föregående 5-årsperiod.
Uppgifterna är hämtade från Vägverkets olycksuppföljning av polisrapporterade olyckor. Preliminärt har ökningen skett på
det statliga vägnätet En djupare analys har dock inte genomförts. Klart är att de allvarligaste olyckorna ökat, bl.a. har sju dödats under året, samtliga på det statliga vägnätet. Hälften av de svårt skadade har skadats på de statliga vägarna. Det krävs
ökade insatser, såväl fysiska åtgärder som påverkansåtgärder inom trafiksäkerhetsarbetet om uppställda mål skall nås. Lokala
initiativ och fortsatta långsiktiga nationella satsningar, typ LundaISA, är nödvändiga. Eftersom de allvarligaste olyckorna inträffar på det statliga vägnätet är det viktigt med en fortsatt dialog med Vägverket.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål D
I stadskärnan skall fler intressanta, levande och kontaktskapande miljöer utvecklas. Tillgängligheten för alla ska öka.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Under året färdigställdes V. Stationstorget som har goda förutsättningar för att bli en viktig mötespunkt. I projektet ingick en
konstnärlig utsmyckning som blivit uppskattad. Tillgängligheten till stationen har förbättras avsevärt i och med ombyggnaden.
Under året har särskilda satsningar genomförts vid busshållplatser för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.
Kontoret har deltagit i Visa Lunds projekt ”Julbelysning” som innebar en väsentligt trevligare gatumiljö. Dessutom har bidrag givits till andra privata initiativ för att förbättra julbelysningen.
Tillgängligheten för alla trafikanter har vid ny- och ombyggnader säkrats genom en aktiv dialog med olika intressegrupper,
bl.a. representanter för organisationer för funktionshindrade. Samarbetet med Stadsarkitektkontoret har varit betydelsefullt i
viktiga ombyggnadsprojekt. Arbetet med tillgänglighetsfrågorna behöver intensifieras ytterligare. Utbildning av personalen
samt utökad dialog med olika trafikantgrupper planeras.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål E
Lunds profil som Cykelkommun skall utvecklas genom att man arbetar målinriktat för att främja cykeln som transportmedel genom fysiska åtgärder, organisatoriska medel, service och kampanjer.
Nämndens mål
1. Antalet cyklister i 60 fasta räknepunkter skall öka med 10% till och med 2001 och 20% till och med år 2005 (jämförelseår
1995).
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Preliminärt visar genomförda mätningar utförda i månadsskiftet september - oktober att cykeltrafiken minskat något. Mätningarna utfördes under dagar med mycket regn varför siffrorna måste följas upp kommande år. Visar det sig att resultatet
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stämmer överens med verkligheten är detta ett kraftigt bakslag. Mätningar under 1990-talet visat att cykeltrafiken ökar med
ca 1,25 % per år. LundaMaTs-enkäten, där 3 000 lundabor tillfrågades, pekar på att cyklingen snarare ökar än minskar. Kontoret kommer under 2002 arbeta aktivt med att försöka få över bilister till cykeln inom LundaMaTs-projekten Cykelkommunen och Mobilitetskontoret. Även i den övriga verksamheten prioriteras cyklisternas intressen. För att klara målen krävs både
ny- och ombyggnader samt påverkansåtgärder.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål F
Väghållningen skall inriktas på att återställa vägnätets standard så att kapitalförstöring undviks.
Nämndens mål
1. Årligen skall 4,3 % av körbaneytorna + 5 % av uppbyggd underhållsskuld under 1990-talet beläggas.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Under 2001 har 1,9 % av körbaneytorna belagts. För att klara målet krävs att tillgängliga medel ökas. Målen är inte realistiska
i förhållande till budgeten
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål G
Stadstrafiken Lund skall vara ett attraktivt alternativ till övriga ressätt.
Nämndens mål
1. Resfrekvensen skall under år 2001 öka med 1% jämfört med år 2000. Till och med år 2005 skall antalet resor öka med 10%.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Resfrekvensen har ökat med drygt 1 %. Linjeöversyn pågår bl.a. med syfte att öka resandet. Nivån för jämförelseåret 2000 är
hög då antalet resor ökade med 14% år 2000. Ökning på ytterligare 10% blir svårt.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål H
Stadstrafiken Lund skall vara tillgänglig för funktionshindrade.
Nämndens mål
1. 10% av färdtjänstresor i Lund skall överföras till stadsbuss till och med år 2002. Till och med år 2005 skall 25% föras över.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Verksamheten bedrivs i enlighet med angivet mål. T.ex. har samtliga stadsbussar god tillgänglighet och informationssystem.
Terminaler har god tillgänglighet och informationssystem. Handikappanpassning av hållplatser pågår. Översyn av gångvägar
till hållplatser bör ske.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål I
Stadstrafiken Lund ska bedrivas kostnadseffektivt och med låg taxa.
Nämndens mål
1. Kollektivtrafiken skall år 2001 skattefinansieras om högst 50 %.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Kostnadstäckningsgraden 2001 blev 54 %. Ökade entreprenadkostnader ställer krav på högre intäkter för att nå målet.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål J
Stadstrafiken Lund skall bedrivas med, ur teknisk och ekonomisk synvinkel, bästa tillgängliga miljövänliga teknik.
Nämndens mål
1. Bussparkens emissioner skall år 2001 understiga gränssvärden A enligt Euro 2.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Samtliga fordons emissioner är lägre än Euro 2. Under 2002 kommer fordon som uppfyller Euro 3 i trafik.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål K
Färdtjänsten skall utvecklas som en integrerad del av kollektiv-trafiken.
Nämndens mål
1. 10% av färdtjänstresorna i Lund skall överföras till stadsbuss till och med år 2002. Till och med år 2005 skall 25% föras över.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Översyn av regelverket för färdtjänst pågår.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål L
Parker och grönområden skall vårdas, utformas och anläggas så att de fyller sina funktioner ur social, estetisk, ekologisk och kulturhistorisk synpunkt.
Nämndens mål
1. Investeringar i park-, koloni- och naturområden skall genomföras på grundval av grön- och naturvårdsplan samt grönstruk24
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tur- och naturvårdsprogram.
Skötselplanernas målsättningar för parker och grön-områden skall uppfyllas. Vinterväghållningen på gång- och cykelvägarna
skall genomföras i enlighet med gällande policy.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Investeringarna har genomförts enligt gällande GNP med undantag för exploateringsverksamheten, där vissa projekt senarelagts. Grönplanens förnyelsearbete har påbörjats genom att LIP-projektet ”Parkförnyelse” har slutförts enligt ansökan.
Skötselplanernas målsättning inkl. vinterväghållningen har i huvudsak genomförts vad avser det löpande underhållet. Det
periodiska underhållet av våra parker uppvisar dock brister.
Betr. grönplanens förslag återstår mycket att genomföra både vad avser parkförnyelse och stadens närlandskap, vilket beror
på en begränsad resurstilldelning. Tidförskjutningen i exploateringsverksamheten är direkt kopplad till förskjutningar i MBP.
Ambitionsnivån bör höjas för att motsvara kommuninnevånarnas önskemål. Det är angeläget att grönplanens intentioner
kan genomföras. Gällande grönplan föreslås nu revideras till ett nytt grönstrukturprogram. Brist på förnyelse och en alltför
låg ambitionsnivå leder på sikt till kapitalförstöring.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
2.

Tekniska nämndens fullmäktigemål M
Stads- och gaturum skall vårdas, utformas och anläggas som trivsamma miljöer och uppehållsplatser.
Nämndens mål
1. Skötselplanernas målsättningar för den gröna gatumarken skall uppfyllas.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Skötselplanernas målsättning inkl. vinterväghållningen har i huvudsak genomförts vad avser det löpande underhållet. Ambitionsnivån bör höjas för att motsvara kommuninnevånarnas önskemål. En alltför låg ambitionsnivå leder på sikt till kapitalförstöring.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål N
Koloni- och odlingslottsområden skall vårdas, utformas och anläggas på ekologisk grund med inriktning mot ett
kretsloppstänkande.
Nämndens mål
1. Investeringar i park-, koloni- och naturområden skall genomföras på grundval av grön- och naturvårdsplan samt grönstruktur- och naturvårdsprogram.
2. Skötselplanernas målsättningar för koloni- och odlingslottsområdena skall uppfyllas genom förenings- och arrendeavtal.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Investeringar har genomförts i huvudsak enligt gällande mål- och riktlinjer för koloni- och odlingslottsverksamheten. Samtliga koloni- och odlingslottsområden bör detaljplaneläggas enligt intentionerna i mål- och riktlinjer för koloniverksamheten.
Bildandet av föreningar även för odlingslottsverksamheten bör stimuleras.
Skötselplanernas målsättning har i huvudsak genomförts.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål O
Natur-, skogs- och strövområden skall vårdas, utformas och anläggas på ekologisk grund så att den biologiska mångfalden gynnas och rekreationsvärdet tas tillvara.
Nämndens mål
1. Investeringar i park-, koloni- och naturområden skall genomföras på grundval av grön- och naturvårdsplan samt grönstruktur- och naturvårdsprogram.
2. Skötsel- och skogsbruksplanernas målsättningar skall uppfyllas.
3. LIP-projekten Landskaps-vård och småvatten, Klingavälsåns dalgång, Våtmarker (Höjeå-, Kävlingeå- och Segeåprojekten)
och Höjeå naturstig skall genomföras enligt fastställda projektplaner.
4. Bekämpningsprogrammet mot almsjukan genomförs i enlighet med fastställd plan med inriktning mot tätortsmiljöer.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
P.g.a. stormen 1999 har gällande planer satts ur spel. Arbetet har inriktats på att återplantera. Den efter stormen inrättade
skogsfonden (överskottet från stormfällningen) beräknas endast täcka kostnaderna på kort sikt, varefter resursförstärkning
behövs. De stora nyplanteringarna kommer att vara i behov av stora skötselinsatser de kommande åren samtidigt som virkesintäkterna uteblir.
Genomförande av LIP-projekten ”Romeleåsens fäladsmarker” och ”Evighetsträd” gör att naturvårdsplanens genomförande
kan fortsätta. Samarbetet med övriga kommuner bör fortsätta.
Bekämpningsprogrammets målsättning har genomförts.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
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Tekniska nämndens fullmäktigemål P
Kommunens behov av mark för bostads- och övrig samhällsutbyggnad skall tillgodoses genom en aktiv markpolitik.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Aktiv bevakning främst i Stångby, Dalby, Revingeby och öster om Lund. Revingeby tills vidare utan framsteg, för övriga
fortskrider aktiviteterna.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål Q
I Kommunens mark skall förvaltas så att god avkastning erhålls med bibehållande av en god miljö.
Nämndens mål
1. Senast år 2001 skall 5 % av kommunägd åkerareal vara ekologiskt odlad.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Avkastningen är god i den mening att den är marknadsmässig. 5%-målet övergivet för 2002, ej möjligt att nå så snabbt, oklart
formulerat. Expertis anlitas för att formulera nytt mål och ange medel.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål R
De delar av markinnehavet som inte behövs för kommunala ändamål skall avvecklas på lämpligt sätt.
Nämndens mål
1. År 2002 skall markreserven vara mindre än 1998.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- 2001 ägnades huvudsakligen åt förberedelser för strategiska byten. Ny målformulering aktuell.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål S
Exploatering skall genomföras med god markhushållning och utan att miljön påverkas negativt.
Nämndens mål
1. Av påbörjade lägenheter på kommunal mark skall 90% vara basanpassade.
2. Tomtpriser och arrendeintäkter skall vara marknadsanpassade utan att vara marknadsledande.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Samtliga cirka 140 påbörjade lägenheter är basanpassade.
Såväl industritomter som bostadstomter såldes eller reserverades till priser som låg klart under marknadsnivån. Svårt att
dramatiskt höja priset på de sista strötomterna på Gastelyckan och Gunnesbo. På motsvarande sätt svårt att motivera en
dramatisk höjning mellan etapp 1 och 2 inom fribyggarområdet Annehem i Lund. För Riddarsporren i Dalby och Idala Gård
i Veberöd började marknadsföringen i en svag marknad långt innan tomtförsäljningen till slut kunde påbörjas. Priserna inom
Södra Gastelyckan höjda med minst 50%. Höjning av villatomtpriserna med cirka 50% kommer att föreslås under 2002.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål T
Vid exploatering skall försök med småskaliga miljöprojekt uppmuntras.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Eftersom utbyggnadsområdet Råbylund försenats, har det planerade miljöprojektet också försenats. I merparten av nyproduktionen introduceras successivt olika miljöanpassningar, alltifrån högvärdig energieffektivitet (kv Jöns Ols i Lund) till lokal
dagvattenhantering (Brunnshög m.fl.)
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål U
Lunds vattenabonnenter skall tillhandahållas ett dricksvatten som minst uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav från
tillsynsmyndigheten.
Nämndens mål
1. Vattenanläggningarna skall drivas på sådan sätt att minst 90% av de mikrobiologiska vattenundersökningarna ger ett resultat
utan anmärkning (bedömningen ”tjänligt” enligt SLV).
2. Ledningsnätet skall fortlöpande underhållas och förnyas på sådant sätt att volymen ”debiterbart” dricksvatten uppgår till
minst 85% av den utlevererade volymen
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Under året har 413 dricksvattenundersökningar genomförts. 97% gav ett resultat utan anmärkning
Utlevererade vattenvolymen var 9 144 600m3. Den debiterade volymen blev 8 573 500 m3, dvs. 94 % av den utlevererade
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
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Tekniska nämndens fullmäktigemål V
En viss egen produktionskapacitet vad avser vattenförsörjningen skall bibehållas.
Nämndens mål
1. Vattentäkter och vattenverk skall fortlöpande underhållas och förnyas på sådant sätt att av den vattenvolym som utpumpas
på nätet minst 5 % skall kunna produceras vid egna produktionsanläggningar.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Av den volym vatten som utpumpades på nätet producerades endast ca 1 % vid egna produktionsanläggningar. Källby vattenverk har varit avställt under hela året på grund av driftproblem. Vattenverkets framtid under utredning. Förmodligen
kommer verket i framtiden bara att utgöra reservvattenverk. Även vid Sandbyverket har produktionen varit låg. Om Källbyverket skall drivas vidare krävs investeringar i storleksordningen 8-10 mkr. Ändå osäkert om åtgärderna ger önskat resultat.
Egna produktionen ytterst oekonomisk jämfört med köp från Sydvatten. Målet behöver sänkas. Efter hand som kvalitetskraven på dricksvattnet skärps blir det allt svårare att fortsätta driva de egna produktionsanläggningarna. Sandbyverket kommer
att omställas för reservdrift när den nya ledningen Dalby – Sandby tagits i drift och även Källbyverket kan komma att behöva
omställas för reservdrift.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål W
Kostnaden för verksamheten (vatten) skall vara så låg som möjligt.
Nämndens mål
1. Brukningsavgiften i Lund för VAV:s båda typhus A (villa) och B (flerbostadshus) skall ligga under medianvärdet för Sydvattenkommunerna.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Brukningsavgiften per år för vatten och avlopp för typhus A var i Lund 3 300 kr inkl moms. Medianvärdet för Sydvattenkommunerna var 4 079 kr. För typhus B var brukningsavgiften i Lund 137 600 kr och medianvärdet för Sydvattenkommunerna 159 625 kr
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål X
Vattenverkets ekonomi skall vara god och tillåta hög handlingsfrihet.
Nämndens mål
1. Vattenverkets soliditet (eget kapital/summa tillgångar) får ej understiga 50 %.
2. Budgeten skall utformas på sådant sätt att det egna kapitalet ej minskar.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Den ekonomiska redovisningen ej ännu klar. Bedöms preliminärt ligga kring 85%, kompletteras senare.
Betydande överskott kompletteras senare
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål Y
Informationen till kunderna om vattenförsörjningen i kommunen skall vara god.
Nämndens mål
1. Information och marknadsföring gentemot kunderna skall förbättras så att år 2001 minst 50% av en slumpmässigt utvald
grupp abonnenter känner till varifrån vattenverket hämtar det kommunala dricksvattnet.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Vare sig planerade informationsinsatser eller ny enkät har kunnat genomföras på grund av svår personalbrist. Trots betydande rekryteringsförsök har under året 7-9 tjänster av VA-verkets totalt 39,5 varit vakanta. Ansträngningarna att finna nya
medarbetare fortsätter. Stor brist på va-ingenjörer i samhället. Låg lönesättning försvårar arbetet.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål Z
Avloppsvattnet från abonnenterna skall omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
Nämndens mål
1. Utsläppen från respektive reningsverk har prövats enligt gällande miljölagstiftning och tillåtna begränsningsvärden har fastställts av den prövande myndigheten. Kommunens reningsverk skall drivas på sådant sätt att vare sig fastställda gränsvärden
eller riktvärden får överskridas
2. Arbetet med att förbättra kvaliteten på det slam som produceras vid reningsanläggningarna skall fortsättas. De resthaltskrav
på olika ämnen i slammet som regeringen uppställt skall klaras.
3. Källbyverket skall drivas så elsnålt att minst 5 m3 avloppsvatten kan behandlas per inköpt kilowattimme (kWh).
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
De fastställda begränsningsvärdena har klarats för kommunens 9 reningsverk med undantag av en kortare period under
våren då överskridande skedde av riktvärdena för fosfor och BOD7 för Källbyverket. Vidare skedde ett obetydligt överskridande av riktvärdet för ammoniumkväve vid Sandbyverket.
Slamkvaliteten förbättras fortlöpande. Under året blev resultatet 5,9
Under våren drabbades dammsystemet vid Källby- verket av någon form av algblomning som sannolikt var orsaken till överskridandena. De nya dammarna nedströms reningsverket i Södra Sandby togs i drift vid årsskiftet 2000/- 2001, vilket innebar
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att det tog ett antal månader innan vegetation hunnit etablera sig och kvävereduktionen kom igång. Målet uppfyllt
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål AA
Avloppsnätet skall vara så utformat att risken för källaröversvämningar är liten.
Nämndens mål
1. Det kombinerade ledningsnätet i Lund skall fortlöpande ombyggas så att utsläppet av bräddvatten ej överstiger 0,2 % av
volymen inkommande vatten till Källbyverket. Vid presentationen av miljönyckeltalen innebär detta att förhållandet mellan
vid verket behandlad vattenvolym och totalt bräddad volym skall vara minst 500.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Volymen inkommande avloppsvatten till Källbyverket blev under året 11 227 700 m3 Den totala bräddningen i Lund uppgick
till ca 1 350 m3 dvs. ca 0,01 % av den volym som behandlades vid Källbyverket.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål BB
Kostnaden för verksamheten (avlopp) skall vara så låg som möjligt.
Nämndens mål
1. Brukningsavgiften i Lund för VAV:s båda typhus A (villa) och B (flerbostadshus) skall ligga under medianvärdet för Sydvattenkommunerna.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd (Se ovan under vatten)
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål CC
Avloppsverkets ekonomi skall vara god och tillåta hög handlingsfrihet.
Nämndens mål
1. Avloppsverkets soliditet (eget kapital/summa tillgångar) får ej understiga 50 %.
2. Budgeten skall utformas på sådant sätt att det egna kapitalet ej minskar.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Bedöms preliminärt bli 58-60%.
Betydande överskott.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Tekniska nämndens fullmäktigemål DD
Informationen till kunderna om omhändertagandet och behandlingen av avloppsvattnet från kommunens tätorter skall
vara god.
Nämndens mål
1. Information och marknadsföring gentemot kunderna skall förbättras så att år 2001 minst 50% av en slumpmässigt utvald
grupp abonnenter känner till att avloppsvattnet från kommunens tät-orter omhändertas och behandlas på ett miljömässigt
bra sätt.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Under året har en informationsskrift tagits fram (sagobok om vattenresan för de yngsta). I övrigt har den informationsverksamhet som avsågs genomföras ej kunnat komma till stånd på grund av personalbrist . Se ovan under vatten.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Övriga nämndsmål
Miljömål 1: Cykeltrafiken till och från stadskärnan skall öka med minst 5% till år 2001 (jämförelseår 1995). Målet reviderat 2002 till
”Antalet cyklister i 60 fasta räknepunkter skall öka med 15% till 2002 (jämförelseår 1995)
Miljömål 3: Energiförbrukningen per gatubelysningsarmatur skall minska med 10 % till år 2001 (jämförelseår 1995). Uppgifter saknas. Dessa kan kompletteras i februari 2002. Mål 2002”Energiförbrukningen per gatubelysningsarmatur skall minska med 15% till
år 2002.
n
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Nämnden för Markentreprenad
Inom nämndens för Markentreprenad område finns följande två fullmäktigemål.
A. Att Markentreprenad skall präglas av kunnande, kvalitet, prismedvetenhet, service och en god miljöinsikt.
B. Att tillhandahålla de varor och tjänster som våra beställare och brukare vill ha till ett marknadsmässigt pris med bibehållen
god kvalitet och service.
Markentreprenads fullmäktigemål A
Att Markentreprenad skall präglas av kunnande, kvalitet, prismedvetenhet, service och en god miljöinsikt.
Nämndens mål
1. Att öka kompetensen hos de anställda genom utbildning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
2. Att öka serviceandan genom hög tillgänglighet, snabba besked och ett trevligt bemötande.
3. Att genom det nya kvalitetsrådet för ISO-9002 tillsammans med personalen skapa ett forum för diskussion om verksamheten, som skall leda till kvalitetsförbättringar.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Ökad yrkesskicklighet genom utbildning av nya stensättare för att upprätthålla vår kompetens till gagn för Lunds gatunät och
invånare.
Bättre bemötande av allmänheten i vinterjouren genom en noggrann genomgång med samtliga involverade.
Ökad kontroll vid inleverans av material genom att personal vid ett flertal tillfällen upptäckt felaktigt material, som återsänts
till leverantören.
Det finns en betydligt större utvecklingspotential i personalen, än vad vi hade förväntat oss. En fortsatt satsning på
personalen ger dubbelt tillbaka för oss själva och kommunen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Markentreprenads fullmäktigemål B
Att tillhandahålla de varor och tjänster som våra beställare och brukare vill ha till ett marknadsmässigt pris med bibehållen god kvalitet och service.
Nämndens mål
1. Att öka lyhördheten gentemot beställaren genom att bidra med förslag till förbättringar och förenklingar i beställda entreprenader.
2. Att genom kvalitetssäkringen ISO-9002 öka kvalitet och prismedvetenhet genom leverans av kvalitetsprodukter till ett förmånligt pris och till lägre kostnad genom bl. a. minskade garantiåtaganden.
3. Att ha maskiner och hjälpmedel av hög kvalitet, som tar hänsyn till miljön, effektiviteten och arbetsmiljön.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Besparingar för beställaren genom att endast förenklade handlingar behöver upprättas för mindre entreprenader.
Vårt mål att garantikostnaderna maximalt fick uppgå till 1,8 % av entreprenadsumman har vi uppnått med råge.
Ombyggnad av ett antal maskiner och fordon som ökat kvalitén utifrån miljö och arbetsmiljö. Införskaffande av fordon som
drivs med alternativa bränslen.
Genom ett större samarbete mellan beställare och utförare skulle vi kunna nå mycket längre i kvalitetshänsyn vad gäller
genomförda entreprenader. En ökad dialog mellan beställare och utförare skulle kunna ge rationaliseringsvinster i flera led i
produktionen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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Miljönämnden
Inom miljönämndens område finns följande fyra fullmäktigemål.
A. Renare luft i Lunds kommun
B. Bättre livsmedel i Lunds kommun
C. Renare vattendrag Lunds kommun
D. Minskad kemikalieanvändning i Lunds kommun
Miljönämndens fullmäktigemål A
Renare luft i Lunds kommun
Nämndens mål (de mål fullmäktige angivit har för år 2001 inte brutits ner av miljönämnden. Anledningen till detta är den organisationsförändring som genomfördes i anslutning till årsskiftet 2000/2001)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Vid miljönämndens tillsyn över dels verksamheter och dels recipienter är luftkvaliteten en självklar parameter, där företagen
ifråga kontinuerligt arbetar med att minimera sina luftutsläpp. Nämnden mäter också kontinuerligt luftkvaliteten i Lunds tätort med ett s.k. OPSIS-system. Det bedöms att luftkvalitén avseende kolväten ständigt förbättras medan trafikens påverkan
står på en jämn nivå. Importen av förorenad luft är ännu ganska konstant.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Miljönämndens fullmäktigemål B
Bättre livsmedel i Lunds kommun
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Miljönämnden bedriver aktivt tillsynsarbete vid kommunens alla ställe där livsmedel hanteras. Resultatet över livsmedelskvalitén kan bäst utläsas av att det har varit få fall av livsmedelsrelaterade smittor.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Miljönämndens fullmäktigemål C
Renare vattendrag Lunds kommun
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Nämndens vattenrecipientkontroll består i att tillsynen vid de kommunala avloppsreningsverken (exklusive Källby) sker
planlagt. Vidare bedrivs ett intensivt arbete med att få genomfört reningsåtgärder vid alla enskilda VA-anläggningar i kommunen. Vattendragen i kommunen blir renare för varje år, vilket kan konstateras genom att undersöka fiskbeståndet. Bl. a.
finns i Höje å rikligt med smolt och annan fisk.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Miljönämndens fullmäktigemål D
Minskad kemikalieanvändning i Lunds kommun
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Förutom den lagstadgade tillsynen av kemikaliehanteringen enligt miljöbalken deltar miljöförvaltningen aktivt i den av länsstyrelsen ledda samordnade kemikalietillsynen. Allt detta arbete skall leda till en miljövänligare kemikalieanvändning och en
utfasning av miljöfarliga kemikalier. Effekterna är svårmätbara, dock kan konstateras att mängden kemikalier som inlämnas
till miljöstationerna ökar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n

30

Årsredovisning – Lunds kommun 2001; del 2, Kvalitetsredovisning

Utbildningsnämnden
Inom utbildningsnämndens område finns följande sex fullmäktigemål.
A. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
B. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet.
C. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att bli sedd och bemött med respekt.
D. Elev som lämnar gymnasieskolan ska ha grundläggande behörighet för fortsatta studier och i förekommande fall föreskriven yrkeskompetens.
E. Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.
F. Samtliga vuxna i Lunds kommun har rätt till vuxenutbildning upp till motsvarande treårig gymnasieutbildning och rätt till
kompletteringsstudier för behörighet till högskoleutbildning.
Utbildningsnämndens fullmäktigemål A
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
Nämndens mål
1. Eleverna ska medverka vid utformande och kontinuerlig uppföljning av sin individuella studieplan. Alla elever ska ges en
utbildningsgaranti som innebär
- att varje elev kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
- att varje elev som är berättigad till elevassistent garanteras detta
- att varje elev erbjuds elevvård genom väl utbyggd skolhälsovård och kuratorsverksamhet
2. Alla elever som är behöriga ska erbjudas plats på ett nationellt eller specialutformat program. Strävan ska vara att erbjuda
eleverna plats på det program de valt i första hand (I de fall man vid intagningen inte kan tillgodose varje elevs önskemål om
skolplacering, ska eleverna antas till resp. skola efter meritvärde.)
3. Elever från Lunds kommun har utökad rätt att söka nationella program inom hela Sverige. Detta innebär att Lund tillstyrker
och är beredd att stå för kostnaden för utbildning på annan ort. Det är dock den mottagande kommunen som avgör om eleven får stå som sökande eller inte
4. Obehöriga elever kan erbjudas PRIV-platser som sökbart alternativ på nationella program
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förvaltningen beslutade våren 2001 att i samband med den statliga kvalitetsredovisningen göra en uppföljning på skolorna av
i vilken omfattning man arbetat med, följt upp och utvärderat målen i UVP, vilka är desamma som i EVP. Skolornas redovisningar ligger till grund för redogörelserna nedan vad gäller samtliga mål. Med något undantag har eleverna vid våra skolor
individuella studieplaner, utarbetade enligt en mall för flertalet elever och enskilt för vissa. På Spyken har studieplanerna utarbetats i samråd med varje elev. Planerna ligger till grund för utvecklingssamtal, väglednings- och betygsdiskussioner eller i
andra sammanhang när elevens situation diskuteras.
Våren 2001 genomfördes en enkätundersökning angående hur avgångseleverna upplevt arbetsklimatet i skolan. Denna speglar elevernas uppfattning om sin skoltid inom ett antal olika områden. Resultaten redovisas dels i en särskild rapport dels som
infällda delar i förvaltningens kvalitetsredovisning.
Enligt de uppföljningar och utvärderingar som gjorts blir bedömningen att skolorna till stor del uppnår uppsatta mål för
gymnasieelever, vuxenstuderande och modersmålselever. Gymnasieelever erbjuds goda möjligheter att söka utbildning efter
egna önskemål. 96% av Lunds grundskoleelever fick sitt 1:a val av gymnasieutbildning tillgodosett. Samtliga behöriga sökande erbjöds plats på nationellt program
Lund som enda ort i Skåne har infört utökad rätt för elever att välja även andra orter. 39 elever utnyttjade denna möjlighet
inför lå 01/02. Det motsvarar 3% av de sökande
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Utbildningsnämndens fullmäktigemål B
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet.
Nämndens mål
1. Eleven ska ha ett reellt inflytande över och ansvar för sin utbildning och sin vardagliga inlärningssituation
2. Elever och lärare ska ges möjlighet att gemensamt medverka till att skapa nya arbetsformer och arbetssätt som främjar elevernas lärande.
3. Skolans personal ska vara tillgänglig för elever och föräldrar.
4. En öppenhet för intryck från det omgivande samhället bör vara en förutsättning för allt arbete.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Ritlinjer för demokrati och elevinflytande finns i skolornas arbetsplaner
Enkätundersökningen visar bl.a. att ca två tredjedelar av eleverna anser att inflytande i den egna undervisningssituationen är
av större betydelse än det formella inflytandet via valda representanter. Elevernas uppfattning om vilka möjligheter de har till
inflytande skiljer sig åt mellan skolorna. På ett par av skolorna anser flertalet elever att de sällan har inflytande över kursinnehåll och/eller arbetsformer. Resultaten har diskuterats vid kompetensutvecklingsdagar på skolorna.
Resultaten säger oss att särskilda satsningar kan behövas vad gäller utvecklingen av elevernas möjligheter till inflytande över
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sin undervisningssituation.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)

(à hög måluppfyllelse)

Utbildningsnämndens fullmäktigemål C
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att bli sedd och bemött med respekt.
Nämndens mål
1. Läroplanens värdegrund ska vara i fokus i allt skolarbete
2. Varje skola ska tillsammans med sina elever utarbeta program för arbetet med etik i skolan.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
I UVP:s utvärderingsplan anges området "Etik i skolan" som särskilt utvärderingsområde för läsåret 2000/01. Skolornas
etikarbete baseras på etiska mål i planer med olika specifik inriktning:: antimobbningsplan, elevvårdsplan, krisplan, droghanteringsplan, skolutvecklingsplan mm.
Skolornas genomförda utvärderingar redovisas i KR för lå 2000/01, där även elevernas uppfattningar såsom de speglas i den
tidigare nämnda elevenkäten ingår. Enkätfrågorna tar upp områden som Mobbning, värdighet och respekt, skillnader i bemötande mellan könen. Resultaten från enkätundersökningen har diskuterats vid kompetensutvecklingsdagar på skolorna.
Det stora flertalet elever upplever sig respekterade på sina skolor, både av andra elever, lärare och annan personal. Resultaten
i den genomförda elevenkäten visar dock att en del elever tyvärr upplever det motsatta, vilket måste åtgärdas.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Utbildningsnämndens fullmäktigemål D
Elev som lämnar gymnasieskolan ska ha grundläggande behörighet för fortsatta studier och i förekommande fall föreskriven yrkeskompetens.
Nämndens mål
1. Alla elever ska ges en utbildningsgaranti som innebär
- att varje elev erbjuds studie- och yrkesvägledning i sådan omfattning att han/hon kan göra väl övervägda val av studier
inom utbildningen och inför kommande studier och yrkesliv
- att varje elev utifrån skolornas gemensamma kursutbud ges möjlighet att uppnå yrkeskompetens och/eller behörighet till
högskolestudier i linje med gymnasieutbildningen
2. Alla elever som är behöriga ska erbjudas plats på ett nationellt eller specialutformat program. Strävan ska därvid vara att
erbjuda eleverna plats på det program de valt i första hand.
3. Obehöriga elever kan erbjudas PRIV-platser som sökbart alternativ på nationellt program.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Av eleverna i Lunds gymnasieskolor fullföljer 82% sina studier inom tre till fyra år. Detta är en bättre siffra än riksgenomsnittet som är 73%. Läsåret 2000/01 erhöll 96% av avgångseleverna slutbetyg (84% riket). Här är måluppfyllelsen god. Elever presterar goda resultat. Lärare och annan personal har hög kompetens
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Utbildningsnämndens fullmäktigemål E
Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.
Nämndens mål
1. De mål som gäller för gymnasieskolan inkluderar gymnasiesärskolan (Förvaltningens Utvecklingsplan).
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Alla särskoleelever i landet har rätt att utifrån sina förutsättningar själva få välja gymnasieutbildning (Skollagen). I Lund pågår
en satsning på att utveckla och bredda gymnasiesärskolans utbildningsmöjligheter genom att bl.a. samla all utbildning på Vipeholmsskolan och genom omfattande moderniseringar och utbyggnad av särskolans lokaler. Möjligheter till nya pedagogiska
grepp ökar, bl.a. genom att lokaler med speciella anordningar anpassade till dessa elever byggs.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Utbildningsnämndens fullmäktigemål F
Samtliga vuxna i Lunds kommun har rätt till vuxenutbildning upp till motsvarande treårig gymnasieutbildning och rätt
till kompletteringsstudier för behörighet till högskoleutbildning.
Nämndens mål
1. Vuxnas behov av utbildning ska tillgodoses under hela kalenderåret
2. Vuxenpedagogikens utveckling ska stimuleras och stödjas
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Omräknat till heltid studerade 1099 personer på Komvux ht-2000; 251 personer inom grundläggande vux och 808 på gymnasienivå. Inom påbyggnadsutbildning fanns 40 studerande. För att göra utbildning mer tillgänglig, har komvux infört kontinuerlig intagning till ett antal kurser. Inför hösten 2002 kommer antalet kurser där denna möjlighet finns att ytterligare öka.
Inom Särvux fanns 57 studerande.
På Kunskapslyftet studerade sammanlagt 617 personer under lå 2000/01. Andelen studerande var c 40% hos kommunala
utbildningsanordnare och c 60% hos andra anordnare.
Inom SFI (upphandlad utbildning hos Humanus) fanns totalt c 460 studerande, inberäknat både dag- och kvällstidsstudier
Den uppsökande verksamheten för att få kontakt med både arbetslösa och anställda har intensifierats. Insatser för att genom
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validering identifiera personers reella kompetens genom att värdera tidigare färdigheter och kunskaper håller på att utvecklas.
På uppdrag av utbildningsnämnden genomförs en utredning om all vuxenutbildning i kommunen.
Nämndens sammanfattande bedömning
låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Övriga nämndsmål:
I utbildningsnämndens Utvecklingsplan, UVP, anges även ett antal mål inom olika verksamhetsområden, vilka inte återfinns bland
fullmäktigemålen. Bland de angivna fullmäktigemålen saknas helt mål för verksamheterna Modersmålsundervisning och Naturskolan
1. Läs- och skrivprocessen ska uppmärksammas och vara ett led i all undervisning
2. Alla elever som lämnar Lunds gymnasieskolor och komvux ska kunna använda datorer som ett arbetsredskap inom utbildningens olika kunskapsområden
3. Alla lärare ska ha sådana kunskaper och färdigheter att de kan medverka i ett systematiskt utvecklingsarbete för att med stöd av
informationstekniken stärka undervisningens kvalitet
4. Elever och personal ska stödjas och stimuleras till internationellt engagemang
5. Elever och personal ska stödjas och stimuleras till arbete för en långsiktig hållbar utveckling
Modersmålsundervisning
6. Alla i modersmålsundervisning och modersmålsträning deltagande elever ska ges möjlighet att utvecklas till tvåspråkiga individer med delaktighet i två eller flera kulturer. Modersmålsundervisning och modersmålsträning ska främja elevernas identitetsutveckling samt stödja deras kunskapsutveckling
Naturskola
7. Naturskolan ska stödja och stimulera skolutveckling inom området naturvetenskap och hållbar utveckling och utgöra en resurs
i undervisningen för både personal och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.
n
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Kultur- och fritidsnämnden
Inom kultur- och fritidsnämndens område finns följande fem fullmäktigemål.
A. Lundaborna skall ha tillgång till kultur-, biblioteks- och fritidsverksamheter som karaktäriseras av mångfald och kvalitet.
B. Barn och ungdomars behov ska uppmärksammas.
C. Alla Lundabor skall ha kännedom om kultur- och fritidsverksamhet i Lund och regionen.
D. Verksamheten ska stödja eller komplettera icke-kommunal kultur- och fritidsverksamhet.
E. Verksamheten skall bedrivas så att den stödjer ett effektivt resursutnyttjande i Lund och regionen.
Kultur och fritidsnämndens fullmäktigemål A
Lundaborna skall ha tillgång till kultur-, biblioteks- och fritidsverksamheter som karaktäriseras av mångfald och kvalitet.
Nämndens mål
(Konsthallen)
1. Besökarna ska få uppleva växling mellan svenska, andra nordiska och internationella utställare.
2. Lundaborna ska erbjudas kulturarrangemang, som fördjupar och breddar pågående utställning, i samarbete med andra arrangörer.
3. Besökarna ska ha möjlighet att köpa aktuell konstlitteratur och läsa internationella konsttidskrifter.
4. Lundaborna ska erbjudas minst sex utställningar per år.
5. Besökarna ska erbjudas samma öppethållande som föregående år.
(Kulturskolan)
6. Kulturskolan ska utveckla samarbetet med förskolan, grundskolan och gymnasiet genom att erbjuda deras lärare fortbildning,
göra gemensamma studiedagar och projekt.
7. Kulturskolan ska samarbeta med andra institutioner t ex Konsthallen, teatrarna, fritidsgårdarna och studieförbunden.
8. Lärarna ska ha kvalificerade ämneskunskaper och pedagogisk utbildning och varje år erbjudas möjlighet till kompetensutveckling.
9. Kulturskolan ska erbjuda undervisning inom områdena musik, dans, rytmik, drama, skrivande, IT-baserad kompositionsundervisning och drama på minst föregående års nivå.
10. Lundaborna ska erbjudas ett 50-tal offentliga konserter med Kulturskolans ensembler, orkestrar och körer.
11. En filmkurs ska genomföras under året.
12. Externa brukare ska erhålla tjänster på PMC i samma omfattning som föregående år.
(Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken)
Arbetet med att utarbeta mål hade inte avslutats vid ingången av 2001.
(Stadsteatern)
13. Lundaborna ska erbjudas minst 60 föreställningar under året. 40 arrangerade av Teaterföreningen och 20 av lokala, professionella teatergrupper.
(Fritid)
Mål hade inte utarbetats vid ingången av 2001.
(Idrott)
14. Besökarna skall ha möjlighet till träning, motion och avkoppling i väl anpassade, välskötta, välutrustade och välkomnande
lokaler.
15. Besökarna skall uppleva att anläggningarna har bra service och välskötta lokaler med hög hygienisk standard.
16. Besökarna skall ha tillgång till bra tränings-, motions- och rekreationsmöjligheter där trivsel, kreativitet, nyfikenhet, glädje och
gemenskap skall genomsyra all verksamhet.
(Stöd till föreningar och organisationer inom fritidssektorn)
17. Föreningarna skall uppleva att bidragen ger dem visst stöd så att de kan utöva och utveckla verksamheten i föreningen.
18. Föreningarna skall uppleva att bidragen fördelas någorlunda rättvist mellan föreningarna och enligt tydliga principer.
19. Lundaborna skall uppleva att de får hjälp och stöd i föreningsfrågor.
20. Av de icke kontanta stödformerna bedömdes information, stöd i utvecklingsfrågor och samverkan kring ledarutbildning vara
mest angeläget. Samarbetet med såväl förvaltnings- som fältpersonal upplevs i huvudsak bra.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Konsthallen: Lundaborna har erbjudits sju utställningar. I sommarutställningen "Sur Face" medverkade ett tiotal internationella
konstnärer och i den sista utställningen 2001 deltog tio samtida japanska fotografer. Öppethållandet 2001 har varit detsamma
som under 2000. Kulturarrangemang av olika slag har ägt rum i samband med utställningarna.
Kulturskolan: Kulturskolans verksamhet har under året omfattat ämnena musik, sång, dans, bild, teater, film och skrivande på
minst föregående års nivå. Kulturskolan har under året ökat sin verksamhet riktad mot grundskola och gymnasium kraftigt
framför allt inom dans och bild där ett flertal skolor köpt in verksamhet. Exempel på samarbete med övriga institutioner är
den sommarlovskurs som anordnades i samarbete med Konsthallen och som involverade bild, teater och film som arbetsredskap men utgick från Konsthallens aktuella utställning.
Stadsteatern: Teaterföreningen och lokal professionella teatergrupper har arrangerat 61 föreställningar. Antal besökare har ökat
jämfört med föregående år.
Idrott: Brukarråd finns på samtliga anläggningar för de föreningar som nyttjar anläggningen. Möten har hållits ca två ggr/år.
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Här har även skolan i större utsträckning involverats. Snabba besked till föreningarna är ett måtto. Under arbetet med det idrottspolitiska handlingsprogrammet bildades en referensgrupp med föreningar där representanter från olika idrottsföreningar
utifrån ett antal olika kriterier som t ex geografisk placering, tjej/ pojkidrott, stor/liten förening ingick. En enkätundersökning genomfördes till samtliga idrottsföreningar. Kortfattat kan sägas att tillgången till anläggningar och bidrag är navet för
föreningarnas verksamhet och således de mest angelägna områdena för en fungerande verksamhet. Vidare upplever många
föreningar att de har svårigheter med ekonomin och ledarrekrytering. Samverkan med skolan och kommunen önskar många
utveckla. Av de ”icke kontanta” stödformerna bedömdes information, stöd i utvecklingsfrågor och samverkan kring ledarutbildning vara mest angeläget. Samarbetet med såväl förvaltnings- som fältpersonal upplevs i huvudsak bra.
Kultur & Fritid har bedrivit målarbete sedan 1997 med aktiv medverkan från personal på verksamhetsfältet. Sedan omorganisationen 2000 har modellen för målarbete förändrats i kommunen. Förvaltningens mångfasetterade verksamhet med olika
målstrukturer från KDN-tiden medför att arbetet inte gått att forcera.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Kultur och fritidsnämndens fullmäktigemål B
Barn och ungdomars behov ska uppmärksammas.
Nämndens mål
(Konsthallen)
1. Förskola, skola, fritidshem och fritidsgårdar ska ha tillgång till kostnadsfria visningar.
2. Lärarna ska erbjudas minst en specialvisning per utställning.
(Kulturskolan)
3. Lunds förskolebarn och skolelever ska erbjudas möjligheter till upplevelserika biobesök och konsertbesök under skoltid.
(Kulturstöd)
4. Förskola, skola, fritidshem och fritidsgårdar ska erbjudas kulturarrangemang direkt riktade till institutionernas målgrupper.
Exempel på sådana arrangemang är Interdocfestivalen, SALTO, FLUFF och Ung Kultur Möts.
(Idrott)
5. Besökarna med prioriteringar av barn och ungdom ska ha tillgång till anläggningarna på tider som är attraktiva för dem.
6. Simkunnigheten i simskolan/nybörjarsimskola 6-åringar och skolsim ska hålla samma nivå som 2000.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Konsthallen: Visningar för barn och ungdom samt för lärare har ökat jämfört med föregående år
Kulturskolan: En mängd konserter och evenemang har erbjudits Lunds förskolebarn och skolelever under skoltid, bl.a. under
Barnkulturveckan och skolföreställningarna med barnköroperan, De fagra jungfrurnas berg. Orkestrar och ensembler har
också deltagit vid olika arrangemang där Lunds kommun varit värd.
Antalet skolbiobesök har ökat även detta år och är en av de mer aktiva verksamheterna i landet.
Kulturstöd: I FLUFF, filmfestivalen för små barn, deltog ca 1 200 barn och i SALTO ca 800 barn.
Idrott: Simkunnigheten för årskurs 2 och 3 är sjunkande från 90% 1993 till 86% 2001.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Kultur och fritidsnämndens fullmäktigemål C
Alla Lundabor skall ha kännedom om kultur- och fritidsverksamhet i Lund och regionen.
Nämndens mål
(Konsthallen)
1. Besökarna ska ha möjlighet till skriftlig och muntlig information om utställningarna.
2. Lundaborna ska erbjudas minst två offentliga kostnadsfria visningar per vecka.
3. Publiken ska erbjudas specialvisningar utanför konsthallens ordinarie öppettider.
(Kulturstöd)
4. Lundaborna och övriga målgrupper ska på ett begripligt sätt informeras om de möjligheter till stöd som finns vad gäller föreningsbidrag, projektbidrag, stipendier, pris och om de regler som styr detta kulturstöd samt om förvaltningens övriga kulturverksamhet.
5. Lundaborna ska erhålla information om förvaltningens kulturarrangemang genom informationsfoldrar, affischer, e-mail,
hemsida, Kultur & Fritid Info i Stadshallen mm.
6. Nya individer och grupper ska genom riktad information få vetskap om förvaltningens kulturarrangemang.
(Idrott)
7. Lundaborna skall ha kännedom om verksamheterna.
8. Antalet besökare inom anläggningarna skall vara minst lika många som år 2000.
9. Antalet sommarcampare sak vara minst lika många som 2000.
10. Allmänhetens ishallsbesök ska vara minst lika många som 2000.
11. Konstgräsplanens nyttjandegrad ska hålla samma nivå som 2000.
(Stöd till föreningar och organisationer inom fritidssektorn)
12. Lundaborna skall uppleva att de får information om föreningsverksamheten i Lunds kommun.
13. Föreningarna skall erhålla bidragen vid den tidpunkt som står angivet i riktlinjerna.
14. Föreningsregistret skall hållas aktuellt så att alla registrerade föreningar finns representerade med kontaktperson, adress och
telefonnummer och i förekommande fall egna hemsidor.
15. Föreningarna ska under 2001 erhålla tryckt information i föreningsinfo minst fyra ggr/år.
16. Föreningarna skall minst en gång/år ha möjlighet att deltaga i informationsträffar.
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Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Konsthallen: Via utställningskataloger och offentliga kostnadsfria visningar (två i veckan) har besökarna fått kännedom om
utställningarna.
Kulturstöd: Förutom sedvanlig annonsering utförs numera informations- och marknadsföringsarbete på kommunens hemsida.
Vi har i år även återinfört Kulturkalendern samt introducerat ett s.k. Kulturting, som är ett öppet möte för allmänhet, kulturpolitiker, tjänstemän och kulturarbetare. Vi har därutöver medverkat i hälsningsgillet samt varit i skolor förskolor och föreningar och informerat. Genom riktade utskick till Kulturombud på förskolor och skolor har vi informerat om kulturarrangemang och möten både i andras och egen regi.
Idrott: För de flesta anläggningar gäller att antalet besök motsvarar minst nivån för år 2000. Flera anläggningar visar ökat
besöksantal tex. Högevallsbadets som ökar ca 10% mot år 2000 och jämfört med år 1998 med 40%. Friluftsbaden har högre
besökssiffror beroende på den varma sommaren. Lägre antal besök på Källby Camping
Stöd till föreningar och organisationer inom fritidssektorn: Aktuellt föreningsregister hålls på förvaltningens hemsida där kontaktpersoner kontinuerligt byts ut. Någon ny föreningsbroschyr har inte tryckts utan är under utarbetande för 2002. Idrottsinfo har
kontinuerligt skickats ut vid fem tillfällen under 2001. Information till övriga föreningar vid tillfällen. Hela arbetet med det
Idrottspolitiska handlingsprogrammet har inneburit att dialogen mellan idrottsföreningarna och mellan idrottsföreningarna
och Kultur & Fritid kommit igång på ett helt annat sätt än tidigare.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Kultur och fritidsnämndens fullmäktigemål D
Verksamheten ska stödja eller komplettera icke-kommunal kultur- och fritidsverksamhet.
Nämndens mål
1. Lundaborna ska erbjudas kulturarrangemang som stödjer eller kompletterar det icke-kommunala utbudet. Exempel på sådana
arrangemang är Nattväktarens kommentar och Kulturnatten.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Ett stort antal kulturarrangemang har genomförts. Lund Music Festival och Kulturnatten är de största. Ett nytt barnarrangemang som startat 2001 är krokodilkonserterna i Lunds Stadshall med ca 3000 besökare.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
Kultur och fritidsnämndens fullmäktigemål E
Verksamheten skall bedrivas så att den stödjer ett effektivt resursutnyttjande i Lund och regionen.
Nämndens mål
1. Förutom 60 föreställningar arrangerade av Teaterföreningen och lokala, professionella teatergrupper ska resterande tillgänglig
tid på Stadsteatern erbjudas andra brukargruppar för arrangemang/uthyrningar.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Stadsteatern hyrts ut vid 37 tillfällen. Nivån är densamma som föregående år.
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
n
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Socialnämnden
Inom socialnämndens område finns följande elva fullmäktigemål.
A. Förebygga och motverka destruktiva gruppföreteelser, så att individuella problem inte uppstår.
B. Förebygga och motverka individuella problem så att behovet av insatser minskas
C. Begränsa redan uppkomna sociala problem
D. Förebygga och motverka destruktiva gruppföreteelser, så att individuella problem inte uppstår.
E. Förebygga och motverka individuella problem, så att behovet av insatser minskar.
F. Begränsa redan uppkomna sociala problem.
G. Begränsa och motverka socialbidragsberoende.
H. Motverka utslagning från arbetsmarknaden genom olika sysselsättningsskapande insatser.
I. Genom krav på deltagande i kompetenshöjande åtgärder öka anställbarheten hos de arbetssökande.
J. Underlätta och påskynda integrationsprocessen för flyktingar och invandrare.
K. Underlätta återvandring för de flyktingar som så önskar.
Socialnämndens fullmäktigemål A
Förebygga och motverka destruktiva gruppföreteelser, så att individuella problem inte uppstår..
Nämndens mål
1. I samverkan med andra myndigheter och organisationer bedriva uppsökande verksamhet där det finns riskbeteende/problem
på gruppnivå.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Unga mammagruppen erbjuder stöd till unga mammor i förebyggande syfte. Verksamheten är inte utvärderad men är välbesökt och efterfrågad. Muntlig uppföljning sker med mammorna och de uppger att verksamheten har fyllt en viktig funktion
under denna perioden i deras liv.
Socialt grupparbete inom skolan. Arbetet har följts upp muntligt med deltagarna och har värderas högt. Metoden har valts
utifrån KASAM-metoden, baseras på ungdomarnas delaktighet vilket vi ville uppnå.
Uppföljning av drogvaneundersökning. Enkätundersökning i samverkan med berörda myndigheter. Hög svarsfrekvens.
Metoden har valts för att skapa kontinuitet i uppföljningsarbetet och för att få ett jämförelsematerial med riket.
Fältarbete. Kontinuerlig uppföljning av ungdomssituationen genom samtal med ungdomar och samarbetspartners. Ger en
fortlöpande kunskap om ung-domssituationen i stort. Resultatet har blivit snabb information, snabbare insatser.
Ungdomsledarutbildningsarbete. Ungdomar har större delaktighet i sin egen situation. Kontinuerlig muntlig uppföljning med
deltagarna. Relativt ny verksamhet ej utvärderad ännu på annat sätt.
Genomförande av sommarpraktik för högstadieungdomar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål B
Förebygga och motverka individuella problem så att behovet av insatser minskas
Nämndens mål
1. I samverkan med andra myndigheter och organisationer utveckla tillfälliga insatser vid behov, exempelvis grupper för ungdomar med kriminellt beteende, gemensamma för att motverka användningen av hembränd sprit.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Gruppverksamhet med barn till missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar. Skriftliga utvärderingar har gjorts och resultaten visar på verksamheten varit till stor nytta för deltagarna och deras familjer. Metoden har valts för att få kunskap om
insatsens värde och för att få ett underlag till det fortsatta utvecklingsarbetet. Gruppverksamheterna är väl etablerade och
mycket efterfrågade. Resultatet i utvärderingen visar att verksamheten fungerar väl och överensstämmer med intentionerna
som målen uttrycker
Utveckling av Rådgivningsbyråns arbete med de unga. Fler ungdomar och deras familjer har fått hjälp. För att mäta behovet
har antalet besök räknats. Ökad tillgänglighet har skapat en ökad kvalité.
Gemensam Arena. Samverkansprojekt med IV. Resultatet bättre helhetssyn, bättre samordning av arbetet med ungdomar
med särskilda behov. Följs upp kontinuerligt genom regelbundna samverkansträffar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål C
Begränsa redan uppkomna sociala problem
Nämndens mål (målen måste förändras för att kunna göra en bättre kvalitetsuppföljning)
1. Utveckla projekt i vilka individen ges möjlighet till sådant stöd att en destruktiv utveckling förhindras.
2. Utveckla kompetens och utredningsmetodik i syfte att snabbt kunna ge individen adekvata insatser och i rätt omfattning.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Familjeenheten tillsätts som insats för att arbeta med familjebehandling i syfte att åtgärda dysfunktionella familjemönster. En
skriftlig utvärdering har gjorts och det görs kontinuerlig uppföljning för att mäta kvalité och kvantitet och för att skapa ett
underlag för fortsatt utveckling av öppenvårdsinsatser. Hög nyttjandefrekvens, kvalitetshöjning av öppenvårdsarbetet.
Metodutvecklingen i utredningsarbetet tros ha lett till att fler utredningar avslutats utan insats eftersom problemen åtgärdats
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under utredningsfasen. Ett utvärderingsprojekt pågår för att skaffa ett underlag för utvärdering av utredningars och insatsers
nytta ur klientperspektiv. Metodutveckling avseende utredningar av blivande familjehem i syfte att bättre kunna matcha barn
och familjehem.
Tonårsboendet. Hög nyttjandefrekvens.
Projektarbete med kriminella ungdomar. Utvärderat genom ASI-metoden, vald utifrån att samtliga inblandade kommer till
tals. Bra resultat, högre livskvalitet och minskad kriminalitet.
Vi har tillskapat öppenvårdsinsatser och projekt på hemmaplan som håller hög kvalité. Tjänsterna efterfrågas i hög grad och
utvärderingar visar att insatserna bedömts som verkningsfulla. Vi har inte uppnått till fullo de intentioner som fanns med
öppenvårdssatsningen. Finns ett större behov än vad vi kunnat tillgodose.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål D
Förebygga och motverka destruktiva gruppföreteelser, så att individuella problem inte uppstår.
Nämndens mål (målet behöver förändras i den mening att det inte bara är socialnämndens utan förvaltningsgenomgripande)
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
I samverkan med Kultur o Fritidsnämnden har en handlingsplan avseende drogprevention framarbetats. Kartläggning av risk
och otrygga miljöer
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål E
Förebygga och motverka individuella problem, så att behovet av insatser minskar.
Nämndens mål (målen behöver förändras i den mening att det inte bara är socialnämndens utan förvaltningsgenomgripande)
1. Utveckla kommunens öppenvårdsinsatser för vuxna vad det gäller boendestöd, dagvårdsverksamheter, kontaktmannaverksamheten och det lösningsfokuserade arbetet.
2. Samverkan med andra myndigheter och organisationer utveckla nya metoder för stöd åt personer med missbruksproblem.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Ett stort behov av rådgivande insatser.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål F
Begränsa redan uppkomna sociala problem.
Nämndens mål (målet behöver förändras i den mening att det inte bara är socialnämndens utan förvaltningsgenomgripande)
1. Minska antalet vårddagar på institution för vuxna missbrukare genom att i ökad omfattning använda kommunens öppenvårdsinsatser.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Översyn av öppenvårdsinsatser och effektivisering av avdelningens resurser
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål G
Begränsa och motverka socialbidragsberoende.
Nämndens mål
1. Fortsatt metodutveckling av arbetet med försörjningsstöd.
2. Öka samverkan med berörda myndigheter för att utveckla gemensamma metoder i rehabiliteringsarbetet.
3. Bedriva budgetrådgivning och verka för metodutveckling inom området.
4. Särskilda insatser skall riktas mot arbetslösa ungdomar under 25 år.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har jämfört med 2000 sjunkit med 7 milj. brutto.
Projektinriktat arbete med socialbidragstagare med olika typer av arbetshinder har lett till att 27 hushåll har blivit självförsörjande.
Projekt med särskilda insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden har lett till att 31 hushåll blivit självförsörjande.
En samverkansgrupp mellan Af, FK och socialförvaltningen arbetar fortlöpande med att på individnivå samordna insatser
för gemensamma klienter.
Samarbetsprojekt gällande arbetslösa ungdomar under 25 år pågår mellan Af och socialförvaltningen. Behovet av socialbidrag till den gruppen har sjunkit kraftligt under 2001.
Särskilda insatser för att motverka socialbidrag till hyresskulder har under de senaste åren gett goda resultat.
Insatser för att motverka socialbidragsbehov till elskulder har startats, men ännu inte gett resultat i form av minskade kostnader.
Återkravshanteringen har effektiviserats. Effekter svåra att mäta.
Särskilt anpassad handläggning av socialbidrag till studerande under sommaruppehållet. Krav på deltagande i kompetenshöjande verksamhet. Kostnaderna sjönk för femte året i rad.
Ökade kostnader för hotellboende, elskulder och bistånd till folkhögskolevistelse gällande funktionshindrade. Ökade kostnader för hotellboende hänger samman med boendeproblemen i Lund. Nya former av boendealternativ planeras via avd för
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Vuxna. Handläggning av ärenden gällande bistånd till vistelse på folkhögskola föreslås överföras till vård- och omsorgsnämnden som harbättre möjlighet till samordning av insatser för funktionshindrade. Fortsatt metodutveckling gällande biståndsbehov till följd av elskulder.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål H
Motverka utslagning från arbetsmarknaden genom olika sysselsättningsskapande insatser.
Nämndens mål
1. Särskilda insatser för personer med behov av förträning inför arbetslivet.. Se även nämndsmål under punkt G.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Under året har en verksamhet byggts om och anpassats för att i större utsträckning ersätta nerlagt AMI och genomföra arbetsprövning och -träning
Analys av kompetensutvecklingsbehov hos personalen har genomförts med EU-bidrag och kompetensutveckling med EUbidrag har påbörjats för att bättre kunna möta behoven hos de arbetslösa
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål I
Genom krav på deltagande i kompetenshöjande åtgärder öka anställbarheten hos de arbetssökande.
Nämndens mål (detta är egentligen ett nämndsmål under mål G)
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Uppföljning och utvärdering har skett av Oikoz. Arbetsprojektet rapport om sommarpraktik samt slutrapport. Samkraft, en
handläggare finns 1,5 dag på af för att möta arbetslösa ungdomar
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål J
Underlätta och påskynda integrationsprocessen för flyktingar och invandrare.
Nämndens mål
1. Skapa åtgärds-/utbildningsprogram för nyanlända flyktingar.
2. Bedriva projektverksamhet för särskilt utsatta invandrargrupper.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Köpt introduktionsskola som tillägg till SFI, praktikplacering under 6 veckor efter 6 veckors SFI (gäller enbart flyktingar),
därefter 6 veckors SFI på nytt. Erhållit medel från integrationsverket för att kartlägga de svårigheter som finns att få ut flyktingar i arbetsliv och finna metoder för att underlätta. Arbetet sker enbart med flyktingar (ej invandrare). Stor tröghet i samhället att ta emot flyktingar. Olika metoder prövas för att påskynda processen. Låg/ingen utbildning hos nya flyktingar försvårar dock processen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Socialnämndens fullmäktigemål K
Underlätta återvandring för de flyktingar som så önskar.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Finns ej önskemål hos flyktingarna, varför delaktighet i återvändarprojektet i Landskrona har upphört
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
Allmän kommentar
De nuvarande målen ska strykas och nya mål är under omarbetning.
Övriga nämndsmål:
Eftersom Avdelningen för psykiskt funktionshindrade inte tillhörde Socialnämnden förra året finns inte heller möjligheter att redovisa vår verksamhet på samma sätt som andra avdelningar i social förvaltningen. Här hänvisar till de mål som Vård – och omsorgsnämnde skrev förra året angående vår verksamhet.
1. Den enskilde ha rätt till individuell service, stöd och vård utifrån behov och möjlighet. Insatserna skall utformas så att största
möjliga självständighet och valfrihet uppnås. Olika boendeformer med olika nivåer av personal, alltifrån egen lägenhet med
ringa stöd till gemensamt boende med personal dygnet runt.
2. Behovet av boende för äldre med psykisk sjukdom och personer med demens bör beaktas inom ramen för äldreomsorg.
3. Mobila team , gärna i samverkan med sjukvården är en strategiskt viktig insats för att möjliggöra ett individuellt anpassat stöd i
det egna hemmet.
4. Att utveckla metoder för uppföljning, kvalitetskontroll och biståndsbedömningar är under uppbyggnad.
5. Samverkan med intresseorganisationer skall utvecklas.
n
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Vård- och omsorgsnämnden
Inom vård- och omsorgsnämndens område finns följande tre fullmäktigemål.
A. I egenskap av vårdtagare har jag rätt att kräva kvalitet i vård och omsorg.
B. I egenskap av vårdtagare har jag rätt att ta ansvar för mig själv och min egen situation.
C. I egenskap av vårdtagare har jag rätt att bemötas med respekt och värdighet.
Vård och omsorgsnämndens fullmäktigemål A
I egenskap av vårdtagare har jag rätt att kräva kvalitet i vård och omsorg.
Nämndens mål
1. Samtliga vårdtagare i ordinärt och särskilt boende ska inom fyra veckor och tillsammans med berörd personal upprätta en
individuell vård-/arbetsplan
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Varje enhetschef har svarat för uppföljning av sina resp. verksamheter. Resultatet för 2001 är att redskap för uppföljning av
effektmålen har arbetat fram inom samtliga enheter. I genomsnitt har verksamheterna nått en måluppfyllelse på 50%. Det
skulle ha krävts betydligt mer planering och förankring än vad som beräknades för att uppnå god måluppfyllelse. Verksamheterna ska fullfölja det arbete som påbörjats. Flera verksamheter har påpekat att tidsaspekten i nämndsmålet: "planering
inom 4 veckor", är för kort.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Vård och omsorgsnämndens fullmäktigemål B
I egenskap av vårdtagare har jag rätt att ta ansvar för mig själv och min egen situation.
Nämndens mål
1. Vårdtagare ska minst två gånger årligen medverka i samtal – med berörd personal – kring överenskommen individuell vårdplan.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Varje enhetschef har svarat för sin uppföljning. Problematiken kring måluppfyllelse är den samma som för mål A. I genomsnitt har verksamheterna nått en måluppfyllelse på 20 procent.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Vård och omsorgsnämndens fullmäktigemål C
I egenskap av vårdtagare har jag rätt att bemötas med respekt och värdighet.
Nämndens mål
1. Samtliga vårdtagare ska – i möte med verksamhetens personal – vara nöjda med hur de blir bemötta.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Uppföljningen kommer att ske i februari i form av brukarenkät. Arbetet skall utföras av extern konsult. Resultatet kommer
att presenteras i mars 2002
Nämndens sammanfattande bedömning (Ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
n
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Barn och skolnämnd Norr
Inom barn och skolnämnd Norrs område finns följande 11 fullmäktigemål.
A. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
B. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet.
C. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att bli sedd och bemött med respekt.
D. Varje barn (i skolan och skolbarnomsorgen) ska ges bästa möjliga förutsättningar, av personalen tillsammans med föräldrarna, att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, empatiska och kunskapssökande samhällsmedborgare.
E. Elever som lämnar grundskolan ska ha lägst betyget godkänt i alla ämnen.
F. Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.
G. Förskolans verksamhet ska, i dialog med hemmet, utformas med hänsyn och respekt för varje barns personliga integritet
och särskilda förutsättningar. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som av barnen upplevs som rolig och där föräldrarna
vet att barnen vistas i en trygg miljö.
H. Förskolan ska stödja barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga utveckling.
I. Förskolan ska skapa en miljö där barnet utvecklar kreativitet, nyfikenhet och glädje samt lust och förmåga att leka och lära.
J. Förskolan ska stödja barnets förmåga att utveckla tankar, kommunicera med andra och utveckla ett rikt och nyanserat
språk.
K. Förskolan ska stödja barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska och etiska värderingar.
BSN Norrs fullmäktigemål A
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
Nämndens mål
1. Åtgärdsprogram ska upprättas för varje barn/elev i behov av särskilt stöd
2. Barn i behov av särskilt stöd ska årligen kartläggas.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Resultat presenteras vid betygskonferenser, utvärderingsdagar i slutet av varje läsår och utvecklingssamtal. Individuella, kontinuerliga observationer används också för att se resultaten. Den lokala arbetsplanen gås igenom och revideras kontinuerligt.
Åtgärdsprogram utvärderas/revideras kontinuerligt. Elevmedverkan och genom att eleverna tar eget ansvar för sitt lärande.
Arbete i flexibla mindre grupperingar i vissa ämnen
Handlingsplaner mot mobbing, våld och hot har skrivits om och följts upp. Social utveckling har skapats genom att aktivt
arbeta med olika gruppkonstellationer, emotionell utveckling uppnås bl.a. genom samtal, reflektioner över världshändelser,
samt hur man bör bemöta varandra.
Genom enkäter och utvärderingar av planer och resultat tar man reda på måluppfyllelsen. Någon konkret slutsats utöver
reslutat vid nationella prov och betygssättning kan dock inte utläsas. Överlag presterar eleverna goda resultat. Skolorna håller
även en hög standard vad gäller att ge för framtiden värdefulla kunskaper. Ambitionen och kompetensen hos pedagogerna är
hög.
Mycket goda resultat har kunnat utläsas genom de åtgärder som vidtagits för att utveckla elevernas sociala förmåga. Man
upplever att eleverna har utvecklats socialt
En årlig kartläggning av elever i behov av särskilt stöd bör göras. Åtgärdsprogram /individuella utvecklingsplaner kan utvecklas ytterligare. Elevmedverkan genom att eleverna tar större ansvar för sitt lärande kan utvecklas. Arbetsformer och arbetssätt som stimulerar till samarbete kan utvecklas och flexibla elevgrupperingar som ger optimal inlärning kan ytterligare
förstärka effekten.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål B
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet
Nämndens mål
1. En kartläggning av elevernas inflytande ska årligen genomföras i samband med enkätundersökningen om trivsel och trygghet.
2. Utvecklingssamtal ska hållas minst två gånger/år. En skriftlig handlingsplan ska upprättas vari barnets/elevens fortsatta utveckling ska uppmärksammas.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
I enkät bland elever skolår 8 framkom en markant avvikelse ifråga om elevernas vilja att påverka skolverksamheten och hur
mycket de reellt upplever sig kunna göra det. Man anser sig vilja påverka mycket mer än vad man kan.
Förutsättningar ges i form av kontinuerlig utvärdering, enkäter, rådsverksamhet och eget ansvar i skolarbetet En anledning
till att eleverna inte upplever att får ta mer ansvar kan vara pedagogernas rädsla för att "tappa kontrollen". Man har hög ambitionsnivå och vill inte riskera att eleverna missar något
Eleverna kan ta ett större ansvar och de upplever själva att de vill detta. Inflytandet måste vara relaterat till ålder, mognad och
förmåga till självanalys. Utifrån resultat av elevenkäter bör verksamheten utformas så att eleverna upplever att de har större
inflytande.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
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BSN Norrs fullmäktigemål C
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att bli sedd och bemött med respekt.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Värdegrundsfrågor genomsyrar verksamheten och detta märks även i enkätresultat. Genom idogt arbete har relationsproblem minskat och upplevelsen av mobbing, våld och hot ligger på en låg nivå.
I fall där mobbing ändå kan påvisas arbetar man aktivt utifrån en given handlingsplan. Målet har inte konkretiserats i nämndens effektmål, men innebörden av fullmäktigemålet ingår i den gemensamma värdegrund, som genomsyrar verksamheterna
och som tydliggörs i varje enhets lokala plan
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål D
Varje barn (i skolan och skolbarnomsorgen) ska ges bästa möjliga förutsättningar, av personalen tillsammans med
föräldrarna, att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, empatiska och kunskapssökande samhällsmedborgare.
Nämndens mål
1. Alla barn ska känna sig trygga och trivas i verksamheten. En för BSN Norr gemensam enkätundersökning ska göras varje år.
2. Barnets/ elevens språkliga utveckling ska kontinuerligt följas upp och beskrivas i den skriftliga handlingsplan, som görs upp i
samband med utvecklingssamtalen.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Verksamheten håller en hög standard. Personalen gör ett mycket gott jobb och man arbetar målmedvetet och flexibelt för att
får tillstånd en god och stimulerande miljö för barnen. Genom flexibla arbetssätt och arbetsformer, utifrån de ramar som
finns att tillgå uppnås goda resultat. Genom att barn/elevstrukturen förändras ( olika hjälpbehov, olika erfarenheter) kan det
goda resultat fördröjas.
Arbetssätt där eleverna tar ansvar, söker kunskap och hjälper varandra kan utvecklas. Utifrån de ekonomiska ramar som står
till förfogande, uppfattas det som svårt att leva upp till detta mål för alla, eftersom varje elev har individuella behov.
Samverkan med föräldrar kan stärkas ytterligare för att uppnå en samsyn.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål E
Elever som lämnar grundskolan ska ha lägst betyget godkänt i alla ämnen.
Nämndens mål
1. Andelen elever som är behöriga till gymnasiestudier ska öka jämfört med föregående år
2. De nationella proven i skolår 5 och 9 visar elevernas måluppfyllelse i matematik, svenska och engelska. Resultaten ska analyseras och åtgärder ska därefter vidtagas för att bibehålla /förbättra nivån.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Stora ansträngningar görs för att uppnå detta. Resultatet generellt sett, är gott. För de elever som riskerar att inte uppnå godkänt görs individuella planer upp. Tillsammans med föräldrarna diskuteras individuella lösningar. Hög måluppfyllelse
(98,6%). Uppföljning genom diagnostiska prov skolår 2 och ämnesprov skolår 5. Dock kan det finnas elever som av olika
skäl inte uppnår godkänt i något ämne av intellektuella eller andra skäl ( t ex för kort skoltid i Sverige)..
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
hög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål F
Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.
Nämndens mål
1. Åtgärdsprogram ska upprättas för varje barn/elev i behov av särskilt stöd.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
I särskolan resursteam för hela grundsärskolan och träningsskolan i Lund finns en kurator. Var 14.e dag följs eleverna upp
vid elevvårdskonferens.
Mycket praktisk träning. Den åldersmässiga integreringen med grundskolan skapar situationer som stöder elevernas sociala
utvecklingen
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål G
Förskolans verksamhet ska, i dialog med hemmet, utformas med hänsyn och respekt för varje barns personliga integritet och särskilda förutsättningar. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som av barnen upplevs som rolig och där föräldrarna vet att barnen vistas i en trygg miljö.
Nämndens mål
1. Alla barn ska känna sig trygga och trivas i verksamheten. En för BSN Norr gemensam enkätundersökning ska göras varje år.
2. Åtgärdsprogram ska upprättas för varje barn i behov av särskilt stöd
3. Utvecklingssamtal ska hållas minst två gånger/år. En skriftlig handlingsplan ska upprättas, vari barnets fortsatta utveckling
ska uppmärksammas.
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Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskolorna arbetar medvetet med att skapa förtroende och tillit mellan hemmen och förskolan och att möta det enskilda
barnet utifrån dess förutsättningar och behov. Genom den noggranna planering och dokumentation som arbetslagen gör,
skapas en framgångsrik verksamhet. I den täta dialog som förs mellan hem och verksamhet bekräftas kvalitén och förtroendet stärks. Förskolorna har ett väl fungerande arbetssätt härvidlag.
Utifrån resultatet av observationer görs en bedömning om barnen har roligt och om föräldrarna upplever miljön som trygg.
Man ger föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten genom skolkonferenser
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(hög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål H
Förskolan ska stödja barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga utveckling.
Nämndens mål
1. I den årliga utvärderingen ska åtgärder som vidtagits i syfte att främja språkutvecklingen anges och analyseras.
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Hela verksamheten i förskolan baseras på att den ska stödja barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga
utveckling.
En noggrann kartläggning görs och insatser sätts in för att befrämja varje barns utveckling. Genom varierande arbetsformer
med pedagogiskt förankrade metoder, kan varje barn utvecklas efter sina förutsättningar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
( (à hög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål I
Förskolan ska skapa en miljö där barnet utvecklar kreativitet, nyfikenhet och glädje samt lust och förmåga att leka och
lära.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Den miljö som går att påverka förbättras och sköts kontinuerligt. Materiel som är relevant för det aktuella arbetssättet förnyas och revideras utifrån de ramar som finns att tillgå. Vad gäller lokalanpassning och utemiljö föreligger renoveringsbehov på
en del ställen. På många förskolor är barnen delaktiga i utformningen.
För att uppnå maximal stimulans är miljön oftast utformad för många olika aktiviteter.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål J
Förskolan ska stödja barnets förmåga att utveckla tankar, kommunicera med andra och utveckla ett rikt och nyanserat
språk.
Nämndens mål
1. Barnets språkliga utveckling ska kontinuerligt följas upp och beskrivas i den skriftliga handlingsplan, som görs upp i samband
med utvecklingssamtalen
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Stor vikt läggs vid språkutveckling och barnen tränas genom många olika aktiviteter, samtal, stimulans av fantasi och genom
de vuxna som förebilder mm. För att kunna ge det enskilda barnet relevant språkträning arbetar man flexibelt i mindre grupper eller med specialutformat material.
För barn med annat modersmål är det viktigt för språkutvecklingen att även träna detta. Denna verksamhet behöver utvecklas på ställen där det inte redan pågår.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
( (à hög måluppfyllelse)
BSN Norrs fullmäktigemål K
Förskolan ska stödja barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska och etiska värderingar.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Det enskilda barnet ges konkreta möjligheter att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Stor vikt läggs vid frågor kring
normer och värden och de behandlas på en nivå som passar det enskilda barnet. Genom att tidigt föra dessa diskussioner kan
konflikter och mobbingtendenser stävjas. Förskolorna arbetar målmedvetet med detta, vilket ger en god, harmonisk miljö.
Den vuxne som förebild är i alla sammanhang betydelsefull och medvetenheten om detta är stor..
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Övriga nämndsmål
1.Varje förskola/skola ska i sin lokala arbetsplan beskriva hur man förbereder övergångar mellan förskola och olika skolformer för
barnen/eleverna.
Kommentar: För att underlätta och göra övergångar så smidiga som möjligt, är det viktigt att ha en väl fungerande plan för detta.
Denna behöver kontinuerligt revideras efter de behov som föreligger.
2. En enkät för föräldrar ska årligen genomföras. Häri ska efterfrågas tillfredsställelse med verksamheten, inflytande och trivsel
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Kommentar: Det är angeläget med en övergripande enkät, som kan användas fortlöpande och fungera som jämförelsematerial. Resultatet påverkar kommande verksamhet. En sådan enkät är under utarbetande.
3. En kartläggning av personalens inflytande och trivsel ska årligen genomföras.
Kommentar: Det är viktigt för verksamheten att personalen trivs och mår bra .Därför bör detta mål finnas kvar.
n
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Barn och skolnämnd Söder
Inom barn och skolnämnd Söders område finns följande 11 fullmäktigemål.
A. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
B. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet.
C. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att bli sedd och bemött med respekt.
D. Varje barn (i skolan och skolbarnomsorgen) ska ges bästa möjliga förutsättningar, av personalen tillsammans med föräldrarna, att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, empatiska och kunskapssökande samhällsmedborgare.
E. Elever som lämnar grundskolan ska ha lägst betyget godkänt i alla ämnen.
F. Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.
G. Förskolans verksamhet ska, i dialog med hemmet, utformas med hänsyn och respekt för varje barns personliga integritet
och särskilda förutsättningar. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som av barnen upplevs som rolig och där föräldrarna
vet att barnen vistas i en trygg miljö.
H. Förskolan ska stödja barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga utveckling.
I. Förskolan ska skapa en miljö där barnet utvecklar kreativitet, nyfikenhet och glädje samt lust och förmåga att leka och lära.
J. Förskolan ska stödja barnets förmåga att utveckla tankar, kommunicera med andra och utveckla ett rikt och nyanserat
språk.
K. Förskolan ska stödja barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska och etiska värderingar.
BSN Söders fullmäktigemål A
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
Nämndens mål (nämnden har samma mål som fullmäktigemålen)
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Engagerad, kompetent personal, motiverade elever och bra samarbete med hemmen är faktorer som bidrar till att flertalet
elever inom BSN Söder utvecklas positivt och klarar uppnåendemålen. Flera elever upplever däremot att kraven är stora, vilket skapar stress hos eleverna. Föräldrarna har genom utvecklingssamtalen och tydligare målformuleringar fått en djupare insyn i hur skolan arbetar och barnets utveckling. Andelen elever behöriga till gymnasieskolan uppgick för Lunds kommun till
94,8% vilket var 5,6% högre än riksgenomsnittet. Ett mycket bra resultat. Fyra av BSN Söders fem "högstadie"-skolor , hade
resultat som låg över 91% varav tre skolor hade över 97% behöriga till gymnasieskolan.
Eleverna har ett mycket gott studieresultat avseende slutbetygen i åk 9 vt 2001 inom BSN Söder där 94% av eleverna var
behöriga till studier på gymnasieskolan. Svane- och Tunaskolan hade högre andelar (Svaneskolan 100%) Motsvarande tal för
riket var 89 %.
Resultatet i de nationella proven åk 5 vt 2001 utvisade att 93 % -95% av eleverna har tillräckliga kunskaper eller är på god
väg i ämnena engelska, matematik och svenska. Ett resultat som i framtiden pekar mot ett lika gott resultat som årets nior
uppvisade.
Flera av skolorna har genomfört enkäter som visar att de allra flesta av eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan och
att man oftast har någon att vara med på rasterna eller att man får den hjälp man behöver. Det framgår också av enkäterna
att det finns ett antal elever som har svårighet i klassen, med kamrater och med sig själva.. Att arbeta med värdegrunden är
något som alla skolor kontinuerligt gör i sina arbetslag, med elever och i och utanför undervisningen. Resultaten återfinns i
form av trivselenkäter och mobbningsenkäter.
I utvecklingssamtalen sker också dialog om elevens förutsättningar. Mål för den motoriska utvecklingen har särskilt två skolor poängterat, vilket man anser är av vikt i ett samhälle där barn rör sig mindre och man vet betydelsen av rörelse och inlärning. Skolor som har åldersblandad undervisning pekar på möjligheterna att individualisera undervisningen och låta eleverna
utvecklas efter egen förmåga. Genom kompissamtal, etiska samtal och samtal i flick-pojkgrupper arbetar några skolor för social och emotionell utveckling av eleverna. På några skolor finns tid avsatt för förstärkning och fördjupning varje vecka. Resursen ska användas flexibelt och efter elevernas behov. Ett resursteam bestående av olika kompetenser har inrättats på de
båda skolområdena för att ge stöd och handledning åt personal som har barn/elever med särskilda behov i sina grupper.
Teamen inrättades under hösten 2001 och är redan mycket efterfrågade och behövda i verksamheterna.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål B
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Elevinflytandet har mätts i åk 8 på samtliga skolor via en gemensam enkät som varje elev har fått fylla i. Av enkäterna framgår att eleverna har ett gott inflytande men inte tillräckligt. Flera skolor uppger att man arbetar ständigt med ökat elevinflytande som utvecklingsområde. Några skolor gör barnintervjuer för att komplettera enkätsammanställningarna och för att
kunna jämföra den upplevda graden av inflytande.
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Samtliga skolor har strukturerade klass- och elevråd och andra demokratiskt valda råd såsom miljöråd, kompisråd, matråd,
mm. Propedo är en modell som liknar portofolio som används på någon skola. Propedo ska hjälpa eleven att ta ett större ansvar för sitt lärande- att bättre se och påverka sin egen utveckling- att reflektera osv.
I barnens individuella utvecklingsplaner tar eleverna ett ansvar för sitt skolarbete. Planering sker oftast tillsammans med
läraren på alla skolor. Det egna ansvaret ökar i takt med åldern. De yngre eleverna upplever att de har mer inflytande än de
äldre eleverna. Utvärdering av inflytande sker också i form av diskussioner.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål C
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att bli sedd och bemött med respekt.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Flera skolor har genomfört mobbningsenkäter för att följa upp sina mobbningsplaner. På Tunaskolan anger exempelvis 90% av
eleverna att det är någon som bryr sig om dem när de är ledsna. De mindre skolorna menar att just skolans storlek och arbetslagsorganisation ger bra förutsättningar för att eleverna ska bli sedda och bli bemötta med respekt. Några skolor arbetar efter en
modifierad Farsta-modell. En skola har elevrasthjälpare som tillsammans med de vuxna ser till att ingen mobbning sker. För övrigt dominerar kompissamtal, värderingsövningar, samarbetsövningar och etiska diskussioner på skolorna. Klassråd, elevråd ,
klasstödjare och utvecklingssamtal är vanliga verktyg i samband med mobbningsföreteelser.
Skolorna upplever att man har ett bra psykosocialt klimat i de flesta fall, samtidigt som det är ett ständigt pågående arbete.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål D
Varje barn (i skolan och skolbarnomsorgen) ska ges bästa möjliga förutsättningar, av personalen tillsammans med
föräldrarna, att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, empatiska och kunskapssökande samhällsmedborgare.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Uppföljningarna i utvecklingssamtal, skolkonferensen och klassombudsmöten ger vid handen att föräldrarna tycker att de
får en god inblick i sina barns skolutveckling. Personalen upplever att begränsade resurser skapar stress hos personalen. Bedömningarna är i de flesta fall subjektivt positiva eftersom skolorna tycker att man saknar verktyg för att mäta D-området
konkret. Någon skola anser att eleven också måste vara mottaglig för de erbjudanden som finns för att skapa sin utveckling i
den angivna riktningen, vilket inte alltid sker.
För att kunna utvecklas till en harmonisk ansvarstagande individ behöver individen uppleva trygghet. På en skola uppger
95% av eleverna att de alltid eller ofta känner sig trygga i skolan. Dokumentation inför utvecklingssamtalen är ett viktigt inslag där elevens utveckling på olika plan alltid står i centrum. Några skolor har särskilda skolvårdsdagar där föräldrar, elever
och personal arbetar tillsammans för att försköna sin skolgård.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål E
Elever som lämnar grundskolan ska ha lägst betyget godkänt i alla ämnen.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Se till att elever med "resultatångest" får stöd tidigt under skoltiden. Undersökning bör ske av varför eleverna känner sig så
pressade. Viktigt att fortsätta med individualiserande arbete. Ha sådana ekonomiska ramar som tillåter alla behov av extra
stöd att få det. En grundlig analys av statistik behöver göras för att kunna dra slutsatser av hur bra en skola är. Tidiga insatser
behövs, högre lärartäthet, bättre åtgärdsprogram och ökat samarbete med föräldrarna. Sommarskola för de elever som inte
nått uppnåendemålen.
Skolor som inte har de äldre eleverna anser att det är svårt att bedöma om man efter resultatet i de nationella proven kommer att ha godkänt i skolans samtliga ämnen. Resultaten från åk 9 Nationella proven visar att ca 6% hade otillräckliga kunskaper i ett eller flera av ämnena engelska, svenska och matematik. Slutbetygen i åk 9 utvisar att ett 30-tal elever inom BSN
Söder ej uppnått målen i två eller flera ämnen inom BSN Söders grundskolor.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål F
Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Dokumentation inför utvecklingssamtalen. Omvärldskunskap men hjälp av prao och studiebesök. Elever i grundsärskolan
deltar i grundskolans rådsverksamhet. Skolverksamheten fokuseras tydligt och medvetet på kunskaper som är angelägna för
att skapa delaktighet i samhällslivet.
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-

93% av eleverna i skolår 6-10 tycker att de alltid eller ofta lär sig viktiga saker i skolan (Tunaskolan)
I de fall Prao går att ordna har man bra resultat för det mesta. Svårt pga. arbetsmarknadsläget att hitta platser och handledare.
Särskolan är en självklar del av grundskoleverksamheten och är till nytta och utveckling av båda skolformerna. På Höjebroskolan arbetar man genomgående med en visuellt strukturerad pedagogik, där man också tillsammans med föräldrarna utformar individuella utvecklingsplaner. Bedömningen är den att eleverna lär och utvecklar sina färdigheter så att hon/han kan
klara situationer/arbete efter sin förmåga och har en meningsfull fritid.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelseß)
(àhög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål G
Förskolans verksamhet ska, i dialog med hemmet, utformas med hänsyn och respekt för varje barns personliga integritet och särskilda förutsättningar. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som av barnen upplevs som rolig och där föräldrarna vet att barnen vistas i en trygg miljö.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Genom utvecklingssamtalen har man kunnat arbeta utifrån varje barns förutsättningar. Individuella handlingsplaner är ett
instrument som används genomgående i dialogen mellan verksamheten och hemmet dock framgår det av flera redovisningar
att det skulle behövas mer tid för utveckling och uppföljning av dessa handlingsplaner. Flera förskolor poängterar vikten av
ökad kännedom om olika kulturer och traditioner vilket skulle kunna innebära ett ökat behov av riktade fortbildningsinsatser
till personalen kring dessa områden.
Stora barngrupper har ökat konflikterna mellan barnen och tryggheten för barnen har försämrats genom ökade sjukskrivningar och personalbyten. Föräldrarna deltar i förskolekonferens och föräldramöten och påverkar också aktivt genom t ex
enkäter och uppföljningen och analysen av dessa. Föräldrarna har tagit del av förskolans verksamhetsplanering och lämnat
synpunkter på denna.
Mer tid önskas för utveckling av samtalen/dialogen med föräldrarna. Möjlighet till en förbättrad strukturering och uppföljning av de individuella handlingsplanerna föreslås. Återkommande fortbildning kring vårt mångkulturella samhälle är ett
genomgående önskemål.
Genomgående önskas också en högre personaltäthet. Beröm och uppmuntran i form av personalvårdande åtgärder skapar
trivsel och trygghet på arbetsplatsen och ger lugna och trygga barn och mindre oroliga föräldrar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål H Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskolan ska stödja barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga utveckling.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
De flesta barnen uppvisar en positiv utveckling och god empatisk förmåga. I flera redovisningar uppges vikten av det temainriktade arbetet. Man strävar efter att ge leken och skapandet tid, gärna genom utökad utevistelse. Regelbunden planering är
viktig. Man "bryr sig om" och observerar dagligen barnens utveckling. I en för förskolan kortsiktig och långsiktig regelbunden planering av verksamheten omsätts barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga utvecklingsbehov till
praktisk verksamhet.
I samtliga redovisningar föreslås färre barn i grupperna. Mer tid skulle då kunna avsättas för samtal med barn och föräldrar
och framtagande av individuella handlingsplaner. I förlängningen förhoppningsvis också en minskning av sjukfrånvaron och
därmed en ökad kontinuitet och trygghet.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
( (à hög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål I
Förskolan ska skapa en miljö där barnet utvecklar kreativitet, nyfikenhet och glädje samt lust och förmåga att leka och
lära.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskolorna har i allmänhet en stimulerande ute-och innemiljö men skulle vilja satsa ännu mer på denna verksamhet. Personalen arbetar aktivt för att uppmuntra och bekräfta för att få självständiga barn. Flera har börjat arbeta enligt portofoliometoden och verksamheten omfattar olika teman och aktiviteter med varierande material efter mognadsgrad. Besök på stadens
kultur- och fritidsanläggningar samt utflykter i omgivningarna ger barnen lust att bearbeta sina upplevelser i förskolan.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
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BSN Söders fullmäktigemål J
Förskolan ska stödja barnets förmåga att utveckla tankar, kommunicera med andra och utveckla ett rikt och nyanserat
språk.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskolan fokuserar på barnets verbaliseringsförmåga och språkliga utveckling. Barnen får utrymme för att prata; med varandra och med vuxna. Bl a sker detta genom pedagogiska dialoger, måltidsdiskussioner, aktivt lyssnande, övning i verbalisering. Barnen ges tid för egen analys/reflektion med hjälp av personalen men ytterligare tid skulle behövas för dessa arbetsmoment.
Mindre barngrupper skulle ge möjlighet att arbeta i språkprojekt, gruppövningar etc. På så sätt kan man stärka barnens förmåga att uttrycka sig i grupp och mer tid skapas för individuella samtal och gruppsamtal.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Söders fullmäktigemål K
Förskolan ska stödja barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska och etiska värderingar.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskolepersonalen försöker att alltid vara goda förebilder för barnen. Man arbetar intensivt med regler och normer och poängterar allas lika värde. Personalen strävar efter att vara lyhörd, att kunna tillåta känslor, att hantera konflikter och att låta barnen påverka och delta.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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Barn och skolnämnd Öster
Inom barn och skolnämnd Östers område finns följande 11 fullmäktigemål.
A. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
B. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet.
C. Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att bli sedd och bemött med respekt.
D. Varje barn (i skolan och skolbarnomsorgen) ska ges bästa möjliga förutsättningar, av personalen tillsammans med föräldrarna, att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, empatiska och kunskapssökande samhällsmedborgare.
E. Elever som lämnar grundskolan ska ha lägst betyget godkänt i alla ämnen.
F. Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.
G. Förskolans verksamhet ska, i dialog med hemmet, utformas med hänsyn och respekt för varje barns personliga integritet
och särskilda förutsättningar. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som av barnen upplevs som rolig och där föräldrarna
vet att barnen vistas i en trygg miljö.
H. Förskolan ska stödja barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga utveckling.
I. Förskolan ska skapa en miljö där barnet utvecklar kreativitet, nyfikenhet och glädje samt lust och förmåga att leka och lära.
J. Förskolan ska stödja barnets förmåga att utveckla tankar, kommunicera med andra och utveckla ett rikt och nyanserat
språk.
K. Förskolan ska stödja barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska och etiska värderingar.
BSN Östers fullmäktigemål A
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
Nämndens mål (Barn och skolnämnd Öster hade inför 2001 inte fastställt egna mål)
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Såväl förskolor som skolor upprättar en årlig kvalitetsredovisning. Dessa bygger på pedagogernas kontinuerliga utvärderingar
och på riktade uppföljningar till exempel till föräldrar och barn/unga. Enskilda utvecklingssamtal med föräldrar och
barn/ungdomar är en betydande källa till information. Resultat och beskrivningar samlas också in genom kommunens centrala kvalitetsredovisning. Dessutom har förvaltning och nämnd genom andra rapporter och kontinuerlig kontakt med verksamheten ett omfattande inflöde av information om tillståndet. Ett omfattande arbete från skolornas sida syftar till att ge eleverna varierade verksamhetsformer och individuella möjligheter till anpassning. Samtal med elever och föräldrar och arbete i
arbetslag bidrar till mångfald. För elever med behov av särskilt stöd finns särskilda resurser till exempel i form av specialpedagoger.
Förändrad ledningsorganisation: Barn och skolförvaltning Öster genomförde sommaren 2001 en omorganisation av ledningen
med inriktning på att skapa en organisation som kan verka i ett sammanhållet 1-16 års perspektiv. Denna organisation är under uppbyggnad och utveckling.
Dialog med brukarna: Barn och skolnämnden har tillsammans med förvaltningsledningen satsat på dialog med skolkonferenser
(alla skolkonferensledamöter inbjudes till information terminsvis) och med föräldrar direkt genom att varje termin ha särskilda möteskvällar i varje by.
Partnerområde: Hösten 2001 inledde BSN Öster en samverkansprocess med Malmö högskola. Mottagandet av lärarstuderande
är en del av skol- och kompetensutvecklingen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Östers fullmäktigemål B
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Redovisningarna pekar på goda resultat för gjorda insatser för att befrämja elevernas inflytande. Det finns organisation med
elevråd, klassråd och andra grupper för ett organiserat elevinflytande. Det rapporteras om omfattande arbete i personalgrupper kring förhållningssätt och värdegrund..
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Östers fullmäktigemål C
Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjlighet att bli sedd och bemött med respekt.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
I skolornas kvalitetsredovisningar beskrivs skolornas insatser dels utifrån ett organisatorisk perspektiv, dels utifrån ett värderings- och förhållningsperspektiv. Exempel på det första finns till exempel i organisation med enskilda utvecklingssamtal,
mentorskap och de elevenkäter som används på de olika skolorna. Det förtjänar att påpekas att flera skolor lyfter fram ökan49
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de positiva responser från eleverna i dessa elevenkäter.
Förhållningssätt med respekt för individen och motarbetandet av alla former av kränkande behandling är ett viktigt tema i
skolornas utvecklingsarbete och har varit ett centralt inslag i kompetensutvecklingen på flera skolor exempelvis genom arbetet med skolans värdegrund.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
-

BSN Östers fullmäktigemål D
Varje barn (i skolan och skolbarnomsorgen) ska ges bästa möjliga förutsättningar, av personalen tillsammans med
föräldrarna, att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, empatiska och kunskapssökande samhällsmedborgare.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Det finns en grupp elever som inte når betygsmålen, se resultat Mål E. Skolornas resultat beträffande emotionella och sociala
mål är inte lika enkelt mätbara men även här kan finnas ungdomar som inte når de mål man eftersträvat. Barn och ungdomar
som observeras ha behov av särskilt stöd under sin skoltid kan vara i sådant behov av flera olika skäl. Skolorna menar att de
inte alltid har tillgång till de resurser och särskilda kompetenser som behövs.
I samtliga områden pågår läsprojekt i skolan med varierande utformning. Kontinuiteten i de läsfrämjande åtgärderna är lång
och det finns en medveten satsning på skolbiblioteken samt en nära samverkan med (by)biblioteken. Samverkan sker också
med författare för aktiv läs- och skrivstimulans. Projekten resulterade i ett stort aktivt deltagande från medarbetare i Öster i
rikskonferensen "Läsrum i Lund". Under året har en uppsökande verksamhet, i samverkan med förskolan, växt fram för att
på ett så tidigt stadium som möjligt kunna sätta in åtgärder för de språksvaga barnen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Östers fullmäktigemål E
Elever som lämnar grundskolan ska ha lägst betyget godkänt i alla ämnen.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
12 % av eleverna lämnar grundskolan utan betyg i ett eller flera ämnen. Detta är klart under det nationella medelvärdet på 24
%.
Andel elever vårterminen 2001 som slutade år nio med behörighet till gymnasieskolan var på Killebäcksskolan 95 %, på
Nyvång 94 % och på Svalebo 99 %. Medelvärde för Lund var 89 %.
Skolverket gör en bedömning av skolornas betygsresultat där jämförs faktiska betygsresultat med betyg beräknade på respektive områdes sociala struktur. Skolorna i Öster presterar vid denna jämförelse ett bättre betygssnitt än de utifrån den sociala
strukturen beräknade betygen.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Östers fullmäktigemål F
Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.
Nämndens mål
–––
Nämndens sammanfattande bedömning (ingen sammanfattande bedömning har gjorts)
BSN Östers fullmäktigemål G
Förskolans verksamhet ska, i dialog med hemmet, utformas med hänsyn och respekt för varje barns personliga integritet och särskilda förutsättningar. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som av barnen upplevs som rolig och där föräldrarna vet att barnen vistas i en trygg miljö.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskolor erbjuder utvecklingssamtal till föräldrarna. Förskolorna rapporterar att de följer och dokumenterar barnens utveckling och upprättar personliga utvecklingsplaner för varje barn i samverkan med föräldrarna.
Verksamheten styrs av fastställda och genomarbetade lokala arbetsplaner med en klar målsättning utifrån läroplan och lokala
mål.
Flera förskolor har från egna föräldraenkäter rapporterat att föräldrar är mycket nöjda med verksamheten. Samtidigt rapporteras att det finns en oro över effekter av nuvarande gruppstorlekar.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
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BSN Östers fullmäktigemål H
Förskolan ska stödja barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga utveckling.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskoleverksamheten på Öster har utifrån att antalet barn blivit färre och för att klara hålla verksamheten inom de ekonomiska ramarna genomfört omorganisationer. För att effektivisera lokalanvändandet hösten 2001 minskades antalet avdelningar totalt med nio stycken, varav sju i lokaler som nu kunde lämnas. Antalet inskrivna barn per avdelning ökade i genomsnitt från 16 till 17 från oktober 2000 till oktober 2001. Effekterna av den genomförda lokaleffektiviseringen var att relationerna mellan ledning och föräldrar ansträngdes.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Östers fullmäktigemål I
Förskolan ska skapa en miljö där barnet utvecklar kreativitet, nyfikenhet och glädje samt lust och förmåga att leka och
lära.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskolorna framhåller satsning på att skapa rum och tid för barnens lekande och lärande. Såväl inne- som utemiljön erbjuder rika möjligheter. Resultaten har åstadkommits genom medvetna och kompetenta insatser av pedagogerna.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Östers fullmäktigemål J
Förskolan ska stödja barnets förmåga att utveckla tankar, kommunicera med andra och utveckla ett rikt och nyanserat
språk.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Språkutveckling har lyfts fram i fortbildning och verksamhetsutveckling under flera år. Vissa förskolor har språkombud och
kulturombud som har särskilt ansvar för aktiviteter kring barns språkliga utveckling till exempel samarbete med sjukvårdens
logoped, utbyte av kunskap och erfarenhet med andra förskolor. På andra förskolor redovisas en medveten satsning på
språklig stimulans genom lek och ytterligare insatser som redovisats är inrättande av eget bibliotek och läsrum.
Språkförskoleavdelning i Dalby flyttade under sommaren 2001 från Bingen till Hagen. Ett särskilt nämndsbidrag till denna
verksamhet ger förutsättningar att ha färre barn i gruppen.
Samverkan med förskoleklass och grundskola utvecklas genom att varje by i Öster sedan sommaren 2001 organiserats i
sammanhållna team.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
BSN Östers fullmäktigemål K
Förskolan ska stödja barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska och etiska värderingar.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Förskolor rapporterar i kvalitetsredovisning om att barnen fått reellt inflytande genom att verksamheten planeras i dialog
med dem. Den sociala gemenskapen utvecklas hos barnen genom lekens centrala funktion i verksamheten. Ett annat exempel på medel att utveckla barnens sociala förmåga är kompissamtal.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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Renhållningsverk
Inom Renhållningsverkets område finns följande fem fullmäktigemål.
A. Mängden osorterat hushållsavfall skall minska.
B. Minsta antal mil per transport och öka mängden per transport med 3 procent utifrån 1999 års nivå.
C. Att utöka kundunderlaget med 5 procent fram till år 2002 och därigenom skapa förutsättningar för en renare kommun.
D. Medverka till att återföra slam/näringsämnen från slutna tankar till jordbruksmark och samtidigt minska transporterna.
E. Utöka kundunderlaget för fastighetsnära insamling av returmaterial med 15 procent för att mängderna material ska öka
och samtidigt bli renare (utgångspunkt 1999 års nivå).
Renhållningsverkets fullmäktigemål A
Mängden osorterat hushållsavfall skall minska.
Nämndens mål (Fullmäktigemålen har också utgjort renhållningsstyrelsens mål. Arbetet med ISO 9000 och ISO 14001 kommer
under år 2002 att ge nya mål för renhållningsverkets verksamhet. Nya fullmäktigemål kommer säkert fram i det pågående arbetet
med en ny AGENDA 21 som ska följa parallellt med framtagandet av en ny avfallsplan för kommunen, vilket också resulterar i
nya fullmäktigemål. Målen ska harmoniera med varandra.)
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
År 2001 uppgick brännbart hushållsavfall till 21 725 ton. För år 2000 var siffran 22 053 ton, alltså en liten minskning. Andelen förpackningsmaterial och returpapper som går till återvinning har ökat från 13081 ton för år 2000 till 13 156 ton för år
2001.
Allt hushållsavfall som går till förbränning vägs. Det är därför lätt att följa upp det satta målet varje år. Resultatet har vi fått
genom att vi lyckas genomföra en förbättrad sortering hos kunder/abonnenter till förmån för en ökad sortering. Andra faktorer som inverkar på detta mål är konjunkturen och därmed hushålens konsumtionsmönster. Vi kan dock inte ensamma se
till att hushållsavfallet minskar. Detta är något som samhället i stort måste medverks till genom ändrade konsumtionsvanor,
nya tillverkningsmetoder m.m. Att sätta alltför stor vikt vid detta mål i form av minskning utryckt i siffror är svårt, då konjunkturen styr mängden hushållsavfall i mycket hög utsträckning. Det är inte möjligt för kommunala åtgärder att styra mera
än vad konjunkturen gör. Dock ska våra åtgärder hjälpa till att minska hushållsavfallet.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Renhållningsverkets fullmäktigemål B
Minsta antal mil per transport och öka mängden per transport med 3 procent utifrån 1999 års nivå.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
- Detta mål har inte uppnåtts då den totala energiförbrukningen per transporterat ton avfall i komprimerande bil har ökat från
1999. Detta kan bero på flera faktorer. En gammal bilpark som håller på att bytas ut. Förhoppningsvis ska detta visa sig som
en positiv faktor redan under 2002. Då den fastighetsnära hämtningen ökat så har dessa transporter med all sannolikhet ersatt
privata transporter till återvinningsstationer. Det påbörjade arbetet med att sätta in flerfacksbilar vid hämtningen kommer
förhoppningsvis att vända den negativa trenden inom något år. Införandet av ett kvalitetssystem som gör det lättare att
ruttplanera och följa upp detta arbete bör också ge ett positivt resultat för detta målet.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Renhållningsverkets fullmäktigemål C
Att utöka kundunderlaget med 5 procent fram till år 2002 och därigenom skapa förutsättningar för en renare kommun.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Antalet gångbanerenhållningskontrakt är cirka 3000. Mellan åren 2000 och 2001 har ökningen varit drygt 1 %. Målet är alltså
inte uppfyllt.
Uppföljning görs genom kontinuerligt registrera uppsagda och nytecknade kontrakt för gångbanerenhållning. Vi arbetar
vidare på att öka antalet kunder, då detta ger en renare kommun. Om vi sedan får tillbaka ansvaret att sköta gaturenhållningen också, så kan insatserna samordnas och Lunds innerstad bli ännu renare.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Renhållningsverkets fullmäktigemål D
Medverka till att återföra slam/näringsämnen från slutna tankar till jordbruksmark och samtidigt minska transporterna.
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Slammet från de slutna tankar som idag finns på många koloniområden i Lunds kommun körs till en lantbrukare i Nöbbelöv. Slammet lagras där och sprids sedan direkt på lantbrukets mark. Hittills har odling av energigröda skett efter slamsprid52

Årsredovisning – Lunds kommun 2001; del 2, Kvalitetsredovisning
ning. Alnarps lantbruksuniversitet har ett uppdrag av Lunds renhållningsverk att på försök genomföra lagring och spridning
av slam från slutna tankar i de östra kommundelarna. Strategiskt väl placerade lantbruk med lagringskapacitet i gödselbrunnar
och spridningsarealer söks för närvarande av Alnarp, som också håller i kontrollerna av slammet. Arbetet är alltså påbörjat.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
Renhållningsverkets fullmäktigemål E
Utöka kundunderlaget för fastighetsnära insamling av returmaterial med 15 procent för att mängderna material ska öka
och samtidigt bli renare (utgångspunkt 1999 års nivå).
Nämndens mål
–––
Resultatinformation – Bedömning – Åtgärd
Problem med att kontrollera och följa upp målet, då det gamla datasystemet som kommer att vara utbytt mot ett nytt i februari 2002, varit svårt att hantera när det gäller statistik. Föröver ska abonnemangsvolymer o.likn. bli lättare att ta fram. Lunds
kommun blev 2001 utsedd till Sveriges återvinningskommun. Detta är en stor utmärkelse, som visar att Lunds renhållningsverks långsiktiga satsning på sortering och fastighetsnära hämtning av returmaterial givit resultat. Idag är den fastighetsnära
hämtningen från flerbostadshus utbyggd med mer än 50 %. Förpackningsinsamlingens mål för detta är 25 % om några år,
varför Lund ligger väldigt långt framme. Satsningen fortsätter.
Nämndens sammanfattande bedömning (låg måluppfyllelse ß)
(à hög måluppfyllelse)
n
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