
Utdrag	  ur	  bilagor	  till	  handlingarna	  vid	  kommunfullmäktiges	  
budgetsammanträde	  den	  10:e	  och	  11:e	  juni	  2015.	  
	  
EVP	  2016-‐2018	  MED	  BUDGET	  2016	  (S),	  (MP),	  (V)	  och	  (FI)	  
	  
Bilaga	  168:	  
EVP	  2016-‐2018	  Bilaga	  (S),	  (MP),	  (V)	  och	  (FI)	  Förslag	  KS	  27	  maj	  EVP	  2016-‐2018	  
MED	  BUDGET	  2016	  (S),	  (MP),	  (V)	  och	  (FI)	  -‐	  förslag	  till	  nettokostnadsram	  för	  
respektive	  nämnd/verksamhet	  -‐=ökad	  nettokostnad,	  +=minskad	  nettokostnad	  i	  
förhållande	  till	  senast	  beslutade	  ram,	  tkr	  Nämnd/Verksamhet	  2016	  2017	  2018	  
KULTUR-‐	  OCH	  FRITIDSNÄMND	  Av	  KF	  beslutad	  nettoram	  2014-‐11-‐27	  -‐330	  826	  -‐329	  
034	  -‐329	  034	  (S),	  (MP),	  (V)	  och	  FI)	  -‐	  förslag	  till	  förändringar:	  Full	  pris-‐	  och	  
lönekompensation	  -‐5	  877	  -‐5	  866	  -‐5	  866	  Stärkt	  föreningsstöd	  -‐1	  000	  -‐1	  000	  -‐1	  000	  
HBTQ-‐certifiering	  -‐300	  0	  0	  Teknisk	  justering:	  Sommarlund,	  flyttat	  från	  reserverade	  
medel	  -‐3	  450	  -‐3	  450	  -‐3	  450	  
Kulturhusen	  i	  Lund,	  etapp	  I:	  Folkparken	  (verksamhet	  &	  investeringskonsekvens)	  
0	  (2016);	  -‐1	  638	  (2017);	  -‐2	  275	  (2018)	  
Kulturhusen	  i	  Lund,	  etapp	  II	  0	  (2016);	  -‐425	  (2017);	  -‐2	  975	  (2018)	  Idrottshusen	  i	  Lund,	  
etapp	  I:	  Gymnastik	  &	  kampsport	  (investeringskonsekvens)	  0	  0	  -‐638	  Teknisk	  justering:	  
Medborgarkontor	  (flyttat	  till	  kommunkontoret)	  3	  506	  3	  506	  3	  506	  Teknisk	  justering:	  
sänkt	  internränta	  1	  203	  1	  203	  1	  203	  (S),	  (MP),	  (V)	  och	  (FI)	  -‐	  förslag	  till	  
nettokostnadsram	  -‐336	  744	  -‐336	  704	  -‐340	  529	  
Fet	  markerad	  text	  bifölls	  på	  kommunfullmäktigemötet.	  
	  
Bilaga	  264:	  
Kommunstyrelsens	  förslag	  till	  investeringsramar	  2016-‐2018	  2015-‐05-‐27	  
Investeringsbeloppen	  för	  respektive	  objekt	  är	  inte	  grundade	  på	  kostnadsberäkningar	  
utan	  är	  bedömda	  kostnader	  utifrån	  en	  schablonmässig	  uppskattning	  för	  typen	  av	  objekt	  
och	  dess	  omfattning.	  En	  kostnadsberäkning	  är	  inte	  möjligt	  i	  ett	  tidigt	  skede	  då	  objekten	  
inte	  är	  projekterade	  och	  upphandlade.	  Kostnadsläget	  är	  år	  2015.	  För	  2015	  stämmer	  inte	  
planen	  med	  beslutad	  investeringsplan	  då	  projekt	  som	  inte	  bedöms	  kunna	  påverka	  2016	  
är	  borttagna.	  
	  
Bilaga	  267:	  
Investeringsramar	  2016-‐2018	  förslag	  till	  KF	  10-‐11	  juni	  
Kultur-‐	  och	  fritidsnämnden	  Kulturhusen	  i	  Lund,	  Folkparken	  5	  000	  (2016);	  10	  000	  
(2017)	  
Kultur-‐	  och	  fritidsnämnden	  Kulturhusen	  i	  Lund,	  etapp	  2;	  5	  000	  30	  000	  30	  000	  Kultur-‐	  
och	  fritidsnämnden	  Idrottshusen	  i	  Lund,	  etapp	  1:	  Gymnastik	  och	  kampsport	  15	  000	  20	  
000	  
Fet	  markerad	  text	  bifölls	  på	  kommunfullmäktigemötet.	  
	  
	  


