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Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2018
Nr 13-21

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND
SAMMANTRÄDE
DEN 1 MARS 2018

Kommunfullmäktige

1 (1)
2018-02-16

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 1 mars 2018 kl. 17.00.
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i
Stadshallens sessionssal. Dagordning och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige

Följande ärenden ska behandlas:
1.
Anmälningar
2.
Vera Johnssons (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige bilaga 13, sid 4
3-14. Valärenden
bilaga 14, sid 5
15. Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun
bilaga 15, sid 41
Motioner
16. Bordlagd motion: Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L):
Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör betala”
17. Bordlagd motion: Hans-Olof Andersson (SD) om att bistå Jernhusen med en
ordningsvakt vid Lunds central
18. Motion från Zoltan G Wagner (KD) ”Folkparken som Miljöpark”
19. Motion från Lars V Andersson (C) angående överbyggnad av motorvägen
20. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl ”Gratis buss för alla från 65 års
ålder med upp till 200 000 i årsinkomst ”

bilaga 16, sid 95
bilaga 17, sid111
bilaga 18, sid 128
bilaga 19, sid 147
bilaga 20, sid 168

Frågor
21. Eventuellt inkomna frågor
Interpellation
22. Interpellation från Gunnar Brådvik (L) ställd till kommunalrådet Elin Gustafsson (S)
angående samordningen av sommarlovsaktiviteter
bilaga 21, sid 183

Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00.

Lund den 16 februari 2018
Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

www.lund.se/kommunfullmäktige

lunds.kommun@lund.se
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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 1 mars 2018
Underrättelse/Lagakraftbevis 2017-12-19 Detaljplan för Vipemöllan 37 i Lund, Lunds kommun,
Dnr KS 2017/1204
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 15 december 2017
Tekniska nämndens beslut 2018-01-17 Medborgarförslag angående belysning längs Nöbbelövs
Bygata, Dnr KS 2016/0282
Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Tekniska nämndens beslut 2018-01-17 Medborgarförslag om skyltning Fotgängare har företräde
längs Lilla Fiskaregatan, Dnr KS 2016/1110
Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 25 januari 2018. Laglighetsprövning enligt kommunallagen;
fråga om prövningstillstånd gällande överklagande av Kommunfullmäktige i Lunds beslut 2017-0126 §14, Dnr KS 2016/0998
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står
därmed fast.
Rapportering till Kommunfullmäktige Lunds kommun gällande icke verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen, äldreomsorg per 31/12 2017, Dnr KS 2018/0099
Uppgifter för inrapportering på individnivå enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen av ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen där verkställighet från beslut eller avbrott inte skett inom tre
månader. Rapporteringen avser omsorg om äldre. Vård och omsorgsförvaltningen har inga icke
verkställda beslut gällande omsorg om äldre att redovisa per den 31/12 2017.
Länsstyrelsens beslut 2018-02-09, Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Nils Paulsson (M),
Dnr KS 2018/0068
Länsstyrelsen utser Alexander Wallin (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Nils Paulsson (M) från och med den 9 februari 2018 till och med den 14 oktober 2018.
Någon ny ersättare kunde inte utses.
Länsstyrelsens beslut 2018-02-09, Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter
Pernilla West (FI), Dnr KS 2017/1226
Länsstyrelsen utser Marit Stigson (FI) till ny ledamot samt Daniel Beckman (FI) till ny ersättare i
kommunfullmäktige från och med den 9 februari 2018 till och med den 14 oktober 2018.
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1 (1)

LUND

Bilaga 13

AVSÄGELSE AV UPPDRAG
Härmed avsäger jag mig från samtliga av mina politiska uppdrag i Lunds
kommun.

Namnförtydligande inklusive partibe eckning

/Uscrs/vcrnjohnsson/Downloods/ovsagelsc-av-uppdrag.docx

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

BOX41
221 00 Lund

Rådhuset Stortorget 7

046-355000

046-15 22 03

www.lund.se

lunds.kommun@lund.se

5
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-02-13

§7

Bilaga 14

Urban Swahns (M) avsägelse av
uppdrag som ledamot tillika 2:e vice
ordförande i Valnämnden från och
med den 31 december 2017

Dnr KS 2017/1096

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Urban Swahn (M) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot tillika 2:e vice ordförande i Valnämnden
från och med den 31 december 2017.

Beslutsunderlag
Urban Swahns (M) avsägelse inkommen den 23 november 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017 § 233.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

utse Lars Granath (M), Stålbrogatan 9, 222 24 Lund, till ny ledamot
tillika 2:e vice ordförande i Valnämnden efter Urban Swahn (M),
för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§8

Henrik Månssons (S) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Vård- och
omsorgsnämnden

Dnr KS 2017/1031

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Henrik Månsson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Henrik Månssons (S) avsägelse inkommen den 8 november 2017.
Monica Molins (S) skrivelse inkommen den 12 februari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Henrik Månsson (S) från uppdraget

att

utse Pär-Ola Nilsson (S), Vildandsvägen 22 D, 227 34 Lund, till ny
ledamot i Vård- och omsorgsnämnden efter Henrik Månsson (S),
för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§9

Kajsa Bjurklint Rosenblads (L)
avsägelse av uppdrag som ersättare i
Socialnämnden

Dnr KS 2017/1099

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Kajsa Bjurklint Rosenblad (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kajsa Bjurklint Rosenblads (L) avsägelse inkommen den 23 november
2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Kajsa Bjurklint Rosenblad (L) från uppdraget

att

utse Ursula Savonius (L), Tornavägen 3:1427, 223 63 Lund, till ny
ersättare i Socialnämnden efter Kajsa Bjurklint Rosenblad (L), att
tjänstgöra före Mark Collins (L), för tiden till och med utgången av
år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

13
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08

14
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 10

Marianne Sonnby- Borgströms (V)
avsägelse av uppdrag som ersättare i
Miljönämnden

Dnr KS 2017/1179

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Marianne Sonnby- Borgström (V) om att
bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Miljönämnden.

Beslutsunderlag
Marianne Sonnby-Borgströms (V) avsägelse inkommen den 14 december
2017.
Jesper Sahléns (V) skrivelse inkommen den 13 februari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Marianne Sonnby-Borgström (V) från uppdraget

att

utse Lars Siljebratt (V), Körsbärsvägen 22, 223 55 Lund, till ny
ersättare i Miljönämnden efter Marianne Sonnby-Borgström (V),
för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 11

Simon Tyrbergs (MP) avsägelse av
uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden

Dnr KS 2018/0058

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Simon Tyrberg (MP) att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Simon Tyrbergs (MP) avsägelse inkommen den 22 januari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Simon Tyrberg (MP) från uppdraget

att

utse Dennis Svensson (MP), Nöbbelövstorg 25, 226 52 Lund, till
ny ersättare i barn- och skolnämnden efter Simon Tyrberg (MP),
för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 12

Holger Radners (L) avsägelse av
uppdrag som styrelseledamot i
Fastighets AB Lund Arena

Dnr KS 2018/0097

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Holger Radner (L) att bli entledigad från
sitt uppdrag som styrelseledamot i Fastighets AB Lund Arena.

Beslutsunderlag
Holger Radners (L) avsägelse inkommen den 1 februari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Holger Radner (L) från uppdraget

att

utse Karin Nilsson (C), Måsvägen 5, 247 63 Veberöd, till ny
styrelseledamot i Fastighets AB Lund Arena efter Holger Radner
(L), för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2019.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

22
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08

23
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 13

Ursula Savonius (L) avsägelse av
uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden

Dnr KS 2018/0098

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Ursula Savonius (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Ursula Savonius (L) avsägelse inkommen den 25 januari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Ursula Savonius (L) från uppdraget

att

utse Sushma Schwerdt (L), Backnejlikegatan 5, 247 56 Dalby, till
ny ersättare i barn- och skolnämnden efter Ursula Savonius (L), att
tjänstgöra efter Håkan Friberg (L), för tiden till och med utgången
av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)

24
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

25
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08

26
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 14

Linnea Regnells (M) upphörande av
uppdrag som ersättare i Vård- och
omsorgsnämnden

Dnr KS 2018/0100

Sammanfattning
Linnea Regnell (M) är inte längre folkbokförd i kommunen varför
uppdraget har upphört.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

utse Jerry Davidsson (M), Sprintervägen 1, 247 41 Södra Sandby,
till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter Linnea Regnell
(M), att tjänstgöra efter Inga-Lisa Sjödin (M), för tiden till och med
utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)

27
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

28
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08

29
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 15

Vera Johnssons (M) avsägelse av
uppdrag som ledamot i barn- och
skolnämnden

Dnr KS 2018/0112

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Vera Johnsson (M) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Vera Johnssons (M) avsägelse inkommen den 5 februari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Vera Johnsson (M) från uppdraget

att

utse Alexander Lewerentz (M), Stiftsvägen 8, 226 57 Lund, till ny
ledamot i barn- och skolnämnden efter Vera Johnsson (M), för
tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)

30
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

31
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08

32
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 16

Pär-Ola Nilssons (S) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden

Dnr KS 2018/0128

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Pär-Ola Nilsson (S) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Pär-Ola Nilssons (S) avsägelse inkommen den 7 februari 2018.
Monica Molins (S) skrivelse inkommen den 12 februari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Pär-Ola Nilsson (S) från uppdraget

att

utse Per-Arne Lundgren (S), Östra Odarslöv 601, 225 92 Lund, till
ny ersättare i utbildningsnämnden efter Pär-Ola Nilsson (S), att
tjänstgöra efter Cecilia Skoug (S), för tiden till och med utgången
av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)

33
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

34
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08

35
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 17

Alexander Lewerentz (M) avsägelse av
uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden

Dnr KS 2018/0139

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Alexander Lewerentz (M) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Alexander Lewerentzs (M) avsägelse inkommen den 12 februari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Alexander Lewerentz (M) från uppdraget

att

utse nuvarande ersättaren Betty Jansson (M), Protokollgränden 33,
226 47 Lund, till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Alexander
Lewerentz (M), för tiden till och med utgången av år 2018 samt

att

utse Rasmus Törnblom (M), Nils Bjelkegatan 1, 222 20 Lund, till
ny ersättare i Utbildningsnämnden, att tjänstgöra efter Edith
Escobar (M), för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)

36
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

37
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08

38
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 18

Savita Upadhyayas (V) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
Renhållningsstyrelsen

Dnr KS 2018/0145

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Savita Upadhyaya (V) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Renhållningsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Savita Upadhyayas (V) avsägelse inkommen den 12 februari 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Savita Upadhyaya (V) från uppdraget

att

utse Hanna Gunnarsson (V), Kyrkvägen 4A, 247 41 Södra
Sandby, till ny ersättare i Renhållningsstyrelsen efter Savita
Upadhyaya (V), för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)

39
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-02-13 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 7-18

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

40
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-13

KS 2017/1157

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§ 7-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-08

41
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Bilaga 15

§ 37

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds
kommun

Dnr KS 2016/0627

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2005 uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är belägna
inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna en
överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslog att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas. Kommunfullmäktige beslöt 2017-06-01 att
behålla nuvarande avtal men gav kommunkontoret i uppdrag att redovisa
kommunens bidrag till kulturen. Totalt bidrag till Kulturen från Lunds
kommun år 2016 var 16 428 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.
Kommunsfullmäktiges beslut den 1 juni 2017, § 137.
Servicenämndens beslut den 31 maj 2016, § 37, jämte bilagor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 84, jämte
bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Hanna
Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Philip Sandberg (L) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar föreslå komunfullmäktige
att godkänna kommunkontorets redovisning av uppdraget,
att uppdra åt KSAU, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden att i
samråd med Kulturen återkomma med förslag på ett avtal som reglerar
hur bidragen ska se ut från och med 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

Justerare

godkänna kommunkontorets redovisning av uppdraget,
uppdra åt KSAU, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden
att i samråd med Kulturen återkomma med förslag på ett avtal som
reglerar hur bidragen ska se ut från och med 2019.
Utdragsbestyrkande

42
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

43
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-02-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 37-65, kl 16:20-21:05
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 30-42, kl 15:00-17:35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 30-36
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M), §§ 43-65
Dan Ishaq (M), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 54-65
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 30-53

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl 15:40-20:50
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30
Jytte Lindborg, skoldirektör, kl 15:00-15:15

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 30-65

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

44
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

§ 30-65

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-09

45

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-01-30

KS 2016/0627

Kommunstyrelsen

Henrik Nygren
henrik.nygren@lund.se

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2005 uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är belägna
inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna en
överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslog att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas. Kommunfullmäktige beslöt 2017-06-01 att
behålla nuvarande avtal men gav kommunkontoret i uppdrag att redovisa
kommunens bidrag till kulturen. Totalt bidrag till Kulturen från Lunds
kommun år 2016 var 16 428 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018, denna
tjänsteskrivelse
Kommunsfullmäktiges beslut den 1 juni 2017, § 137
Servicenämndens beslut den 31 maj 2016, § 37, jämte bilagor
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 84, jämte
bilagor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2017

Barnets bästa
Barn bedöms inte beröras av beslutet.

Ärendet
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen den 1 juni 2017 i uppdrag att
redovisa kommunens att utreda och redovisa Lunds kommuns totala
ekonomiska åtaganden och bidrag avseende Kulturen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

46

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-01-30

Bidrag
Lämnade bidrag Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden köp av
fastighetsunderhåll. (Intenköp
Serviceförvaltningen)
Avskrivning intern ränta
Underskott serviceförvaltningen
Totalsumma

KS 2016/0627

2014

2015

2016

-8 844 000

-8 844 000

-8 561 000

-6 328 000

-6 328 000

-6 699 000

-79 000
-74 000
-71 000
-38 000
-1 418 000 -1 097 000
-15 289 000 -16 664 000 -16 428 000

För 2016 får Kulturen av Kultur- och fritidsnämnden driftbidrag om
8 561 tkr för att bedriva verksamheten. För underhåll av byggnaderna
utgår 6 699 tkr ytterligare.
Serviceförvaltningen har utfört fastighetsunderhål på Kulturens
fastigheter om 7 796 tkr. Mellanskillnaden mellan det Kultur- och
fritidsnämnden finaniserar och det verkliga utfallet för underhåll belastar
servicenämndens resultat vilket för år 2016 var 1 097 tkr
Beloppen för 2017 var inte klara när kommunkontoret genomförde denna
utredning i november 2017. Men Kultur- och fritidsnämnden har avsatt i
budgeten 2 mnkr mindre för fastighetsunderhåll för 2017 jämfört med
2016.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna kommunkontorets redovisning av uppdraget.

Carin Hillåker
tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

47

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-01

§ 137

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds
kommun

Dnr KS 2016/0627

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2005 uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är belägna
inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna en
överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas.

Beslutsunderlag
Servicenämndens beslut den 31 maj 2016, § 37, jämte bilagor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 84, jämte
bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2017.
Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017, § 183.

Anföranden
Inger Tolsved Rosenqvist (L), Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L),
Johan Lambreus Mattsson (MP), Klara Strandberg (S), Andreas Irestål
(FNL), Jan Annerstedt (FNL), Lars V Andersson (C) och Börje Hed
(FNL) yttrar sig.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Johan Lambreus Mattsson
(MP), Klara Strandberg (S), Jan Annerstedt (FNL), Lars V Andersson
(C) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att avtalsrelationen med Kulturhistoriska föreningen upprätthålls med nu
gällande avtal som grund,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och redovisa Lunds kommuns
totala ekonomiska åtaganden och bidrag avseende Kulturen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

avtalsrelationen med Kulturhistoriska föreningen upprätthålls med
nu gällande avtal som grund,

Utdragsbestyrkande

1 (5)
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-01

att

uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och redovisa Lunds
kommuns totala ekonomiska åtaganden och bidrag avseende
Kulturen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, administrativ avdelning
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-01

KS 2017/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, 2017-06-01 klockan 17.00–22.40

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Nils Paulsson (M), §§ 140-158, kl. 19.35-22.40
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP), §§ 128-146, kl. 17.00-21.55
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L), §§ 136-140, kl. 17.30-20.40
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V), §§ 128-140, kl. 17.00-20.40

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-01

KS 2017/0440

Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 147-158
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L) §§
128-135, §§ 141-158
Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) §§ 141-158
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Ersättare

Eva S Olsson (S)
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S), kl. 17.30-22.40
Kenneth M Persson (S)
Karl Branzén (L)
Christer Wallström (L)
Josefine Temrell (L)
Helena Falk (V)
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C), kl. 18.40-22.40
Marit Stigson (FI)
Zoltán G Wagner (KD)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 128-158

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-01

KS 2017/0440

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 8 juni 2017 kl. 09.00
Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Holger Radner (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-06-01

Paragrafer

§ 128-158

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-30
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2017-04-07

KS 2016/0627

Kommunstyrelsen

Gunnar Jönsson
046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2005 uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är belägna
inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna en
överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas.

Beslutsunderlag
Servicenämndens beslut den 31 maj 2016, § 37, jämte bilagor
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 84, jämte
bilagor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2005 att uppdra åt servicenämnden att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna
en överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att i KF 26/5 2005, § 71, upphäva punkten ”att uppdra åt servicenämnden
att överta fastighetsförvaltningen.”
att uppdra åt servicenämnden att avsluta nämndens avtalsrelation med
Kulturen om skötsel, underhåll och drift av fastigheter, allt i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16, samt

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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att istället uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett
verksamhetsbidrag till föreningen enligt en nivå som man finner
lämpligt, så att föreningen enligt egna prioriteringar kan hantera sitt
fastighetsunderhåll.
Serviceförvaltningen anför bland annat:
Kommunfullmäktige beslöt 2005 att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Som villkor skulle ställas att
investeringskostnaden för standardförbättrade åtgärder i Kulturens
fastighetsbestånd ska återbetalas om fastigheterna försäljs.
Kultur- och fritidsförvaltningen betalar årligen, utifrån fullmäktiges
beslut, ut ett bidrag om 6 328 tkr till serviceförvaltningen. Det
ekonomiska stödet till fastigheterna utökades år 2012 med 2 000 tkr per
år för underhåll av byggnader. Stödet om 2 000 tkr upphör från och med
1 januari 2017.
Årligen får serviceförvaltningen ett underskott för kostnader avseende
Kulturhistoriska föreningen. Totala kostnader för Kulturhistoriska
föreningen år 2015 motsvarar 7,7 mnkr. Kostnaderna kan vara av både
drifts- respektive investeringskaraktär.
Vid närmare granskning av kostnader bokförda under 2015, är flera av
åtgärderna som är utförda på fastigheten av karaktär ”investering på
annans fastighet” och av standardförbättrande karaktär. Serviceförvaltningens nedlagda kostnader totalt som kan specificeras per 2015-12-31 är
57,4 mnkr.
Lunds kommun har att följa rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) som har i sin roll som normgivande organ till uppgift
att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
redovisning (1997:614). Delar av de utgifter som är relaterade till
Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är direkta
investeringskostnader och hamnar idag i kommunens driftsbudget
(resultat). Dessa kostnader borde hanterats som investeringar i enlighet
med RKR 11.4, som investering på annans fastighet. I befintlig
överenskommelse mellan Lunds kommun och Kulturhistoriska
föreningen avtalas om att varje års investeringsutgift ska ha en
avskrivningstid på 10 år och att oavsett när investering tas i bruk ska
avskrivning påbörjas påföljande år i januari månad, vilket inte är
förenligt med god redovisningssed. Kultur- och fritidsnämnden kan
istället utbetala ett verksamhetsbidrag som de finner lämpligt direkt till
föreningen.

54

Tjänsteskrivelse

3 (4)
Diarienummer

2017-04-07

KS 2016/0627

Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som i huvudsak
anför följande:
Kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden lyder under samma
juridiska person, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden och
servicenämnden har att följa samma rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Gällande verksamhetsbidrag har kulturoch fritidsnämnden den 4 juni 2015, § 66, antagit dokumentet
Bidragsformer till föreningar och andra aktörer. I dokumentet anges
gällande bidragsformen, Verksamhetsbidrag för publika arrangemang,
att bidrag inte kan beviljas för investeringar i lokaler och utrustning som
berikar föreningen.
Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden inte kan betala ut ersättning
för Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll via
verksamhetsbidrag.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Bakgrunden till avtalsrelationen mellan Lunds kommun och Kulturen
som gäller sedan 2005 är att Kulturen var underfinansierad med drygt
2 mnkr årligen och att museet hade stora akuta likvida problem. En
revisionsbyrå gjorde på begäran av Lunds kommun en genomlysning av
Kulturens ekonomi och dess fastighetsförvaltning. Analysen visade att
Kulturens löpande verksamhet genererade betydande likviditetsmässiga
underskott. Mot bakgrund härav beslutade fullmäktige bland annat att
uppdra åt servicenämnden att överta förvaltningen av de av Kulturens
fastigheter som är belägna inom Lunds kommun, samt att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Av överenskommelsen framgår bl.a att
storleken på det av kultur- och fritidsnämnden beslutade årliga bidraget
är avgörande för omfattningen av de insatser som servicenämnden kan
utföra.
Serviceförvaltningen anför i sin skrivelse att delar av de utgifter som är
relaterade till Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är
kostnader som borde hanterats som investering på annans fastighet i
enlighet med RKR 11.4. Det är dock viktigt att beakta att i ett detta fall
rör det sig om fastigheter som inte nyttjas i kommunens verksamhet. Ett
grundläggande krav för att redovisa en utgift som anläggningstillgång, i
detta fall som investering på annans fastighet, är att de framtida
ekonomiska fördelarna eller servicepotential som har samband med
kostnaderna kommer kommunen till del. Kommunkontorets bedömning
är med hänsyn till att kommunen inte bedriver verksamhet i
Kulturhistoriska föreningens fastigheter, att detta rör sig om kostnader
som är att likställa med ett bidrag till Kulturhistoriska föreningen och
som ska redovisas i kommunens resultat (driftbudget) det år bidraget ges.
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Kommunkontoret ser inga kommunalrättsliga hinder mot att ge bidrag i
dess nuvarande form till Kulturen och föreslår att avtalsrelationen med
Kulturen upprätthålls med nu gällande avtal som grund.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att

avtalsrelationen med Kulturhistoriska föreningen upprätthålls med
nu gällande avtal som grund.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-22

§ 84

Yttrande avseende Kulturens
fastighetsbestånd i Lunds kommun
Dnr KU 2016/0698

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärende gällande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalar varje år ett bidrag till
serviceförvaltningen för skötsel, underhåll och drift av Kulturhistoriska
föreningens fastigheter. Servicenämnden har den 31 maj 2016, § 37,
beslutat att föreslå att Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige ska
erhålla ett verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden och att
föreningen ska använda detta till fastighetsunderhåll.
Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen, utifrån beslut i
kommunfullmäktige, ett bidrag om 6 328 000 kronor till servicenämnden.
Det sistnämnda beloppet tillkom under 2012 som en utökning av det
ekonomiska stödet för underhåll av byggnader. Detta stöd upphör från
och med den 1 januari 2017. Servicenämnden föreslår att kultur- och
fritidsnämnden ska utbetala ett verksamhetsbidrag direkt till föreningen
som sedan enligt egna prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.
Delar av de utgifter som är relaterade till Kulturhistoriska föreningens
fastighetsunderhåll är direkta investeringskostnader och hamnar idag i
kommunens driftsbudget (resultat). Dessa kostnader borde ha hanterats
som investering på annans fastighet i enlighet med rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning. I befintlig överenskommelse
mellan Lunds kommun och Kulturhistoriska föreningen har avtalats att
årlig investeringsutgift ska ha en avskrivningstid på tio år och att oavsett
när investering tas i bruk ska avskrivning påbörjas påföljande år i januari
månad, vilket inte är förenligt med god redovisningssed.
Gällande verksamhetsbidrag har kultur- och fritidsnämnden under 2015
antagit dokumentet Bidragsformer till föreningar och andra aktörer. I
detta anges att bidrag inte kan beviljas för investeringar i lokaler och
utrustning som berikar föreningen, vilket innebär att kultur- och
fritidsnämnden inte kan betala ut ersättning för Kulturhistoriska
föreningens fastighetsunderhåll via verksamhetsbidrag.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 21 juni 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande samt översända detsamma till
kommunstyrelsen

Protokollsanteckningar
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-22

KU 2016/0839

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, rum Råbandsknopen, 2016-09-22,
klockan 17.30–19.10

Ledamöter

Joakim Friberg (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Louise Burman (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Emma Fager Malmström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare

Börje Anehamre (M), ersättare för Adrian Borin (M)
Göran Fries (V), ersättare för Saima Jönsson Fahoum (V)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Yvonne Kedström (L)
Fabian Zäll (L)
Nita Lorimer (V)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Christian Halberg, tillförordnad kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg

Justerare

Louise Burman (M)

Paragrafer

§§ 78-88

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2016-10-04

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-22

KU 2016/0839

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Joakim Friberg (S)

Justerare

Louise Burman (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-22

Paragrafer

§§ 78-88

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-10-28
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KU 2016/0698

Kultur- och fritidsnämnden

Karin Larsson
046-35 95 64
karin.larsson3@lund.se

Yttrande avseende Kulturens
fastighetsbestånd i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärende gällande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalar varje år ett bidrag till
serviceförvaltningen för skötsel, underhåll och drift av Kulturhistoriska
föreningens fastigheter. Servicenämnden har den 31 maj 2016, § 37,
beslutat att föreslå att Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige ska
erhålla ett verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden och att
föreningen ska använda detta till fastighetsunderhåll.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 21 juni 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har remitterats ärende rörande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund med förslag om redovisningsmässiga och
administrativa förändringar av kommunfullmäktiges beslut den 26 maj
2005, § 71.
I enlighet med ovan nämnda beslut tog servicenämnden från och med den
1 juli 2005 över förvaltningen av Kulturhistoriska föreningens
fastigheter, vilka är belägna i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen betalar årligen, utifrån beslut i
kommunfullmäktige, ett bidrag om 6 328 tkr till serviceförvaltningen
(4 328 tkr + 2 000 tkr). Det sistnämnda beloppet tillkom under 2012 som
en utökning av det ekonomiska stödet för underhåll av byggnader. Detta
stöd upphör från och med den 1 januari 2017.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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Serviceförvaltningen uppger i skrivelse, daterad den 16 maj 2016, att
kostnader avseende Kulturhistoriska föreningen årligen resulterar i
underskott för nämnden.
Vidare anger serviceförvaltningen att det vid granskning av kostnader
bokförda 2015 kan konstateras att flera av åtgärderna som utfördes på
fastigheten är att betrakta som ”investering på annans fastighet” och av
standardförbättrande karaktär.
Lunds kommun har att följa rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) vars roll är att som normgivande organ stödja
kommunerna i att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om
kommunal redovisning (1997:614). Delar av de utgifter som är relaterade
till Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är direkta
investeringskostnader och hamnar idag i kommunens driftsbudget
(resultat). Dessa kostnader borde ha hanterats som investering på annans
fastighet i enlighet med RKR 11.4. I befintlig överenskommelse mellan
Lunds kommun och Kulturhistoriska föreningen har avtalats att årlig
investeringsutgift ska ha en avskrivningstid på tio år och att oavsett när
investering tas i bruk ska avskrivning påbörjas påföljande år i januari
månad, vilket inte är förenligt med god redovisningssed.
Servicenämnden föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska utbetala ett
verksamhetsbidrag direkt till föreningen som sedan enligt egna
prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden lyder under samma
juridiska person, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden och
servicenämnden har att följa samma rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Gällande verksamhetsbidrag har kulturoch fritidsnämnden den 4 juni 2015, § 66, antagit dokumentet
Bidragsformer till föreningar och andra aktörer. I dokumentet anges
gällande bidragsformen, Verksamhetsbidrag för publika arrangemang,
att bidrag inte kan beviljas för investeringar i lokaler och utrustning som
berikar föreningen.
Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden inte kan betala ut ersättning
för Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll via
verksamhetsbidrag.

62

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2016-09-06

KU 2016/0698

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande samt översända detsamma till
kommunstyrelsen

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Christian Halberg
Tillförordnad kulturchef
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-31

§ 37

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds
kommun

Dnr SN 2016/0098

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Överenskommelsen skulle villkoras på visst
sätt.
Serviceförvaltningen föreslår nu att beslutet ändras.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2005-05-26 § 71 med beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2015-06-10-11 § 121 (bifogas ej)
Överenskommelse Kulturhistoriska föreningen 2006-01-27Kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12 beslut om ersättning till
Kulturhistoriska föreningen
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-05-16

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i KF 26/5
2005 § 71 upphäva punkten ”att uppdra åt servicenämnden att
överta fastighetsförvaltningen.”
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
servicenämnden att avsluta nämndens avtalsrelation med Kulturen
om skötsel, underhåll och drift av fastigheter, allt i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att istället
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett
verksamhetsbidrag till föreningen enligt en nivå som de finner
lämpligt, så att föreningen enligt egna prioriteringar kan hantera sitt
fastighetsunderhåll.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontorets ekonomiavdelning/budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Servicenämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-31

SN 2016/0084

Servicenämnden
Plats och tid

Kristallen, Meteroiten, plan 7, 2016-05-31 klockan 17.00

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Per Olsson (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Lars Leonardsson (M)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Elvira Mehic (S)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

Ersättare

Barbro Törnqvist (S)
Anders Hansson (S)
Rikard Anehus (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)

Övriga

Pål Svensson, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Fastighetsjurist, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, tf kostchef
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Katarina Otz, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab
Elisabeth Steen Ekstedt, Ekonomichef, Serviceförvaltningens stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

Paragrafer

§ 33-41

Plats och tid för justering 2016-06-10
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-31

SN 2016/0084

Sekreterare

Ulla Bladh

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)
(L)

Oskar Vilhelmsson Timmermand

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-31

Paragrafer

§ 33-41

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ulla Bladh

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-07-01
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Serviceförvaltningen
Staben

Tjänsteskrivelse
2016-05-16

1(3)

Elisabeth Steen Ekstedt

Servicenämnden

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun
- förslag om redovisningsmässiga och
administrativa förändringar av beslut KF 26/5
2005 § 71
Dnr 2016/0098

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Överenskommelsen skulle villkoras på visst
sätt.
Serviceförvaltningen föreslår nu att beslutet ändras.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2005-05-26 § 71 med beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2015-06-10-11 § 121 (bifogas ej)
Överenskommelse Kulturhistoriska föreningen 2006-01-27
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12 beslut om
ersättning till Kulturhistoriska föreningen
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-05-16 (denna skrivelse)

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 20051 att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Som villkor skulle ställas att
investeringskostnaden för standardförbättrade åtgärder i Kulturens
fastighetsbestånd ska återbetalas om fastigheterna försäljs.
Kultur- och fritidsförvaltningen betalar årligen, utifrån KF beslut2, ut ett
bidrag om 6 328 tkr till serviceförvaltningen (4 328 tkr + 2 000 tkr). Det
1
2

KF 26/5 2005 § 71
KF 26/5 2005 § 71

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 01 Lund

Brogatan 1

046-35 50 00

www.lund.se

elisabeth.steenekstedt@lund.se
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2016-05-16
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ekonomiska stödet till fastigheterna utökades år 2012 med 2 000 tkr per
år för underhåll av byggnader. Stödet om 2 000 tkr upphör från och med
1 januari 20173.
Ersättning till kulturhistoriska föreningen
Bidrag till verksamhet enligt uppdrag
Ersättning till serviceförvaltningen
Fastighetsunderhåll under 10 år
Summa, tkr

2014
8844
4328
2000
15172

2015
8844
4328
2000
15172

2016
8932
4328
2000
15260

Källa: Dnr KU 2015/0569

Årligen får serviceförvaltningen ett underskott för kostnader avseende
Kulturhistoriska föreningen. Totala kostnader för Kulturhistoriska
föreningen år 2015 motsvarar 7,7 mnkr. Kostnaderna kan vara av både
drifts- respektive investeringskaraktär.
Nedan bifogas en översikt över Kulturhistoriska föreningens redovisning
per 31/12-2015.
Kulturhistoriska föreningen 2015
Bidrag från kultur- och fritidsnämnden
Städ- och renhållningstjänster
Mindre rep, underhåll fastigh
El
Värme och kyla
Vatten och avlopp
Summa NETTOKOSTNAD

Utfall 2015 (tkr)
6 328
-3
-6 384
-138
-1 160
-61
-1 418

Nedan bifogas en översikt över Kulturhistoriska föreningen redovisning
period år 2005-2014 (det fanns inget utfall specificerat år 2005-2006).
tkr
Utfall 2007
Bidrag från kultur- och fritidsnämnden
3 950
Summa serviceförvaltningens kostnader
-6 123
Summa NETTOKOSTNAD
-2 173

Utfall 2008
4 023
-6 263
-2 240

Utfall 2009
4 129
-6 129
-2 000

Utfall 2010
4 245
-4 870
-625

Utfall 2011
4 327
-5 327
-1 000

Utfall 2012
6 328
-7 328
-1 000

Utfall 2013
6 328
-7 260
-932

Utfall 2014
6 328
-6 366
-38

Vid närmare granskning av kostnader bokförda under 2015, är flera av
åtgärderna som är utförda på fastigheten av karaktär ”investering på
annans fastighet” och av standardförbättrande karaktär.
Serviceförvaltningens nedlagda kostnader totalt som kan specificeras per
2015-12-31 är 57,4 mnkr.
Lunds kommun har att följa rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) som har i sin roll som normgivande organ till uppgift
att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
redovisning (1997:614). Delar av de utgifter som är relaterade till
Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är direkta
investeringskostnader och hamnar idag i kommunens driftsbudget
(resultat). Dessa kostnader borde hanterats som investeringar i enlighet
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Tjänsteskrivelse
2016-05-16
med RKR 11.44, som investering på annans fastighet. I befintlig
överenskommelse mellan Lunds kommun och Kulturhistoriska
föreningen avtalas om att varje års investeringsutgift ska ha en
avskrivningstid på 10 år och att oavsett när investering tas i bruk ska
avskrivning påbörjas påföljande år i januari månad, vilket inte är
förenligt med god redovisningssed.
Kultur- och fritidsnämnden kan istället utbetala ett verksamhetsbidrag
som de finner lämpligt direkt till föreningen.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i KF 26/5
2005 § 71 upphäva punkten ”att uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen.”
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
servicenämnden att avsluta nämndens avtalsrelation med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift av fastigheter, allt i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att istället
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett verksamhetsbidrag
till föreningen enligt en nivå som de finner lämpligt, så att föreningen
enligt egna prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Jonna Myrebris
Fastighetschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontorets ekonomiavdelning/budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

4

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin roll som normgivande organ till
uppgift att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
redovisning (1997:614).
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-31

§ 37

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds
kommun

Dnr SN 2016/0098

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Överenskommelsen skulle villkoras på visst
sätt.
Serviceförvaltningen föreslår nu att beslutet ändras.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2005-05-26 § 71 med beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2015-06-10-11 § 121 (bifogas ej)
Överenskommelse Kulturhistoriska föreningen 2006-01-27Kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12 beslut om ersättning till
Kulturhistoriska föreningen
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-05-16

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i KF 26/5
2005 § 71 upphäva punkten ”att uppdra åt servicenämnden att
överta fastighetsförvaltningen.”
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
servicenämnden att avsluta nämndens avtalsrelation med Kulturen
om skötsel, underhåll och drift av fastigheter, allt i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att istället
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett
verksamhetsbidrag till föreningen enligt en nivå som de finner
lämpligt, så att föreningen enligt egna prioriteringar kan hantera sitt
fastighetsunderhåll.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontorets ekonomiavdelning/budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-31

SN 2016/0084

Servicenämnden
Plats och tid

Kristallen, Meteroiten, plan 7, 2016-05-31 klockan 17.00

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Per Olsson (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Lars Leonardsson (M)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Elvira Mehic (S)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

Ersättare

Barbro Törnqvist (S)
Anders Hansson (S)
Rikard Anehus (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)

Övriga

Pål Svensson, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Fastighetsjurist, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, tf kostchef
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Katarina Otz, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab
Elisabeth Steen Ekstedt, Ekonomichef, Serviceförvaltningens stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

Paragrafer

§ 33-41

Plats och tid för justering 2016-06-10
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-31

SN 2016/0084

Sekreterare

Ulla Bladh

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)
(L)

Oskar Vilhelmsson Timmermand

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-31

Paragrafer

§ 33-41

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ulla Bladh

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-07-01
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Serviceförvaltningen
Staben

Tjänsteskrivelse
2016-05-16

1(3)

Elisabeth Steen Ekstedt

Servicenämnden

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun
- förslag om redovisningsmässiga och
administrativa förändringar av beslut KF 26/5
2005 § 71
Dnr 2016/0098

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Överenskommelsen skulle villkoras på visst
sätt.
Serviceförvaltningen föreslår nu att beslutet ändras.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2005-05-26 § 71 med beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2015-06-10-11 § 121 (bifogas ej)
Överenskommelse Kulturhistoriska föreningen 2006-01-27
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12 beslut om
ersättning till Kulturhistoriska föreningen
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-05-16 (denna skrivelse)

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 20051 att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Som villkor skulle ställas att
investeringskostnaden för standardförbättrade åtgärder i Kulturens
fastighetsbestånd ska återbetalas om fastigheterna försäljs.
Kultur- och fritidsförvaltningen betalar årligen, utifrån KF beslut2, ut ett
bidrag om 6 328 tkr till serviceförvaltningen (4 328 tkr + 2 000 tkr). Det
1
2

KF 26/5 2005 § 71
KF 26/5 2005 § 71

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 01 Lund

Brogatan 1

046-35 50 00

www.lund.se

elisabeth.steenekstedt@lund.se
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ekonomiska stödet till fastigheterna utökades år 2012 med 2 000 tkr per
år för underhåll av byggnader. Stödet om 2 000 tkr upphör från och med
1 januari 20173.
Ersättning till kulturhistoriska föreningen
Bidrag till verksamhet enligt uppdrag
Ersättning till serviceförvaltningen
Fastighetsunderhåll under 10 år
Summa, tkr

2014
8844
4328
2000
15172

2015
8844
4328
2000
15172

2016
8932
4328
2000
15260

Källa: Dnr KU 2015/0569

Årligen får serviceförvaltningen ett underskott för kostnader avseende
Kulturhistoriska föreningen. Totala kostnader för Kulturhistoriska
föreningen år 2015 motsvarar 7,7 mnkr. Kostnaderna kan vara av både
drifts- respektive investeringskaraktär.
Nedan bifogas en översikt över Kulturhistoriska föreningens redovisning
per 31/12-2015.
Kulturhistoriska föreningen 2015
Bidrag från kultur- och fritidsnämnden
Städ- och renhållningstjänster
Mindre rep, underhåll fastigh
El
Värme och kyla
Vatten och avlopp
Summa NETTOKOSTNAD

Utfall 2015 (tkr)
6 328
-3
-6 384
-138
-1 160
-61
-1 418

Nedan bifogas en översikt över Kulturhistoriska föreningen redovisning
period år 2005-2014 (det fanns inget utfall specificerat år 2005-2006).
tkr
Utfall 2007
Bidrag från kultur- och fritidsnämnden
3 950
Summa serviceförvaltningens kostnader
-6 123
Summa NETTOKOSTNAD
-2 173

Utfall 2008
4 023
-6 263
-2 240

Utfall 2009
4 129
-6 129
-2 000

Utfall 2010
4 245
-4 870
-625

Utfall 2011
4 327
-5 327
-1 000

Utfall 2012
6 328
-7 328
-1 000

Utfall 2013
6 328
-7 260
-932

Utfall 2014
6 328
-6 366
-38

Vid närmare granskning av kostnader bokförda under 2015, är flera av
åtgärderna som är utförda på fastigheten av karaktär ”investering på
annans fastighet” och av standardförbättrande karaktär.
Serviceförvaltningens nedlagda kostnader totalt som kan specificeras per
2015-12-31 är 57,4 mnkr.
Lunds kommun har att följa rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) som har i sin roll som normgivande organ till uppgift
att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
redovisning (1997:614). Delar av de utgifter som är relaterade till
Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är direkta
investeringskostnader och hamnar idag i kommunens driftsbudget
(resultat). Dessa kostnader borde hanterats som investeringar i enlighet
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med RKR 11.44, som investering på annans fastighet. I befintlig
överenskommelse mellan Lunds kommun och Kulturhistoriska
föreningen avtalas om att varje års investeringsutgift ska ha en
avskrivningstid på 10 år och att oavsett när investering tas i bruk ska
avskrivning påbörjas påföljande år i januari månad, vilket inte är
förenligt med god redovisningssed.
Kultur- och fritidsnämnden kan istället utbetala ett verksamhetsbidrag
som de finner lämpligt direkt till föreningen.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i KF 26/5
2005 § 71 upphäva punkten ”att uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen.”
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
servicenämnden att avsluta nämndens avtalsrelation med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift av fastigheter, allt i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att istället
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett verksamhetsbidrag
till föreningen enligt en nivå som de finner lämpligt, så att föreningen
enligt egna prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Jonna Myrebris
Fastighetschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontorets ekonomiavdelning/budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

4

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin roll som normgivande organ till
uppgift att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
redovisning (1997:614).
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Per Hellman
046-35 51 71

Kultur- och fritidsnämnden

per.hellman@lund.se

Beslut om ersättning till Kulturhistoriska föreningen för södra
Sverige, Föreningen Kulturmejeriet, Föreningen Lunds
Ungdoms- och hemgård, och Friluftsfrämjandets Lundaavdelning i Lund år 2016.
Dnr KU 2015/0569.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till stöd- och ersättningsnivå för år
2016 till verksamheten vid Kulturhistoriska föreningen, Föreningen Kulturmejeriet och
Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund för genomförande av uppdragsöverenskommelser samt till Lunds Ungdoms- och Hemgård enligt avtal.
Nämnden fattade i april 2015 ett preliminärt beslut om fördelning av kommande års
resurser. Efter kommunfullmäktiges beslut om ramar för nämnderna § 121 den 10-11
juni 2015 föreslår förvaltningen kultur- och fritidsnämnden att fastställa ersättning till
berörda föreningar
Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2015.
Kultur och fritidsnämndens beslut § 51 den 21 april 2015.
Ansökan Lunds Ungdoms- & hemgård KU 2015/0243.
Ansökan Kulturmejeriet KU 2015/0227.
Ansökan Friluftsfrämjandets Lundaavdelning KU 2015/0445.
Ansökan Kulturen KU 2015/0211.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beviljar årligen stöd och ersättning till verksamheten vid
Kulturhistoriska föreningen för Kulturens museum, Föreningen Kulturmejeriet och
Friluftsfrämjandets lundaavdelning i Lund för genomförande av uppdragsöverenskommelser, samt till Lunds Ungdoms- och Hemgård enligt avtal.
Föreningarna redovisar för varje år hur man genomfört uppdrag respektive verksamhet
och vad man begär för stöd inför nästkommande år. Efter kommunfullmäktiges beslut

Postadress

Besöksadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 1

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

046-15 20 22

www.lund.se

kultur-fritid@lund.se
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avseende budgetramar 11-12 juni 2015, § 121 föreslås kultur- och fritidsnämnden att
fastställa ersättning till berörda föreningar.
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1.

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige

Förutsättningar
År 1892 invigdes Kulturen som Sveriges och världens andra friluftsmuseum.
Lunds kommun har ett stort intresse för föreningens verksamhet och har tagit ett
stort ansvar i skötsel och underhåll av byggnader och markområde. Föreningen
erhåller år 2015 sammanlagt 15 172 tkr från Lunds kommun varav 8 844 tkr ställs
direkt till föreningens förfogande. Övrigt stöd om 6 328 tkr hanteras av servicenämnden som ett uppdrag åt föreningen. Ytterligare stöd ges för stadsantikvarietjänster till Lunds kommun enligt särskilt avtal.
Efter en omfattande utredning om förutsättningar och nivå för stödet till Kulturen
år 2005 tog Lunds kommun över förvaltningen av museets byggnader i Lund,
kontantstödet ökades och en uppdragsöverenskommelse om verksamhet tecknades
mellan Lunds kommun, Region Skåne och museet.
Det ekonomiska stödet till fastigheterna utökades år 2012 med 2 000 tkr per år för
underhåll av byggnader. Kultur- och fritidsnämnden hade inför beslutet uppmärksammat kommunstyrelsen om att kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2005, §
71, om stödformer för Kulturens museum inte löste dagens problematik med
eftersatt fastighetsunderhåll.
Samtal med kultur- och fritidsnämndens presidium kring ansökan ägde rum den 20
augusti 2015. Kulturen uttryckte önskemål om att på sikt kallas ”stadsmuseum”.
Det innebär att kultur- och fritidsnämnden då kan reglera föreningens verksamhet
genom avtal med föreningen. Kultur- och fritidsnämndens presidium har därför i
samtal med föreningen uttryckt en önskan att den i framtida ansökningar förtydligar verksamhetens innehåll. För närvarande finns ingen verksamhetsplan för nästkommande år färdig vid ansökningsdatum. Föreningen och nämndens presidium
bör därför fortsätta samtalet och hitta detaljnivå i ansökan, framförhållning och
avtalets innehåll.
Ansökan
Föreningen ansöker i sin redogörelse den 31 mars 2015 om 9 074 tkr i
verksamhetsbidrag för 2016 samt 7 518 tkr för drift och fastighetsunderhåll.
Därutöver ansöker föreningen om 3 000 tkr för utökad säkerhet för brand-,
person- och inbrottsskydd.
Förslag till ny ersättningsnivå 2016
Kulturens företrädare medverkade vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde
den 20 augusti 2016 och presenterade ekonomi och kommande verksamhet vid
Kulturens museum. Kultur- och fritidförvaltningen konstatetar att föreningens
ekonomiska resultat ökat de senaste åren i redovisade handlingar men att man är
beroende av ekonomiskt stöd från stat, region och kommunen för att driva
verksamheten på nuvarande nivå.
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Kultur- och fritidsförvaltningen som helhet är ålagd påtagliga sparkrav för år 2016.
Förvaltningen föreslår dock att Kulturhistoriska föreningen undantas från sparkrav år
2016 och att verksamhetsbidraget skrivs upp med 1 procent för ökade omkostnader, det
vill säga ett verksamhetsbidrag om totalt 8 932 000 kronor. Beloppet är avrundat till
hela tusental. För övriga delar av medlen föreslås ingen uppskrivning. Totalt föreslår
förvaltningen ett bidrag för Kulturhistoriska föreningen år 2016 om 15 260 tusen kronor.
Ersättning till kulturhistoriska föreningen
Bidrag till verksamhet enligt uppdrag
Ersättning till serviceförvaltningen
Fastighetsunderhåll under 10 år
Summa, tkr

2.

2014
8844
4328
2000
15172

2015
8844
4328
2000
15172

2016
8932
4328
2000
15260

Mejeriet i Lund, ekonomisk förening

Förutsättningar och ansökan.
Föreningen Kulturmejeriet förändrade år 2012 organisationsform från ideell förening
till ekonomisk förening, nu under namnet Mejeriet i Lund, ekonomisk förening. Föreningen Kulturmejeriet, som sedan år 1987 bedriver musik- och kulturverksamhet vid
Mejeriet i Lund, är nu en medlemsförening i den ekonomiska föreningen. Vidare äger
den ekonomiska föreningen Kulturmejeriet Bar och Café i Lund AB som sedan hösten
2012 driver Mejeriets serveringsverksamhet. Föreningen har under perioden 2011 till
2015 redovisat underskott av verksamheten, vilket föranledde föreningens styrelse att
sommaren 2014 friställa personal. Kultur- och fritidsnämnden höjde verksamhetsbidraget med 200 tusen kronor för 2015.
Fastigheten ägs av Lunds kommun och hyrs av kultur- och fritidsförvaltningen från
serviceförvaltningen genom internt hyresavtal. Kultur- och fritidsnämnden tecknade år
2007 en uppdragsöverenskommelse med Föreningen Kulturmejeriet med nyttjanderätt
till fastigheten Mejeriet 1 i Lund för tiden den 1 januari 2007 till den 31 december
2008 som sedan förlängts genom att inte sägas upp.
De båda Mejeriet-föreningarnas ekonomiska resultat redovisas i två separata årsredovisningar. Mejeriet i Lund, ekonomisk förening, redovisar för år 2014 ett överskott om
439 tusen kronor. Föreningen Kulturmejeriet redovisar ett överskott om 283 tusen
kronor. Åtgärderna under år 2014 har alltså återställt en friskare ekonomi, vilket har
gett möjlighet till att använda överskotten till förstärkningar under år 2015, främst vad
gäller funktioner för kommunikation och verksamhetsledning.
Vid ett möte den 3 september 2015 har kultur- och fritidsnämndens presidium och
representanter för Mejeriets verksamhet och styrelse diskuterat behov av ökad
tydlighet för redovisning av ekonomi och verksamhetsplanering. Mejeriet har en
uttalad önskan om längre och hållbarare planer, vilket presidiet också välkomnat. Kultur- och fritidsnämnden har uppdragit åt förvaltningsdirektör och kulturchef att under
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hösten 2015 fortsätta sina diskussioner med Mejeriet om framtida planer, förtydliganden kring caféverksamheten och möjliga gemensamma utvecklingsområden. Vidare
menar kultur- och fritidsnämndens presidium att förvaltningen och Mejeriet ska
förtydliga gränsdragningar och möjligheter mellan den nya kommunalt ägda skateparken i Stadsparken och Mejeriets verksamhet.
Föreningen ansöker om 4 200 tusen kronor i verksamhetsbidrag från nämnden utöver
resurser i form av tillgång till fastigheten Mejeriet 1.

Förslag till ny ersättningsnivå för 2016
Mot bakgrund av ovanstående menar kultur- och fritidsförvaltningen att det är lämpligt
att bidraget för år 2016 ligger kvar på samma nivå som det för år 2015, tills
utvecklingslinjer och långsiktiga verksamhetsplaner har presenterats. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att Mejeriet i Lund, ekonomisk förening, för år 2015
erhåller 2 798 tusen kronor i bidrag för verksamhet och utrustning samt att
förvaltningen avsätter medel för att tillhanda fastigheten Mejeriet 1 (4 106 tusen
kronor) sammanlagt 6 904 tusen kronor.
3.

Lunds Ungdoms- och hemgård

Förutsättningar
Lunds kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen har tecknat avtal om fri upplåtelse av lokaler till Lunds Ungdoms- och hemgård för bedrivande fritidsverksamhet.
Avtalet är uppsagt för omförhandling från och med den 1 januari 2016 med anledning
av översyn av den öppna fritidsverksamheten. Med avtalet följer ett årligt bidrag efter
ansökan från föreningen.
Ansökan
Föreningen har lämnat in en ansökan för år 2016 tillsammans med en omfattande
beskrivning av hur föreningen arbetar på olika plan med lärande i fokus. Föreningen
ansöker om 2 799 tkr i bidrag för 2016 inklusive beräknad löneökning med 3 procent.
Föreningen ansöker även om resurser för upplåtelse för lokalerna i fastigheten
S:t Mikael 6 som förvaltas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Lunds Ungdoms- och hemgård är en ideell förening som bildades år 1942 och bedriver
öppen fritidsverksamhet för främst unga i åldern 14-25 år. Verksamhet i form av
gruppaktiviteter bedrivs alla dagar i veckan med öppettider för allmänheten måndagtorsdag kl 12-22 och fredagar kl 12-00. Föreningens syfte är att stödja ungdomar och
erbjuda dem de verktyg som behövs för att bli självförvaltande och ta vara på de
möjligheter som finns för att skapa sig ett gott och meningsfullt liv. Detta gör
föreningen genom att använda sig av demokratiska arbetsformer och ge möjligheter för
deltagare i verksamheten att ta ett stort eget ansvar för och i
föreningens verksamhet.
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Förslag till ny ersättningsnivå
Kultur- och fritidsförvaltningen stöd till föreningens verksamhet uppgår år 2015 till
1 724 tkr i bidrag samt att tillhandahålla lokaler och mark kostnadsfritt för föreningen.
Förvaltningen konstaterar att ramarna inte medger någon utökning av stödet till verksamheten men att föreningen kan räkna med fortsatt nominellt stöd av de betydelsefulla
insatser man lägger ned som ett alternativ till kommunens egen öppna
fritidsverksamhet.

4.

Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund

Förutsättningar
Uppdragsöverenskommelse har tecknats för tiden den 1 januari 2011 till den 31 december 2020 mellan kultur- och fritidsnämnden och föreningen om att driva friluftsanläggningen Skryllegården jämte mark, motionsspår och fiskeverksamhet vid Rögle
dammar. Överenskommelsen reglerar hur genomförande av uppdrag och utvärdering
ska ske. Uppföljning av uppdraget har skett tillsammans med Friluftsfrämjandet under
våren 2015. Föreningen erhåller 2 480 tkr i ersättning för uppdraget år 2015.
Ansökan 2016
Föreningen betonar i sin ansökan att ersättningen idag inte täcker verksamhetens
kostnader och behöver ökas för att motsvara den nivå som krävs för att upprätthålla
tillräckligt god nivå för service och underhåll för uppdragets genomförande.
Förslag till ny ersättningsnivå
Ersättningsnivån ska i enlighet med uppdragsöverenskommelsen följa den beräkning
som Lunds kommun för varje år fastställer för köpta tjänster. För år 2016 uppgår uppräkningen enligt konjunkturinstitutet till 2,26 %. Uppräkning av ersättningen ger en ny
nivå på 2 536 tkr. Om ramen för nämnden medger en ökning av ersättningsnivån är
oklart då allt fler behov ska tillfredsställas av nämndens medel. Ett sätt att öka tillgängliga medel är att se över budgeten för drift och underhåll för fastigheten Skryllegården
inom nämndens ansvarsområde
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige erhåller
15 260 tkr i verksamhetsbidrag för år 2016.

att

Mejeriet i Lund, ekonomisk förening erhåller
2 798 tkr i bidrag för verksamhet och utrustning för år 2016 samt att
förvaltningen avsätter medel för att tillhandahålla fastigheten Mejeriet 1,
4 106 tkr, enligt sammanlagt 6 904 tkr.
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att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård erhåller
1 724 tkr för år 2016 i ersättning för verksamhet samt att
förvaltningen avsätter medel för att tillhandahålla fastigheten S:t Mikael 6
enligt avtal,

att

Friluftsfrämjandets Lundaavdelning erhåller 2 536 tkr för år 2016 i
ersättning för verksamhet vid Skryllegården enligt
uppdragsöverenskommelse samt att förvaltningen avsätter tillräckliga
medel för att tillhandahålla Skryllegårdens byggnader enligt
uppdragsöverenskommelse.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Chris Schenlaer
Kulturchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning i Lund
Akten

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-22

§ 84

Yttrande avseende Kulturens
fastighetsbestånd i Lunds kommun
Dnr KU 2016/0698

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärende gällande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalar varje år ett bidrag till
serviceförvaltningen för skötsel, underhåll och drift av Kulturhistoriska
föreningens fastigheter. Servicenämnden har den 31 maj 2016, § 37,
beslutat att föreslå att Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige ska
erhålla ett verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden och att
föreningen ska använda detta till fastighetsunderhåll.
Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen, utifrån beslut i
kommunfullmäktige, ett bidrag om 6 328 000 kronor till servicenämnden.
Det sistnämnda beloppet tillkom under 2012 som en utökning av det
ekonomiska stödet för underhåll av byggnader. Detta stöd upphör från
och med den 1 januari 2017. Servicenämnden föreslår att kultur- och
fritidsnämnden ska utbetala ett verksamhetsbidrag direkt till föreningen
som sedan enligt egna prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.
Delar av de utgifter som är relaterade till Kulturhistoriska föreningens
fastighetsunderhåll är direkta investeringskostnader och hamnar idag i
kommunens driftsbudget (resultat). Dessa kostnader borde ha hanterats
som investering på annans fastighet i enlighet med rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning. I befintlig överenskommelse
mellan Lunds kommun och Kulturhistoriska föreningen har avtalats att
årlig investeringsutgift ska ha en avskrivningstid på tio år och att oavsett
när investering tas i bruk ska avskrivning påbörjas påföljande år i januari
månad, vilket inte är förenligt med god redovisningssed.
Gällande verksamhetsbidrag har kultur- och fritidsnämnden under 2015
antagit dokumentet Bidragsformer till föreningar och andra aktörer. I
detta anges att bidrag inte kan beviljas för investeringar i lokaler och
utrustning som berikar föreningen, vilket innebär att kultur- och
fritidsnämnden inte kan betala ut ersättning för Kulturhistoriska
föreningens fastighetsunderhåll via verksamhetsbidrag.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 21 juni 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande samt översända detsamma till
kommunstyrelsen

Protokollsanteckningar
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-22

KU 2016/0839

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, rum Råbandsknopen, 2016-09-22,
klockan 17.30–19.10

Ledamöter

Joakim Friberg (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Louise Burman (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Emma Fager Malmström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare

Börje Anehamre (M), ersättare för Adrian Borin (M)
Göran Fries (V), ersättare för Saima Jönsson Fahoum (V)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Yvonne Kedström (L)
Fabian Zäll (L)
Nita Lorimer (V)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Christian Halberg, tillförordnad kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg

Justerare

Louise Burman (M)

Paragrafer

§§ 78-88

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2016-10-04

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-22

KU 2016/0839

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Joakim Friberg (S)

Justerare

Louise Burman (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-22

Paragrafer

§§ 78-88

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-10-28
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KU 2016/0698

Kultur- och fritidsnämnden

Karin Larsson
046-35 95 64
karin.larsson3@lund.se

Yttrande avseende Kulturens
fastighetsbestånd i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärende gällande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalar varje år ett bidrag till
serviceförvaltningen för skötsel, underhåll och drift av Kulturhistoriska
föreningens fastigheter. Servicenämnden har den 31 maj 2016, § 37,
beslutat att föreslå att Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige ska
erhålla ett verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden och att
föreningen ska använda detta till fastighetsunderhåll.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 21 juni 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har remitterats ärende rörande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund med förslag om redovisningsmässiga och
administrativa förändringar av kommunfullmäktiges beslut den 26 maj
2005, § 71.
I enlighet med ovan nämnda beslut tog servicenämnden från och med den
1 juli 2005 över förvaltningen av Kulturhistoriska föreningens
fastigheter, vilka är belägna i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen betalar årligen, utifrån beslut i
kommunfullmäktige, ett bidrag om 6 328 tkr till serviceförvaltningen
(4 328 tkr + 2 000 tkr). Det sistnämnda beloppet tillkom under 2012 som
en utökning av det ekonomiska stödet för underhåll av byggnader. Detta
stöd upphör från och med den 1 januari 2017.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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2016-09-06

KU 2016/0698

Serviceförvaltningen uppger i skrivelse, daterad den 16 maj 2016, att
kostnader avseende Kulturhistoriska föreningen årligen resulterar i
underskott för nämnden.
Vidare anger serviceförvaltningen att det vid granskning av kostnader
bokförda 2015 kan konstateras att flera av åtgärderna som utfördes på
fastigheten är att betrakta som ”investering på annans fastighet” och av
standardförbättrande karaktär.
Lunds kommun har att följa rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) vars roll är att som normgivande organ stödja
kommunerna i att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om
kommunal redovisning (1997:614). Delar av de utgifter som är relaterade
till Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är direkta
investeringskostnader och hamnar idag i kommunens driftsbudget
(resultat). Dessa kostnader borde ha hanterats som investering på annans
fastighet i enlighet med RKR 11.4. I befintlig överenskommelse mellan
Lunds kommun och Kulturhistoriska föreningen har avtalats att årlig
investeringsutgift ska ha en avskrivningstid på tio år och att oavsett när
investering tas i bruk ska avskrivning påbörjas påföljande år i januari
månad, vilket inte är förenligt med god redovisningssed.
Servicenämnden föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska utbetala ett
verksamhetsbidrag direkt till föreningen som sedan enligt egna
prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden lyder under samma
juridiska person, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden och
servicenämnden har att följa samma rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Gällande verksamhetsbidrag har kulturoch fritidsnämnden den 4 juni 2015, § 66, antagit dokumentet
Bidragsformer till föreningar och andra aktörer. I dokumentet anges
gällande bidragsformen, Verksamhetsbidrag för publika arrangemang,
att bidrag inte kan beviljas för investeringar i lokaler och utrustning som
berikar föreningen.
Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden inte kan betala ut ersättning
för Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll via
verksamhetsbidrag.

94

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2016-09-06
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande samt översända detsamma till
kommunstyrelsen

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Christian Halberg
Tillförordnad kulturchef

95
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 22

Bilaga 16

Motion från Philip Sandberg (L) och
Inger Tolsved Rosenkvist (L) ”Stoppa
skadegörelsen och låt den som förstör
betala”

Dnr KS 2017/0827

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) föreslår i en
motion att fullmäktige beslutar
att samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid
skadegörelse i enlighet med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra
utsatta platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i enlighet
med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av
kostnaderna för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med
motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med
belysningsåtgärder och upprensningar vid extra utsatta platser och
byggnader

Beslutsunderlag
Liberalernas motion den 14 september 2017.
Servicenämndens beslut den 8 november 2017, § 101, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2017.

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson
(SD), Torsten Czernyson (KD) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförs i
servicenämndens yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförs i
servicenämndens yttrande.

Reservationer
Mia Honeth (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-01-10

KS 2017/0854

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-01-10 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:50, §§ 1-27
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Ann Fröström, tf kommunikationschef, kl 16:20-19:00

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer

§ 1-29

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 17 januari 2018, kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-01-10

KS 2017/0854

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-10

Paragrafer

§ 1-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

2018-02-09

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2017-11-14

KS 2017/0827

Kommunstyrelsen

Gunnar Jönsson
046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Motion från Philip Sandberg (L) samt Inger
Tolsved Rosenkvist (L) "Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör betala"
Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) föreslår i en
motion att fullmäktige beslutar
att samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid
skadegörelse i enlighet med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra
utsatta platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i
enlighet med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av
kostnaderna för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med
motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med
belysningsåtgärder och upprensningar vid extra utsatta platser och
byggnader

Beslutsunderlag
Liberalernas motion den 14 september 2017
Servicenämndens beslut den 8 november 2017, § 101, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2017

Barnets bästa
Serviceförvaltningen anför att kommunen ansvarar för en betydande
andel av de inne- och utemiljöer som barn och ungdomar vistas i. Att
reducera de skadegörande handlingarna som riktas mot ifrågavarande
miljöer är av vikt för berörda gruppers välmående. Detta är redan en del
av det arbete som ständigt pågår inom serviceförvaltningen, varför
motionärernas förslag ej torde påverka förutsättningarna för barn och
ungdomar att leva och verka i Lund.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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2017-11-14
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Ärendet
Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) föreslår i en
motion att fullmäktige beslutar
att samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid
skadegörelse i enlighet med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra
utsatta platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i
enlighet med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av
kostnaderna för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med
motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med
belysningsåtgärder och upprensningar vid extra utsatta platser och
byggnader
Motionärerna anför därutöver följande:
Lunds kommun lägger varje år stora summor på att hantera skadegörelse
och vandalism, särskilt mot skolor, förskolor och idrottshallar.
Kostnaderna för denna skadegörelse kan reduceras genom att kommunen
vidtar en rad åtgärder. Samtliga kommunala verksamheter ska se till att ta
betalt av de som orsakar skadorna. Vidare föreslås att berörda nämnder
installerar okrossbart glas och s.k. mosquitos på extra utsatta platser.
Mosquitos är en slags störsändare som ger ifrån sig ett obehagligt ljud,
som ligger inom ett frekvensintervall som de flesta unga människor kan,
men de över 25 år inte kan, höra. Det tredje förslaget innebär är att
kommunens alla verksamheter sammanställer de årliga kostnaderna för
skadegörelse och klotter. Utöver ovanstående anser motionärerna att
kommunens nämnder ska intensifiera sitt arbete med belysningsåtgärder
och upprensningar vid extra utsatta platser och byggnader.

Motionen har remitterats till servicenämnden som anför följande:
Enskilda ärenden om eventuellt utkrävande av skadestånd hanteras
regelmässigt i nära samarbete med kommunens försäkringsbolag och
lämpar sig illa för politiska rambeslut. Det är även värt att nämna i
sammanhanget att kommunens försäkringsbolag har åtagit sig att årligen
tillhandahålla skadestatistik.
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Serviceförvaltningens medarbetare arbetar kontinuerligt med olika
åtgärder för att minimera risken för skadegörelse, de av motionärerna
nämnda ingår idag bland de åtgärder som övervägs inom ramen för
pågående underhållsarbete. Det trygghetsskapande arbetet pågår ständigt
och åtgärder mot bl.a. skadegörelse bör, även fortsättningsvis, få vara
föremål för fortlöpande utvärdering på tjänstemannanivå.
Kommunens utredningsresurser är begränsade, såväl avseende personal
som medel. Samtidigt står kommunen inför olika typer av utmaningar
som kräver att omfattande utredningar och undersökningar av olika slag
genomförs. Det finns ett stort antal frågor som det vore bra om
kommunen utredde, men i rådande situation är det av vikt att strängt
prioritera vilka frågor som ska ges särskilt fokus. Vid en sådan
prioritering behöver andra frågor ges försteg, framför behovet av att
genomföra en kartläggning för att omfattningen av skadegörelse och
klotter ska kunna belysas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförs i
servicenämndens yttrande.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND

Motion
Lund 2017-09-14

Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör betala
Lunds kommun lägger varje år stora summor på att hantera skadegörelse och vandalism.
Pengar som istället hade kunnat användas till mindre barngrupper i förskolan, fler lärare eller
ökad personaltäthet inom äldreomsorgen. Skadegörelsen sker ofta mot skolor och idrottshallar
där insynen exempelvis på nätter och helger är begränsad. I april handlade det om
Fäladshallen där tusentals liter vatten hade sprutats ut under natten. Golvet, inte minst i Ahallen, blev vattenskadat och hundratals ungdomar som idrottar i lokalerna fick se sina
träningar inställda för en tid framöver. Saneringsarbete och repararing medför inte bara stora
kostnader utan förstör även för de som sköter sig. I augusti var det Veberöds idrottshall som
drabbades, bland annat med insparkade dörrar och stulna föremål.

Vi behöver vidta olika åtgärder för att minska denna skadegörelse. En sådan att det måste
kosta att slå sönder. Den som förstör för andra ska inte heller kunna skicka räkningen till de
som sköter sig. Därför ska den som ertappas med att begå skadegörelse också faktureras på
delar av beloppet, helt i enlighet med skadeståndslagen som slår fast det gemensamma
ersättningsansvaret och i likhet med hur Landskrona Stad redan gör.

En annan åtgärd är att utreda möjligheten att på en del av dygnets timmar och på de mest
utsatta platserna ha så kallade mosquitos. Den används redan frekvent i olika delar av Malmö,
t.ex. på förskolor och skolor. Den började användas mot ungdomsgäng i andra länder
betydligt tidigare, inte minst i Storbritannien. Den ser ut som en kub och kan lätt gömmas vid
en fasad. Den ger ifrån sig ett irriterande ljud på en frekvens som normalt sett inte kan höras
av personer över 25 år. Den stör inte grannar eftersom ljudet är begränsat till en mindre yta.

Så här säger Jeantte Lövgren säkerhetssamordnare på Stadsfastigheter på Malmö Stad i en
intervju i Aftonbladet:
– Det har varit stora problem med glaskross och nedskräpning. Ibland har de
försökt sätta fyr på något. Personalen har fått börja dagarna med att städa bort
fimpar, glasflaskor och burkar. Det behöver de inte längre.
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Magnus Ekelund, säkerhetsansvarig på Stadsfastigheter säger till Kvällsposten:
- Jag var ganska skeptisk till att börja med men det visade sig ganska omgående
att de inte ville vara där mer och dricka öl. Det var inte så mycket ölburkar och
skadegörelse längre, säger Magnus Ekelund, säkerhetsansvarig på
Stadsfastigheter.

Det finns även kritiska röster som menar att den här typen av larm skulle vara
diskriminerande och kränka personlig integritet. Det måste dock sättas i relation till hur
kränkande och diskriminerande det är för barnen att mötas av ölburkar, krossat glas och
skadegörelse på sin förskola eller skola när de kommer på morgonen. Eller ungdomar i en
idrottsförening som möts av en vandaliserad idrottshall när de ska träna. Liberalerna vill
därför utreda hur även Lunds kommun skulle kunna använda sig av mosquitos på extra utsatta
platser.

Det behöver även arbetas med belysning och upprensning för att göra det obekvämt att
”hänga” vid byggnaderna. När den upplevda tryggheten ökar och även insynen från
kringboendet och förbipasserande kan det ge positiva effekter i form av minskad skadegörelse.
I en del fall kan det behöva bytas ut glas mot okrossbart glas.

Sist men inte minst måste kostnaderna synliggöras för verksamheten. Därför vill vi liberaler
ha en årlig rapport om kostnaden för skadegörelse i kommunens alla verksamheter.
Sammanfattningsvis föreslår vi:
-

Betalningsansvar vid skadegörelse. Det är den som förstör som ska betala, inte de som
drabbas.
Mosquitos vid extra utsatta platser
Belysning och upprensning vid byggnaderna
Okrossbart glas
Synliggöra kostnaderna för skadegörelse

Skadegörelsen måste minska. Våra gemensamma resurser ska användas till helt andra saker
och den som förstör för andra måste också ta konsekvenser av sitt handlande.
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Yrkanden
Liberalerna föreslår mot bakgrund av ovanstående kommunfullmäktige besluta

Att

samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid skadegörelse
i enlighet med motionens intentioner

Att

uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra utsatta
platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i enlighet med
motionens intentioner

Att

uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av kostnaderna
för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med motionens intentioner

Att

uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med belysningsåtgärder
och upprensningar vid extra utsatta platser och byggnader

För Liberalerna i Lund:

Philip Sandberg (L)

Inger Tolsved Rosenkvist (L)
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-08

§ 101

Yttrande över Liberalernas motion
”Stoppa skadegörelsen och låt den
som förstör betala”

Dnr SN 2017/0429

Sammanfattning
Liberalerna har i en motion föreslagit åtgärder för att minska risken för
skadegörelse på kommunens fastigheter. Motionärerna förordar att
kommunen kartlägger problemet med skadegörelse, utgår ifrån
betalningsansvar för skadegörare samt att det installeras okrossbart glas,
extra belysning och s.k. mosquitos på, ej närmare definierade, extra
utsatta platser inom kommunen. Förslaget är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Liberalernas motion ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör
betala” av den 14 september 2017. Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
den 23 oktober 2017.

Yrkanden
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar att servicenämnden ska tillstyrka
motionen. Lars Leonardsson (M), Rolf Sällryd (M) och Gert Andersson
(C) yrkar bifall till Inger Tolsved Rosenkvists (L) yrkande.
Mats Nilsson (S), Pontus Kjellström (V) och Anders Hansson (S) yrkar
att servicenämnden ska besluta i enlighet med serviceförvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
servicenämnden beslut i enlighet med yrkandet från Mats Nilsson (S),
Pontus Kjellström (V) och Anders Hansson (S).

Beslut
Servicenämnden beslutar
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober
2017 till kommunstyrelsen som servicenämndens yttrande över
Liberalernas motion ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör
betala”.

Reservationer
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson
(C) och Rolf Sällryd (M) reserverar sig mot servicenämndens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-08

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-08

SN 2017/0512

Servicenämnden
Plats och tid

Diamanten, Kristallen, Plan 1, 2017-11-08 klockan 17.10–20.33
Sammanträdet ajournerades klockan 18.48–19.16 samt klockan 19.54–
20.04

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Klara Twete (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare

Rolf Sällryd (M), tjänstgör för Maria Gunnevik (KD), §§ 94-del av §
103 (deltog ej i beslutet av § 103) klockan 17.10–20.22
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Maria Gunnevik
(KD) §§ 104-106

Ersättare

Barbro Törnqvist (S)
Ann-Sofi Severinsson (S)
Staffan Sölve (MP), klockan 17.10–19.38, §§ 94-102 (lämnade
sammanträdet under § 102)
Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga

Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 94-95
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 94-95
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 94-95
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Thobias Ligneman, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab, §§
94-95

Justerare

Klara Twete (S)

Paragrafer

§ 94-106

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 13 november 2017 kl.08.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

108

Servicenämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-08

SN 2017/0512

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Klara Twete (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-08

Paragrafer

§ 94-106

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-05
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Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

1(2)

Tjänsteskrivelse
2017-10-23

Martin Karlsson
046-359 54 35

Servicenämnden

martin.karlsson2@lund.se

Yttrande över Liberalernas motion ”Stoppa
skadegörelsen och låt den som förstör betala”
Dnr SN 2017/0429

Sammanfattning
Liberalerna har i en motion föreslagit åtgärder för att minska risken för
skadegörelse på kommunens fastigheter. Motionärerna förordar att
kommunen kartlägger problemet med skadegörelse, utgår ifrån
betalningsansvar för skadegörare samt att det installeras okrossbart glas,
extra belysning och s.k. mosquitos på, ej närmare definierade, extra
utsatta platser inom kommunen. Förslaget är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Liberalernas motion ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör
betala” av den 14 september 2017.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017.

Barnets bästa
Kommunen ansvarar för en betydande andel av de inne- och utemiljöer
som barn och ungdomar vistas i. Att reducera de skadegörande
handlingarna som riktas mot ifrågavarande miljöer är av vikt för berörda
gruppers välmående. Detta är redan en del av det arbete som ständigt
pågår inom serviceförvaltningen, varför motionärernas förslag ej torde
påverka förutsättningarna för barn och ungdomar att leva och verka i
Lund.

Ärendet
Liberalerna anför i en motion till Kommunfullmäktige att Lunds
kommun varje år lägger stora summor på att hantera skadegörelse och
vandalism, särskilt mot skolor, förskolor och idrottshallar. Motionärerna
menar att kostnaderna för denna skadegörelse kan reduceras genom att
kommunen vidtar en rad åtgärder.
Motionärerna anför att samtliga kommunala verksamheter ska se till att
ta betalt av de som orsakar skadorna. Vidare föreslås att berörda nämnder
installerar okrossbart glas och s.k. mosquitos på extra utsatta platser.
Mosquitos är en slags störsändare som ger ifrån sig ett obehagligt ljud,
som ligger inom ett frekvensintervall som de flesta unga människor kan,
men de över 25 år inte kan, höra. Det tredje förslaget innebär är att
kommunens alla verksamheter sammanställer de årliga kostnaderna för
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

serviceforvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2017-10-23
skadegörelse och klotter. Utöver ovanstående anser motionärerna att
kommunens nämnder ska intensifiera sitt arbete med belysningsåtgärder
och upprensningar vid extra utsatta platser och byggnader.

Servicenämndens yttrande
Enskilda ärenden om eventuellt utkrävande av skadestånd hanteras
regelmässigt i nära samarbete med kommunens försäkringsbolag och
lämpar sig enligt serviceförvaltningens mening illa för politiska
rambeslut. Det är även värt att nämna i sammanhanget att kommunens
försäkringsbolag har åtagit sig att årligen tillhandahålla skadestatistik.
Serviceförvaltningens medarbetare arbetar kontinuerligt med olika
åtgärder för att minimera risken för skadegörelse, de av motionärerna
nämnda ingår idag bland de åtgärder som övervägs inom ramen för
pågående underhållsarbete. Det trygghetsskapande arbetet pågår ständigt
och åtgärder mot bl.a. skadegörelse bör, även fortsättningsvis, få vara
föremål för fortlöpande utvärdering på tjänstemannanivå.
Kommunens utredningsresurser är begränsade, såväl avseende personal
som medel. Samtidigt står kommunen inför olika typer av utmaningar
som kräver att omfattande utredningar och undersökningar av olika slag
genomförs. Det finns ett stort antal frågor som det vore bra om
kommunen utredde, men i rådande situation är det av vikt att strängt
prioritera vilka frågor som ska ges särskilt fokus. Vid en sådan
prioritering ser serviceförvaltningen att andra frågor behöver ges försteg,
framför behovet av att genomföra en kartläggning för att omfattningen av
skadegörelse och klotter ska kunna belysas.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
att

översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober
2017 till kommunstyrelsen som servicenämndens yttrande över
Liberalernas motion ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör
betala”.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Jonna Myrebris
fastighetschef

2(2)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-01-10

Bilaga 17

§ 23

Motion från Hans-Olof Andersson (SD)
om att Lunds kommun ska bistå
Jernhusen med en ordningsvakt vid
Lunds central

Dnr KS 2017/0378

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i motion att Lunds kommun skall stå
för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens
ordningsvakt kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation.
Situationen på centralstationen och de angränsande ytorna, Bantorget,
Knut den Stores gata och Clemenstorget behandlades vid
kommunstyrelsens möte den 2017-04-05. Kommunstyrelsen beslutade då
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis,
näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i området
kring centralstationen, samt att rapportera planerade och utförda åtgärder
till Lunds brottsförebyggande råd. I detta arbete kan också åtgärder som
att utöka bevakningen med t ex ordningsvakt diskuteras.
Kommunkontoret anser, då det beslutade arbetet fortgår, att ytterligare
beslut i frågan inte är nödvändiga för närvarande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017 dnr
KS2017/0378.
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2017, § 159 dnr KS 2016/0994.
Hans-Olof Anderssons (SD) motion om att Lunds kommun skall bistå
Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central dnr KS2017/0378.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mia Honeth
(L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att
arbetet för att förbättra tryggheten i området kring
centralstationen fortsätter enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen samt
att

Justerare

avslå motionen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed
(FNL) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD), Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) röstar Nej.
Med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i
enlighet med Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

arbetet för att förbättra tryggheten i området kring centralstationen
fortsätter enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen samt
avslå motionen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Andersson (SD) och
Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 23/01-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C): Liberalerna och Centerpartiet
ser kommunala ordningsvakter som en allmän förstärkning för att
upprätthålla ordning och trygghet och som inte är riktad mot någon
särskild grupp.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-01-10

KS 2017/0854

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-01-10 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:50, §§ 1-27
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Ann Fröström, tf kommunikationschef, kl 16:20-19:00

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer

§ 1-29

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 17 januari 2018, kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-01-10

KS 2017/0854

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-10

Paragrafer

§ 1-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-02-09
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari
2018, ärende 23. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds
kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central,
(KF) Dnr KS 2017/0378
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bifallsyrkande till motionen.
Våren 2017 skrev Jernhusens säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I
brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen. Han
föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här
tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som
kommunen skulle ställa upp med. Vi i SD motionerade omedelbart om att
kommun skulle bifalla detta. Nu har vår motion legat i åtta månader hos
tjänstemännen, obegripligt varför. De har inte gjort någon utredning, utan
tycker bara att de åtgärder som görs räcker, och att motionen ska avslås.
Detta trots att situationen vid stationen fortfarande är lika dålig som den
var när brevet från Jernhusen inkom!
För Sverigedemokraterna 2018-01-10

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10

Ang Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds kommun
ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central (Dnr:
KS 2017/0378)
Vi ser allvarligt på förekomsten av eventuella otrygga miljöer, såväl i Lunds stad som i övriga
delar av kommunen. Kommuninvånarna ska känna sig trygga och säkra när de rör sig och
vistas i våra parker, på torg, gator och alla andra offentliga platser. Lunds kommun har en
kontinuerlig dialog med Polisen för att jobba med trygghetsskapande insatser och åtgärder.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg vem som har ansvaret för trygghet och säkerhet på
olika platser. I Lund C fall är det polisen och fastighetsägaren Jernhusen som äger frågan.
Lunds kommun bör vara mycket restriktiv med att överta ansvaret för något som staten och
Jernhusen ska ombesörja.
Vidare vill vi understryka vikten av att Lunds kommun, samt alla inblandade aktörer,
noggrant beaktar trygghetsfaktorn i planeringen och utformningen av nya Lund C. Detta har
vi även påpekat i tidigare sammanhang.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-12-19

KS 2017/0378

Kommunstyrelsen

Mats Greko
046-35 84 60
mats.greko@lund.se

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att
Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en
ordningsvakt vid Lunds central.
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i motion att Lunds kommun skall stå
för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens
ordningsvakt kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation.
Situationen på centralstationen och de angränsande ytorna, Bantorget,
Knut den Stores gata och Clemenstorget behandlades vid
kommunstyrelsens möte den 2017-04-05. Kommunstyrelsen beslutade då
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis,
näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i området
kring centralstationen, samt att rapportera planerade och utförda åtgärder
till Lunds brottsförebyggande råd. I detta arbete kan också åtgärder som
att utöka bevakningen med t ex ordningsvakt diskuteras.
Kommunkontoret anser, då det beslutade arbetet fortgår, att ytterligare
beslut i frågan inte är nödvändiga för närvarande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017 dnr
KS2017/0378
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2017, § 159 dnr KS 2016/0994
Hans-Olof Anderssons (SD) motion om att Lunds kommun skall bistå
Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central dnr KS2017/0378

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Kommunen och polisen har genom sina
gemensamma medborgarlöften inom området ”trygg ungdom” satt
tryggheten för barn och unga i främsta rummet. Flera olika aktiviteter för
att öka tryggheten har genomförts och kommer att genomföras. Detta
gynnar särskilt barn och unga.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-12-19

KS 2017/0378

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att arbetet för att förbättra tryggheten i området kring centralstationen
fortsätter enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen samt
att avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Hans- Olof Andersson (SD)

Britt Steiner
planeringschef
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122

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-04-05

§ 159

Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L)
skrivelse om att öka tryggheten för
medborgarna kring Lunds central

Dnr KS 2016/1255

Sammanfattning
Philip Sandberg och Mia Honeth (L) har i skrivelsen ”Öka tryggheten för
medborgarna kring Lunds central”, belyst problem med ordningen kring
Lunds centralstation, frekventa inslag av olika störningar och en ökad
otrygghet hos boende och besökare som på olika sätt passerar eller
befinner sig i området kring centralstationen.
De föreslår flera åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bl a att
den nuvarande lokala ordningsstadgan skall ses över i samråd med
relevanta aktörer i området och att en utökad samverkan med aktörerna
skall leda till konkreta åtgärder för att öka tryggheten i och omkring
Lunds centralstation.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-03-22.
Minnesanteckningar från Lunds brottsförebyggande råd den 15 november
2016.
Skrivelse till kommunstyrelsen inkommen 2016-12-22.

Yrkanden
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar i första hand att återremittera ärendet med uppdrag att
tillsammans med Jernhusen, Polismyndigheten och andra relevanta
aktörer skyndsamt föreslå förstärkt resurs i form av kommunal/a
trygghetsvakt/er på och omkring Lunds C samt finansiering.
I andra yrkas att bifalla skrivelsen med följande tillägg; att uppdra åt
kommunkontoret att tillsammans med Jernhusen, Polismyndigheten och
andra relevanta aktörer skyndsamt föreslå förstärkt resurs i form av
kommunal/a trygghetsvakt/er på och omkring Lunds C samt finansiering.
Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP)
och Christer Wallin (M) yrkar bifall till kommunkontorets förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torsten Czernysons (KD) m.fl.
yrkande mot Mia Honeths (L) m.fl. yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torsten Czernysons (KD) m.fl.
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mia Honeths (L) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar ja.
Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S),
Emma Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V),
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Björn Abelson (S) och Anne
Landin (FNL) röstar nej.
Med 10 nej-röster mot 3 ja-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis,
näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i
området kring centralstationen,
att rapportera planerade och utförda åtgärder till Lunds
brottsförebyggande råd, samt
att anse skrivelsen besvarad.
att

Reservationer
Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges. Protbil. § 159/01.
Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L)
Mia Honeth (L)
Kommunkontoret strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare

Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Paragrafer

§ 130-167

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION FRÅN LIBERALERNA OCH
CENTERPARTIET
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05

Skrivelse från (L) om att öka tryggheten för medborgarna kring
Lunds central (Dnr: KS 2016/1255)
Även om Lunds kommun generellt sett är en trygg kommun med goda resultat i den årliga
trygghetsmätningen finns det några begränsade platser som är mer brottsbelastade än andra.
Den mest brottsutsatta platsen i kommunen är den s.k. C-triangeln kring Sveriges tredje
största station, Lunds central.
Både lundabor och besökare ska kunna känna sig trygga när de rör sig i, och omkring,
stationsområdet. Skrivelsen pekar på ett antal områden där arbetet för att öka tryggheten kan
växlas upp, även om mycket redan görs bra idag. Bland annat behöver vi göra en översyn av
nuvarande ordningsstadgan för att säkerställa att den är anpassad efter de utmaningar som
finns idag. Mest akut är dock att föreslå en förstärkt resurs i form av en kommunal
trygghetsvakt (eller flera) tillsammans med Jernhusens befintliga vakt på och omkring Lunds
C samt finansiering för denna. En sådan finansiering kan vara ur kommunstyrelsens
reserverade medel. Denna trygghetsvakt kan då komplettera polisens verksamhet och öka
tryggheten på och omkring stationsområdet. Som jämförelse kan nämnas att Knutpunkten i
Helsingborg har sex ordningsvakter medan Lunds central bara har en.
Vi beklagar att en majoritet i kommunstyrelsen avslog vårt förslag. De hänvisar till att någon
annan egentligen har ansvar för säkerheten. Det är visserligen korrekt, men samtidigt kan vi
inte bara stillasittande se på när våra kommuninnevånare, näringsidkare och besökare känner
sig otrygga och upplever hotfulla situationer. Då måste vi både reagera och agera.
Jernhusen skriver följande i ett brev till samtliga ledamöter och ersättare i Lunds
kommunstyrelse:
Jernhusen har med stor framgång satt in både stationsvärdar och ordningsvakt på stationen
och kommunens omedelbara angränsande ytor som ingriper i de fall där man bryter mot
lagen, skapar obehag eller på annat sätt stör den allmänna ordningen, Polisen anser det vara
ett bra initiativ och vakten är ett bra komplement till områdespolisen då det pga. ovannämnda
problematik krävs permanent närvaro av en myndighetsperson vilket polisens resurser inte
alltid räcker till. Polisen är dessutom bollplank och stöttar/handleder Ordningsvakten, samt
ser till att allt sköts på ett korrekt sätt. Fackets skyddsombud införde för en månad sedan ett
s.k. skyddsstopp mot ensamarbetande Ordningsvakter i området pga. den förhöjda risk det
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innebär att som ensam Ordningsvakt tillrättavisa så många. När en ensamarbetande
Ordningsvakt ingriper ökar dessutom risken att den tillrättavisade sätter sig till motvärn med
förhöjd risk för personskada som följd för bägge parter. Skyddsstoppet upphävdes dock av
arbetsmiljöverket, då arbetsgivaren kunde uppvisa rutiner och instruktioner som minimerade
risken för personskada. Facket och Arbetsmiljöverket bevakar dock frågan fortlöpande och
vid minsta tecken på en försämrad arbetsmiljö så träder stoppet i kraft med omedelbar
verkan. Området anses ju statistiskt vara ett av de mer brottsbelastade i Lund och man får
inte glömma att vid merparten av alla incidenter med ordningsstörande mot allmänhet,
tillkallas polis inte och hamnar således ej heller i statistiken.
För att inte riskera förlora Ordningsvakten som genom sitt ihärdiga arbete lyckats bryta den
negativa trenden, föreslår Jernhusen därför en kompletterande vakt i kommunens regi som
tillsammans med vår befintliga vakt kan vara polisen behjälplig på ett större område (den s.k.
C-triangeln).

Detta är uppgifter vi måste ta på allvar. Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss till
förmån för vårt eget yrkande i kommunstyrelsen.

Mia Honeth (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 59

Bilaga 18

Motion från Zoltan G Wagner (KD)
”Folkparken som Miljöpark”

Dnr KS 2017/0083

Sammanfattning
Zoltan Wagner (KD) har lämnat en motion om Folkparken som
miljöpark. Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2017.
Tekniska nämndens beslut den 15 november 2017 § 223.
Byggnadsnämndens beslut den 16 november 2017 § 208.
Motion från Zoltan Wagner (KD) Folkparken som miljöpark.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med vad nämnderna anfört.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Justerare

Utdragsbestyrkande

129
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn
Winsborg (M), Philip Sandberg (L) och Dan Ishaq (M) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons
(C) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad med vad nämnderna anfört.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 59/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-02-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 37-65, kl 16:20-21:05
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 30-42, kl 15:00-17:35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 30-36
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M), §§ 43-65
Dan Ishaq (M), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 54-65
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 30-53

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl 15:40-20:50
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30
Jytte Lindborg, skoldirektör, kl 15:00-15:15

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 30-65

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

§ 30-65

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-09
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-12-22

KS 2017/0083

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Motion från Zoltan G Wagner (KD)
"Folkparken som Miljöpark".
Sammanfattning
Zoltan Wagner (KD) har lämnat en motion om Folkparken som
miljöpark. Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2017
Tekniska nämndens beslut den 15 november 2017 § 223
Byggnadsnämndens beslut den 16 november 2017 § 208
Motion från Zoltan Wagner (KD) Folkparken som miljöpark.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Beslutet bedöms påverka barn då gröna miljöer oftast
är en bra lekmiljö. Så länge aktiviteterna som föreslås inte förhindrar
andra användningsområde för parken, så bör det inte ha någon negativ
påverkan.

Ärendet
Zoltan Wagner (KD) har lämnat en motion om Folkparken som
miljöpark. I motionen anges att Folkparken är ett omtyckt och omhuldat
område men att byggnaderna dessvärre har fått förfalla under ett långt
antal år. I motionen yrkas
att tillsvidare möjliggöra handel och utställning av miljö- och närodlade
varor i Folkparkens grönområde och i gångarna runt byggnaden.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-12-22

KS 2017/0083

Nämndernas yttrande
Byggnadsnämnden ställer sig positiva till motionen att ha verksamhet i
parken. Nämnden konstaterar att det inte finns något i befintlig stadsplan
som strider mot den användningen. Hur det rent praktiskt skulle fungera
hänvisar nämnden till Tekniska nämnden som har driftansvar för parken.
Tekniska nämnden ställer sig positiva till motionen att ha verksamhet i
parken likt ovanstående, men kan inte åta sig att vara arrangör. För den
arrangör som i god tid söker tillstånd för upplåtelse av allmän plats, kan
nämnden i dagsläget inte se några hinder att upplåta Folkparken för
marknad med miljö- och närodlade varor och tjänster.

Kommunkontorets kommentar
Nämnderna ser inga hinder mot att förslaget genomförs. Tekniska
nämnden ser dock inga möjligheter att vara arrangör.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med vad nämnderna anfört

Anette Henriksson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Zoltan Wagner (KD)

Britt Steiner
Planeringschef
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-16

§ 208

Remiss i ärende ”Motion från Zoltan G
Wagner (KD) ”Folkparken som
Miljöpark”.”, KS 2017/0083

Dnr BN 2017/0384

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD)
Folkparken som miljöpark till byggnadsnämnden på remiss.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen, som vill att man
tillsvidare ska möjliggöra handel och utställning av miljö- och närodlade
varor i Folkparkens grönområde och i gångarna runt byggnaden.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-24
Motion Folkparken som Miljöpark, 2017-01-26 (aktbilaga 1.2)

Yrkanden
Dimitrios Afentoulis (KD) med instämmande av Klas Svanberg (M) och
Mia Honeth (L) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.
Björn Abelson (S) med instämmande av Anna Hagerberg (MP) yrkar i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag med följande tillägg:
Byggnadsnämnden uttalar att vi fortsatt önskar att Folkparken är som
Kulturhus för Väster och övriga Lund. Förslaget att komplettera
Folkparkens utemiljöer med handel och utställning av miljö-och
närodlade varor i enlighet med motionen kan vara positivt att förverkliga.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S)
m. fl. yrkande mot Dimitrios Afentoulis (KD) m. fl. yrkande och finner
att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Johan Helgeson (MP), Akram Heidari
(S), Mohsen Abtin (S) och Anna Hagerberg (MP) röstar för bifall till
Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Ann Schlyter
(V), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar för bifall
till Dimitrios Afentoulis (KD) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-16

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6
röster mot 5 beslutat att bifalla Dimitrios Afentoulis (KD) m. fl.
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget
samt översända detsamma till kommunkontoret

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-16

BN 2016/0532

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-11-16 klockan
17.00–21.25

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf, närvarande §§ 193-204 kl. 17.00-21.05
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ann Schlyter (V), tjänstgör för Helmut Moser (V)

Ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) §207
Margita Malmros (S)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M) §207
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §201 och
§§205-211
Christoffer Karlsson (L), närvarande §§ 193-203 kl. 17.00-20.47
Axel Nordberg (L)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Kent Ratcovich, planarkitekt
Åsa Nyberg, planarkitekt
Johan Lindström, samhällsplanerare
Jenny De Navarro Jones, sekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt
Maria Milton, biträdande planchef

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 193-211

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 22 november
2017 kl. 11.45
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-16

BN 2016/0532

Underskrifter
Sekreterare

Jenny De Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Mia Honeth (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-16

Paragrafer

§ 193-211

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jenny De Navarro Jones

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-18
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Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Diarienummer

2017-10-24

BN 2017/0384

Byggnadsnämnden i Lund

Maria Lindvall
046-359 58 12
Maria.borissonlindvall@lund.se

Remiss- Motion från Zoltán G-Wagner (KD)
”Folkparken som miljöpark”
BN 2017/0384

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD)
Folkparken som miljöpark till byggnadsnämnden på remiss.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen, som vill att
man tillsvidare ska möjliggöra handel och utställning av miljö- och
närodlade varor i Folkparkens grönområde och i gångarna runt
byggnaden.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-24 (denna
handling)
Motion Folkparken som Miljöpark, 2017-01-2 (aktbilaga 1.2)

Barnets bästa
Beslutet bedöms påverka barn då gröna miljöer oftast är en bra
lekmiljö. Så länge aktiviteterna som föreslås inte förhindrar andra
användningsområde för parken, så bör det inte ha någon negativ
påverkan.

Ärendet
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltan G Wagner (KD)
Folkparken som miljöpark till byggnadsnämnden på remiss.
I motionen konstaterar Zoltán G-Wagner att Folkparken är ett omtyckt
grönområde i västra Lund som fungerar som ett rekreationsområde för
de närboende. Parkens byggnad har dessvärre förfallit till oanvändbart
skick.
Vidare konstaterar han att i dagsläget har kommunen inte resurser att
iordningställa byggnaderna för någon verksamhet. Folkparken har
stora möjligheter och bör i görligaste mån användas till sådant som i
första hand inte inbegriper stora ombyggnadsinsatser. Folkparken

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

www.lund.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Diarienummer

2017-10-24

BN 2017/0384

ligger nära Lunds centrala delar och nås lätt för alla sorters trafikanter
inklusive stadsbussarna. Folkparken borde kunna användas till
aktiviteter som inte inbegriper stora kostnader.
Zoltán G-Wagner föreslår att tillsvidare möjliggöra handel och
utställning av miljö- och närodlade varor och tjänster i Folkparkens
grönområde och i de spaljéklädda gångarna runt byggnaden.
En senare vidareutveckling av konceptet bör leda till en
inomhushandelsplats för produkter och tjänster i samma linje.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen att ha
verksamhet i parken likt ovanstående. Det finns inget i befintlig
stadsplan som strider mot den användningen. Hur det rent praktiskt
skulle fungera hänvisar stadsbyggnadskontoret till Tekniska
förvaltningen som har driftansvar för parken.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget
samt översända detsamma till kommunkontoret

Ole Kasimir
Planchef
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Maria Lindvall
landskapsarkitekt

2 (2)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-15

§ 223

Motion (KD) Folkparken som miljöpark

Dnr TN 2017/0631

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD)
Folkparken som miljöpark till tekniska nämnden på remiss.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 31 oktober 2017
Motion Folkparken som Miljöpark, daterad 26 januari 2017

Yrkanden
Aleksander Mlynarczyk (KD) yrkar bifall till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Aleksander
Mlynarczyk (KD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse,
samt att översända skrivelsen till Kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Zoltán G-Wagner

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

TN 2017/0732

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, brotorget 1, Lund, 2017-11-15 klockan 17.30–
21.00

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande, jäv § 216
Lena Fällström (S), vice ordf, Ordförande § 216
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Anne Dederichs (V), Tjänstgörande för Anders Jarfjord (V)
Hanna Örnskär (MP), Tjänstgörande för Emma Berginger (MP) §
217
Johan Nilsson (C), Tjänstgörande för Lars-Göran Hansson (C)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Jean Niyongabo (MP)
Camilla Neptune (L)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef, anmäler jäv § 216 och deltar inte i
behandlingen av ärendet.
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Monica Perez, Administratör
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare
Christian Wilke, Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Pernilla von Strohkirch, Projektchef Spårväg Lund C-ESS
Istvan Ulvros, FNL, Förtroendevald Lunds kommun

Justerare

Cecilia Barnes (L)

Paragrafer

§ 208-236

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen den 22 november 2017 kl 16:30 § 216, den
28 november 2017 kl 16:30 §§ 208-215 samt §§ 217-235

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

TN 2017/0732

Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Cecilia Barnes (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Paragrafer

§ 208-236

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-15
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Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse
2017-10-31

Maria Sjögren

1(2)

Tekniska nämnden

maria.sjogren2@lund.se

Motion (KD) Folkparken som miljöpark
KS 2017/0083
TN 2017/0631

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD)
Folkparken som miljöpark till tekniska nämnden på remiss.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-31
Motion Folkparken som Miljöpark, 2017-01-26
Barnens bästa
Beslutet bedöms påverka barn då gröna miljöer oftast är en bra lekmiljö. Så
länge aktiviteterna som föreslås inte förhindrar andra användningsområde för
parken, så bör det inte ha någon negativ påverkan.
Ärendet
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltan G Wagner (KD)
Folkparken som miljöpark till tekniska nämnden på remiss.
I motionen konstaterar Zoltán G-Wagner att Folkparken är ett omtyckt
grönområde i västra Lund som fungerar som ett rekreationsområde för de
närboende. Parkens byggnad har dessvärre förfallit till oanvändbart skick.
Vidare konstateras att i dagsläget har kommunen inte resurser att
iordningställa byggnaderna för någon verksamhet. Folkparken har stora
möjligheter och bör i görligaste mån användas till sådant som i första hand
inte inbegriper stora ombyggnadsinsatser. Folkparken ligger nära Lunds
centrala delar och nås lätt för alla sorters trafikanter inklusive stadsbussarna.
Folkparken borde kunna användas till aktiviteter som inte inbegriper stora
kostnader.
Zoltán G-Wagner föreslår att tillsvidare möjliggöra handel och utställning av
miljö- och närodlade varor och tjänster i Folkparkens grönområde och i de
spaljéklädda gångarna runt byggnaden. En senare vidareutveckling av
konceptet bör leda till en inomhushandelsplats för produkter och tjänster i
samma linje.
Yttrande
Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till motionen att ha verksamhet i
parken likt ovanstående, men kan inte åta sig att vara arrangör. För den
arrangör som i god tid söker tillstånd för upplåtelse av allmän plats, kan
förvaltningen i dagsläget inte se några hinder att upplåta Folkparken för
marknad med miljö- och närodlade varor och tjänster.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2017-10-31

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse,
samt att översända skrivelsen till Kommunstyrelsen.

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
Zoltán G-Wagner

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

2(2)

147
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 61

Bilaga 19

Motion från Lars V Andersson (C)
angående överbyggnad av
motorvägen

Dnr KS 2017/0743

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige
angående överbyggnad av motorvägen. Motionen har remitterats till
byggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2018.
Byggnadsnämnden beslut den 19 oktober 2017 § 186.
Tekniska nämnden beslut den 18 oktober 2017 § 200.
Lars V Andersson (C) motion angående överbyggnad av motorvägen.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V),
Emma Berginger (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Björn Abelson (S),
Ulf Nymark (MP) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge byggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram
förslag till utredningsdirektiv samt att snarast återredovisa dem till
kommunstyrelsen samt
att anse motionen bifallen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

ge byggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram
förslag till utredningsdirektiv samt att snarast återredovisa dem till
kommunstyrelsen samt
anse motionen bifallen.

Protokollsanteckningar
Miljöpartiet: I enlighet med tidigare ställningstaganden anser Miljöpartiet
att byggandet av trafikplats Ideon och breddningen av E22 inte ska
påbörjas i avvaktan på utredning om överdäckning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

148
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-02-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 37-65, kl 16:20-21:05
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 30-42, kl 15:00-17:35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 30-36
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M), §§ 43-65
Dan Ishaq (M), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 54-65
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 30-53

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl 15:40-20:50
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30
Jytte Lindborg, skoldirektör, kl 15:00-15:15

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 30-65

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

150
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

§ 30-65

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-09
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-01-16

KS 2017/0743

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Motion från Lars V Andersson (C) angående
överbyggnad av motorvägen
Sammanfattning
Lars V Andersson (C)har lämnat en motion till kommunfullmäktige
angående överbyggnad av motorvägen. Motionen har remitterats till
byggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2018
byggnadsnämnden beslut den 19 oktober 2017 § 186
Tekniska nämnden beslut den 18 oktober 2017 § 200
Lars V Andersson (C) motion angående överbyggnad av motorvägen.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En överdäckning av E22 skulle minska motorvägens
barriäreffekt och därmed förbättra möjligheterna för barn och andra att röra
sig i området. Även minskade bullernivåer är positivt för barns vistelse i
området.

Ärendet
Lars V Andersson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i
vilken han yrkar
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna, såväl tekniskt som ekonomiskt, att bygga över delar
av motorvägen söder om trafikplats Ideon i samband med
anläggande av denna trafikplats samt
att snarast återkomma till fullmäktige med redovisning och förslag med
anledning av detta uppdrag.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Diarienummer

2018-01-16

KS 2017/0743

Nämndernas yttrande
Byggnadsnämnden ser stora fördelar med en överdäckning av E22.
Vägens barriäreffekt är påtaglig och en överdäckning ger möjlighet till
nya kopplingar mellan östra och västra sidan av vägen, särskilt för fotgängare och cyklister men kanske också för kollektivtrafik och bil.
Minskad bullerpåverkan från E22 vore mycket positivt, liksom
frigörandet av ytor som kan användas för bebyggelse eller park och
rekreation. Utmaningen med en överdäckning är framförallt av
ekonomisk karaktär. Den tidigare beräknade kostnaden på 1,5 miljarder
kronor är ansenlig, och sedan den beräkningen gjordes har
byggkostnadsindex stigit påtagligt. Men det finns också tekniska
svårigheter som inte är lösta, bland annat risken för olyckor med farligt
gods kopplat till bebyggelse ovanpå tunneln.
Jämfört med den genomförda förstudien föreslår motionen en mer begränsad tunnel, som i norr slutar ungefär vid Hardebergaspåret. Denna
begränsning, tillsammans med att utformningen för Trafikverkets projekt
med nya körfält och anslutning till Ideon börjar klarna, kan tala för att det
vore intressant med en aktualiserad studie av förutsättningar och
kostnader för en överdäckning mellan Hardebergaspåret och trafikplats
Gastelyckan. Det vore också intressant att belysa hur stora intäkter från
byggrätter som kan frigöras.
Byggnadsnämnden anser dock inte det är rimligt att begära att
Trafikverket genomför en utredning inom ramen för pågående vägplan
för E22. Väg-planen är långt framskriden och finansierad i förslaget till
nationell plan för transportsystemet. Om en överdäckning skulle prövas
inom ramen för pågående vägplan skulle ombyggnaden försenas
påtagligt. En utredning av överdäckning bör därför genomföras av
kommunen, i samråd med Trafikverket, men utanför pågående
vägplaneprocess.
Tekniska nämnden ser stora fördelar för stadsmiljön med en
överdäckning av E22. Men också stora utmaningar, framförallt
ekonomiska. Den tidigare beräknade kostnaden på 1,5 miljarder kronor är
ansenlig, och sedan den beräkningen gjordes har byggkostnadsindex
stigit påtagligt.
Jämfört med den genomförda utredningen 2010 föreslår motionen en mer
begränsad tunnel, som i norr slutar ungefär vid Hardebergaspåret.
Nämndens preliminära bedömning om var på sträckan en överdäckning
möjligen skulle kunna vara rimlig ligger i linje med motionärens. Det är
sträckan där E 22 ligger nedsänkt i förhållande till omgivningen, dvs
söder om Tunavägen.
Ovanstående begränsning, tillsammans med att utformningen för
Trafikverkets projekt med nya körfält och anslutning till Ideon börjar
klarna, kan tala för att det vore intressant med en aktualiserad studie av
förutsättningar och kostnader för en överdäckning. Det vore också
intressant att belysa hur stora intäkter från byggrätter som kan frigöras.
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Diarienummer

2018-01-16

KS 2017/0743

Tekniska nämnden anser i nuläget inte att det är rimligt att begära att
Trafikverket genomför en överdäckningsutredning inom ramen för
pågående arbete med vägplanen. Främst för att projektet är så långt
framskridet. Ombyggnaden finns med som ett prioriterat projekt i
Trafikverkets förslag till nationell trafiköverslagsgripande plan för
perioden 2019-2029. En överdäckning ligger inte inom vägplanens
uppdrag, omfattas inte av gällande överenskommelse med kommunen,
etc. Det är helt uppenbart att om en eventuell överdäckning skulle prövas
inom ramen för pågående arbete med vägplanen så skulle ombyggnaden
försenas betydligt. Förvaltningens bedömning är att en sådan försening
hade riskerat att stoppa utvecklingen av Ideon och Brunnshög.
Tekniska nämnden föreslår att tekniska förvaltningen tillsammans med
stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att i samråd med Trafikverket
studera de tekniska och ekonomiska möjligheterna för en överdäckning
utanför den process som nu pågår med vägplanen.

Kommunkontorets kommentar
Nämnderna anser att det vore intressant med en aktualiserad studie av
förutsättningar och kostnader för en överdäckning i enlighet med
motionens förslag. Kommunkontoret föreslår att kommunfullmäktige ger
byggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag till
utredningsdirektiv samt att snarast återredovisa dem till
kommunstyrelsen. Ett eventuellt kommande uppdrag bör tilldelas
byggnadsnämnden och tekniska nämnden.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

ge byggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram
förslag till utredningsdirektiv samt att snarast återredovisa dem till
kommunstyrelsen samt
anse motionen besvarad

Carin Hillåker
Bitr. Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Lars V Andersson
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Britt Steiner
Planeringschef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-18

§ 200

Motion (C) - Angående överbyggnad
av motorvägen, E22

Dnr TN 2017/0567

Sammanfattning
I samband med remissyttrande avseende samrådhandling för
ombyggnation av väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund N,
har motion inlämnats av Centerpartiet. Motionen föreslår möjligheterna
utreds att bygga över motorvägen kring Hardebergaspåret och söderut, så
att motorvägen kommer att gå i en kortare tunnel. Tekniska förvaltningen
föreslår att, med tidigare utredningar som grund, tekniska och
ekonomiska möjligheter för en sådan överdäckning utreds.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 4 oktober 2017
Motion (C) - Angående överbyggnad av motorvägen, inkom 15 augusti
2017
Förstudie – Tyréns konsultrapport överdäckning av E 22, daterad
september 2010

Yrkanden
Johan Nilsson (C), Lena Fällström (S), Mats Helmfrid (M), Cecilia
Barnes (L), Marit Stigson (FI) och Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Johan Nilssons (C) med fleras yrkande
om bifall till förvaltningens förslag till yttrande och finner det vara
bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att anhålla hos kommunfullmäktige att
tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med
stadsbyggnadskontoret och i samråd med Trafikverket utreda
möjligheterna till överdäckning av E22 samt

att

översända skrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-18

TN 2017/0686

Tekniska nämnden
Plats och tid
Ajournering
Ledamöter

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-10-18 klockan 17.30–
21.52
Klockan 19.20-19.45
Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), tjänstgörande kl. 17.30-21.20 §§ 187-202
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Teresa Hankala-Janiec (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S)
kl. 21.20-21.52 §§ 203-207
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars-Göran Hansson (C)
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)

Ersättare

Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Sabina Lindell, nämndsekreterare
Pernilla von Strohkirch, projektchef Spårväg Lund C-ESS
Hanna Wennberg, Trivector AB
Emma Lund, Trivector AB
Monica Perez, administratör
Istvan Ulvros (FNL), förtroendevald Lunds kommun

Justerare

Lena Fällström (S), med Jens Gynnerstedt (MP) som ersättare

Paragrafer

§ 187-207

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen den 25 oktober 2017 kl. 09.00, § 196-197
omedelbart justerade 2017-10-18.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-18

TN 2017/0686

Underskrifter
Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-18

Paragrafer

§ 187-207

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-11-20
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Tekniska förvaltningen
Kontor

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2017-10-04

TN 2017/0567

Tekniska nämnden

Per Eneroth
per.eneroth@lund.se

Motion (C) - Angående överbyggnad av
motorvägen, E 22
Sammanfattning
I samband med remissyttrande avseende samrådhandling för
ombyggnation av väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund N,
har motion inlämnats av Centerpartiet. Motionen medförde att beslut
fattades att frågan om överdäckning av E22 önskas utredas. Motionen
föreslår att det främst gäller delen kring Hardebergaspåret och söderut.
Tekniska förvaltningen föreslår att, med tidigare utredningar som grund,
studera tekniska och ekonomiska möjligheter avseende sådan
överdäckning.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-04.
KS motion från Lars V Andersson angående överbyggnad av
motorvägen, inkom 2017-08-15.
Förstudie – Tyréns konsultrapport överdäckning av E 22, daterad
september 2010.

Barnets bästa
Om föreslagen utredning leder fram till en överdäckning av E22 kommer
den kraftiga barriär som E22 utgör försvinna, och en friare rörlighet
mellan angränsande stadsdelar skapa bättre förutsättningar för barns
livskvalitet och utveckling. Dessa studeras vidare vid eventuella
fördjupningar.

Ärendet
Vägplan för ombyggnation av väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan
och Lund N (inkl nya ramper till Ideon) har varit ute på samråd under
sommaren. I samband med behandlingen av kommunens yttrande i
kommunstyrelsen har motion inkommit från Centerpartiet. Motionen
föreslår att utreda möjligheterna att bygga över motorvägen kring
Hardebergaspåret och söderut, så att motorvägen kommer att gå i en
kortare tunnel. Med en sådan skulle t ex Vipeholmsområdet kopplas
närmare centrum, det skulle skapas utrymme för nya verksamheter, samt
dämpa trafikbullret från motorvägen. Motionären föreslår avslutningsvis

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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2017-10-04

TN 2017/0567

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna, såväl tekniskt som ekonomiskt, att bygga över delar av
motorvägen söder om trafikplats Ideon.
Kommunstyrelsen har i yttrandet gällande samrådsremissen för vägplan
för ombyggnation av väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund N
(inkl nya ramper till Ideon) framfört önskemål om att man ”vill se en
utredning från Trafikverkets sida tillsammans med Lunds kommun av
förutsättningarna för en övertäckning av hela eller delar av E22:ans
berörda sträckning genom Lund, som även hade kunnat möjliggöra ny
bebyggelse både närmare vägen och eventuellt på en övertäckning.”
Utredningar om överdäckning av E 22 har gjorts tidigare, senast under
2010. Se bilaga. I utredningen analyserades de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för en överdäckning . Ett genomförbart förslag,
utformningsalternativ A i utredningen, visade en tunnel mellan en punkt
strax norr om Tunavägen och en punkt strax norr om trafikplats
Gastelyckan, en sträcka på ca 1300 m. På denna sträcka skulle det vara
möjligt att bygga hus i upp till tre våningar (utan källare).
Överdäckningen skulle leda till minskat buller utmed sträckan, men vid
tunnelmynningarna kan dock viss ökning förväntas.
Den beräknade kostnaden för genomförandet bedömdes till ca 1,5
miljarder. I uppdraget ingick inte att värdera möjliga intäkter för
byggrätter som möjliggörs på den frigjorda marken. Intäkterna bedömdes
dock från förvaltningen bli relativt små med tanke på den höga
byggkostnaden ovanpå tunneln.
Sammanfattningsvis visade kommunens utredning på stora svårigheter
både tekniskt och ekonomiskt. Beslut fattades om att inte gå vidare med
förslaget.
Yttrande
Förvaltningen ser stora fördelar för stadsmiljön med en överdäckning av
E22. Men också stora utmaningar, framförallt ekonomiska. Den tidigare
beräknade kostnaden på 1,5 miljarder kronor är ansenlig, och sedan den
beräkningen gjordes har byggkostnadsindex stigit påtagligt.
Jämfört med den genomförda utredningen 2010 föreslår motionen en mer
begränsad tunnel, som i norr slutar ungefär vid Hardebergaspåret.
Förvaltningens preliminära bedömning om var på sträckan en
överdäckning möjligen skulle kunna vara rimlig ligger i linje med
motionärens. Det är sträckan där E 22 ligger nedsänkt i förhållande till
omgivningen, dvs söder om Tunavägen.
Ovanstående begränsning, tillsammans med att utformningen för
Trafikverkets projekt med nya körfält och anslutning till Ideon börjar
klarna, kan tala för att det vore intressant med en aktualiserad studie av
förutsättningar och kostnader för en överdäckning. Det vore också
intressant att belysa hur stora intäkter från byggrätter som kan frigöras.
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Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2017-10-04

TN 2017/0567

Underlag från tidigare överdäckningsutredningar kan nyttjas och
anpassas utifrån vägplanens förutsättningar.
Förvaltningen anser i nuläget inte att det är rimligt att begära att
Trafikverket genomför en överdäckningsutredning inom ramen för
pågående arbete med vägplanen. Främst för att projektet är så långt
framskridet. Ombyggnaden finns med som ett prioriterat projekt i
Trafikverkets förslag till nationell trafiköverslagsgripande plan för
perioden 2019-2029. En överdäckning ligger inte inom vägplanens
uppdrag, omfattas inte av gällande överenskommelse med kommunen,
etc. Det är helt uppenbart att om en eventuell överdäckning skulle prövas
inom ramen för pågående arbete med vägplanen så skulle ombyggnaden
försenas betydligt. Förvaltningens bedömning är att en sådan försening
hade riskerat att stoppa utvecklingen av Ideon och Brunnshög.
Med ovanstående som grund föreslås att tekniska förvaltningen
tillsammans med stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att i samråd med
Trafikverket studera de tekniska och ekonomiska möjligheterna för en
överdäckning utanför den process som nu pågår med vägplanen.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att anhålla hos kommunfullmäktige att
tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med
stadsbyggnadskontoret och i samråd med Trafikverket utreda
möjligheterna till överdäckning av E22 samt

att

översända skrivelsen till kommunstyrelsen.

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
Gatuchef
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-19

§ 186

Remiss i ärende ”Motion från Lars V
Andersson (C) angående överbyggnad
av motorvägen”, KS 2017/0743

Dnr BN 2017/0347

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lars V Andersson (C) att
utreda möjligheterna att bygga över delar av E22 söder om Ideon. Syftet
skulle vara att knyta ihop Vipeholmsområdet med centrum, minska buller
från motorvägen samt ge utrymme för nya verksamheter. I denna
tjänsteskrivelse redovisar stadsbyggnadskontoret sin syn på förslaget.

Beslutsunderlag
Motion från Lars V Andersson (C) angående överbyggnad av
motorvägen, KS 2017/0743
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017

Yrkanden
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Mia Honeth (L), Bernt Bertilsson
(C) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till
Stadsbyggnadskontorets förslag.
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på Stadsbyggnadskontorets förslag och
yrkar bifall till följande förslag:
Byggnadsnämnden ser stora fördelar med en överdäckning av E22.
Vägens barriäreffekt är påtaglig och en överdäckning ger möjlighet till
nya kopplingar mellan östra och västra sidan av vägen, särskilt för
fotgängare och cyklister, men också för kollektivtrafik. Minskad
bullerpåverkan från E22 vore mycket positivt, liksom frigörandet av ytor
som kan användas för bebyggelse eller park och rekreation. Utmaningen
med en överdäckning är framförallt av ekonomisk karaktär. Den tidigare
beräknade kostnaden på 1,5 miljarder kronor är ansenlig, och sedan den
beräkningen gjordes har byggnadskostnadsindex stigit påtagligt.
Motionen föreslår att endast kortare del av E22:s sträckning genom Lund
ska utredas avseende möjligheterna till överdäckning. Byggnadsnämnden
anser att utredningen bör omfatta hela sträckan från tpl Gastelyckan till
tpl. Norr.
Eftersom det nu uttalats intresse från Lunds kommuns sida att utreda en
överdäckning anser nämnden att kommunen bör rekommendera
Trafikverket att avbryta planeringen av breddningen av E22 och
byggande av tpl Ideon fram till dess frågan om en överdäckning har
utretts och avgjorts.
Helmut Moser (V) yrkar bifall till Ulf Nymarks (MP) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-19

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
bifaller Stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse,
samt att översända skrivelsen till kommunkontoret.

Reservationer
(MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Viktigt att en möjlig överbyggnad av motorvägen
(E22) utreds närmare. Jämför Lars V Anderssons motion.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-19

BN 2016/0531

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-10-19 klockan 17.00–
20.25

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Mohsen Abtin (S)
Kia Birgersson (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 164-179, kl.
17.00-19.50
Margita Malmros (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 180-192 kl.
19.50-20.25.
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Lena Gustafsson (M)

Ersättare

Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)

Övriga

Malin Sjögren, stadsarkitekt
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Ole Kasimir, planchef
Jenny De Navarro Jones, sekreterare
Karl Magnus Adielsson, landskapsarkitekt
Carolina Lundberg, planarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Henrik Borg, stadsantikvarie
Maja Skoog, planarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare

Justerare

Alexander Wallin (M)

Paragrafer

§ 164-192

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 25 oktober 2017 kl.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-19

BN 2016/0531

14.00
Underskrifter
Sekreterare

Jenny De Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Alexander Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Paragrafer

§ 164-192

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jenny De Navarro Jones

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-11-20
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Christian Rydén
046-359 58 15

Byggnadsnämnden

christian.ryden@lund.se

Yttrande över motion från Lars V Andersson
(C) angående överbyggnad av motorvägen
Dnr BN 2017/0347

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lars V Andersson (C) att
utreda möjligheterna att bygga över delar av E22 söder om Ideon. Syftet
skulle vara att knyta ihop Vipeholmsområdet med centrum, minska buller
från motorvägen samt ge utrymme för nya verksamheter. I denna tjänsteskrivelse redovisar stadsbyggnadskontoret sin syn på förslaget.

Beslutsunderlag
Motion från Lars V Andersson (C) angående överbyggnad av motorvägen, KS 2017/0743
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017 (denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
En överdäckning av E22 skulle minska motorvägens barriäreffekt och
därmed förbättra möjligheterna för barn och andra att röra sig i området.
Även minskade bullernivåer är positivt för barns vistelse i området.

Ärendet
Under sommaren 2017 har vägplan för ombyggnation av väg E22 mellan
trafikplats Gastelyckan och Lund N (inkl ny av- och påfart till Ideonområdet) varit ute på samråd. I samband med kommunens yttrande över
vägplanen har motion inkommit till fullmäktige från Lars V Andersson
(C) som föreslår att möjligheterna att bygga över delar av E22 söder om
Ideon bör utredas. Syftet skulle vara att knyta ihop Vipeholmsområdet
med centrum, minska buller från motorvägen samt ge utrymme för nya
verksamheter. Förslagsställaren menar att i samband med att en ny väganslutning vid E22 och nya körfält byggs så bör sträckan mellan Hardebergaspåret och trafikplats Gastelyckan förläggas i en kortare tunnel.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

stadsbyggnadskontoret@lund.se

166

Tjänsteskrivelse
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Överdäckning av E22 genom Lund har studerats tidigare. 2009 gjordes
på eget initiativ en idéstudie av NCC, Trivector och Fojab som föreslog
en överdäckning av en större del av E22 genom Lund. Utifrån denna idé
lät Lunds kommun 2010 Tyréns ta fram en fördjupad förstudie av en
överdäckning mellan trafikplats Lund Norra och trafikplats Gastelyckan.
Tyréns fördjupade förstudie analyserade förutsättningarna för en överdäckning och studerade flera olika varianter. Det mest intressanta förslaget visade en tunnel mellan en punkt strax norr om Tunavägen och en
punkt strax norr om trafikplats Gastelyckan, en sträcka på ca 1300 m. På
denna sträcka skulle det vara möjligt att bygga hus i upp till tre våningar
(utan källare). Överdäckningen skulle leda till minskat buller utmed
sträckan, men vid tunnelmynningarna kunde dock viss ökning förväntas.
Tyréns beräknade kostnaden för genomförande till ca 1,5 miljarder kronor (att jämföra med den tidigare mer begränsade idéstudien som bedömde kostnaden till 0,5 miljarder kr). I uppdraget ingick inte att värdera
möjliga intäkter för byggrätter som möjliggörs på den frigjorda marken.
Den höga kostnaden tillsammans med tekniska och praktiska svårigheter
gjorde att inga beslut fattades om att gå vidare med förslaget.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret ser stora fördelar med en överdäckning av E22.
Vägens barriäreffekt är påtaglig och en överdäckning ger möjlighet till
nya kopplingar mellan östra och västra sidan av vägen, särskilt för fotgängare och cyklister men kanske också för kollektivtrafik och bil. Minskad bullerpåverkan från E22 vore mycket positivt, liksom frigörandet av
ytor som kan användas för bebyggelse eller park och rekreation. Utmaningen med en överdäckning är framförallt av ekonomisk karaktär. Den
tidigare beräknade kostnaden på 1,5 miljarder kronor är ansenlig, och
sedan den beräkningen gjordes har byggkostnadsindex stigit påtagligt.
Men det finns också tekniska svårigheter som inte är lösta, bland annat
risken för olyckor med farligt gods kopplat till bebyggelse ovanpå tunneln.
Jämfört med den genomförda förstudien föreslår motionen en mer begränsad tunnel, som i norr slutar ungefär vid Hardebergaspåret. Denna
begränsning, tillsammans med att utformningen för Trafikverkets projekt
med nya körfält och anslutning till Ideon börjar klarna, kan tala för att det
vore intressant med en aktualiserad studie av förutsättningar och kostnader för en överdäckning mellan Hardebergaspåret och trafikplats
Gastelyckan. Det vore också intressant att belysa hur stora intäkter från
byggrätter som kan frigöras.
Förvaltningen anser dock inte det är rimligt att begära att Trafikverket
genomför en utredning inom ramen för pågående vägplan för E22. Vägplanen är långt framskriden och finansierad i förslaget till nationell plan
för transportsystemet. Om en överdäckning skulle prövas inom ramen för
pågående vägplan skulle ombyggnaden försenas påtagligt. En utredning
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Tjänsteskrivelse
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av överdäckning bör därför genomföras av kommunen, i samråd med
Trafikverket, men utanför pågående vägplaneprocess.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse,
samt att översända skrivelsen till kommunkontoret.

Stadsbyggnadskontoret

Cecilia Hansson
Översiktsplanechef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

Christian Rydén
Trafikplaneringschef

3(3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 62

Bilaga 20

Motion från Hans-Olof Andersson
(SD), Dragan Brankovic (SD) och
Christoffer Brinkåker(SD) ”gratis buss
för alla från 65 års ålder med upp till
200 000 i årsinkomst”

Dnr KS 2017/0821

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att
det nuvarande systemet med gratis kollektivtrafikresor inom kommunen
för alla som har fyllt 75 år, ersätts med ett system där alla boende i
kommunen som har fyllt 65 år, och har högst 200 000 i taxerad
årsinkomst, åker gratis.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.
Tekniska nämndens beslut den 15 november 2017, § 222.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2017.
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) motion om ”gratis buss för alla från 65 års ålder med upp
till 200 000 i årsinkomst” inkommen den 12 september 2017.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Emma
Berginger (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Ulf Nymark (MP) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Philip Sandbergs (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn
Winsborg (M), Philip Sandberg (L) och Dan Ishaq (M) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Philip Sandbergs (L)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 62/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-02-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 37-65, kl 16:20-21:05
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 30-42, kl 15:00-17:35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 30-36
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M), §§ 43-65
Dan Ishaq (M), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 54-65
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 30-53

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl 15:40-20:50
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30
Jytte Lindborg, skoldirektör, kl 15:00-15:15

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 30-65

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

171
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

§ 30-65

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-09
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-01-12

KS 2017/0821

Kommunstyrelsen

Emma Mesan
046-355949
emma.mesan@lund.se

Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om
”gratis buss för alla från 65 års ålder med upp
till 200 000 i årsinkomst”
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att
det nuvarande systemet med gratis kollektivtrafikresor inom kommunen
för alla som har fyllt 75 år, ersätts med ett system där alla boende i
kommunen som har fyllt 65 år, och har högst 200 000 i taxerad
årsinkomst, åker gratis.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.
Tekniska nämndens beslut den 15 november 2017, § 222.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2017.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om ”gratis buss för alla från 65
års ålder med upp till 200 000 i årsinkomst” inkommen den 12 september
2017.

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att
det nuvarande systemet med gratis kollektivtrafikresor inom kommunen
för alla som har fyllt 75 år, ersätts med ett system där alla boende i
kommunen som har fyllt 65 år, och har högst 200 000 i taxerad
årsinkomst, åker gratis.
De har därvid anfört följande. Sedan några år tillbaka får alla som bor i
Lund och har fyllt 75 år ett seniorkort, som ger dem rätt att åka gratis på
stadsbuss, regionbuss, tåg och närtrafik inom Lunds kommun samt till
och från Genarp via Staffanstorp. Kortet gäller för resor under vardagar
mellan klockan 9 och 15 och mellan 18 och 04. På lördagar, söndagar,
och helgdagar samt vissa helgdagar gäller kortet hela dagen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Stortorget 7

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Detta system ger till en kostnad (inkomstbortfall) av endast några
miljoner för kommunen klart förbättrade möjligheter för många äldre att
använda kollektivtrafiken. Detta har positiva effekter för många äldre,
både ur hälsosynpunkt och ur social synpunkt. Många kommuner har
sådana här möjligheter, en del från 65 års ålder, andra från 70 eller 75 år.
Men den lösning politikerna har valt i Lund är knappast den bästa för att
stimulera fler att åka kollektivt. Om syftet är att äldre som inte har råd att
åka buss ska kunna göra det, är det inte en generell subvention för alla
över 75 som behövs. Många pensionärer har en god ekonomi, för dem
behövs det ingen ytterligare subvention.
Som social- eller fördelningspolitisk åtgärd är den utformning av
seniorkortet som Lunds kommun valt helt fel. Det borde istället vara så
att de som verkligen behöver gratis resor får det. Många upptäcker när de
pensioneras att pensionen är usel, det är inte alls ovanligt med pension
under 10 000 kronor i månaden. Seniorkortet borde enligt vår uppfattning
gå till de av våra äldre med låg inkomst, och då lämpligtvis från 65 års
ålder. Vi föreslår att det sätts en beloppsgräns för inkomst, så att alla som
har fyllt 65 år, och har årsinkomst upp till 200 000 kronor, är berättigade
till Seniorkortet. Den totala kostnaden för Seniorkortet kommer med en
sådan utformning troligvis inte att skilja sig alltför mycket från kostnaden
för det nuvarande systemet.
Sedan motionen remitterats har tekniska nämnden beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Tekniska förvaltningen har förordat att nuvarande modell behålls och har
anfört följande. Sedan november 2013 erbjuds kommuninnevånare över
75 år att resa avgiftsfritt med Skånetrafiken inom kommunen, dock ej
under högtrafik vardagar morgon och eftermiddag.
För närvarande har 8 288 personer ett Jojo-Seniorkort. Kommunen
ersätter Skånetrafiken för genomförda resor och för 2017 visar prognosen
på en total kostnad på 6,5 mkr. Antalet resor beräknas bli 390 000, en
ökning med ca 3 % jämfört med föregående år. Antalet resor har ökat för
varje år och det samlade utfallet för perioden 2014-2017 är +15 %.
Nuvarande modell innebär att förvaltningen varje månad tar fram en
förteckning över personer som fyller 75 år under månaden.
Förteckningen översänds till Skånetrafiken som sedan ombesörjer utskick
med informationsbroschyr och Jojo Seniorkort.
Gruppen över 65 år uppgår till ca 19 500 personer. Med ledning av
uppgifter från SCB är det ca 8 100 personer (2015) som skulle vara
berättigade till Seniorkort utifrån motionens förslag om högsta
årsinkomst. Antalet berättigade personer för Seniorkort skulle således
vara i samma storleksordning oavsett vilken modell som tillämpas.
Eftersom resegruppen skulle föryngras från 65 år och som överlag kan
antas vara mer rörliga och aktiva jämfört med nuvarande resegrupp, så är
det sannolikt att mängden resor skulle öka och därmed också kommunens
kostnad.
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Ur förvaltningens synvinkel kan konstateras att förslaget medför en
mycket stor utökning av det administrativa arbetet kring Seniorkorten.
Det innebär bl.a. att rutiner för ett formellt ansökningsförande måste
införas och som föranleder arbete med registrering av ansökan, utredning
inklusive kontroll av uppgivna inkomstuppgifter samt beslut om beviljad
alternativt avslag på ansökan. Särskilt vid starten med den nya modellen
skulle extra stor arbetsinsats krävas med det stora antalet ansökningar
men även löpande månadsvis jämfört med idag. Även giltighetstiden på
Seniorkorten kan påverkas. I dagsläget gäller Seniorkorten tillsvidare
men med ett godkännande utifrån årsinkomst så är det rimligt att en
omprövning bör ske med lämpligt intervall med utökad administration
som följd.
Sammantaget innebär förslaget en kraftig utökning av förvaltningens
administration kopplat till Seniorkort och som inte inryms med
nuvarande bemanning. Sannolikt ökar även kommunens ersättning till
Skånetrafiken.
Kommunkontorets kommentar
Av 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) framgår att kommuner ska
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för en
kommun att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller vissa grupper av
kommunmedlemmar annat än på objektiv grund. En kommun anses dock
vara oförhindrad att för tillträdet till kommunala anläggningar eller
kommunala kommunikationer göra avgiftsdifferentieringar för t.ex. barn
och pensionärer. Kravet på en objektiv och rättvis likabehandling ger i
princip inte utrymme för någon inkomstomfördelande verksamhet om det
inte finns stöd för det i speciallag, t.ex. socialtjänstlagen (2001:453).
Att kommunen såsom föreslås i motionen skulle bekosta
kollektivtrafikresor för en grupp personer med viss högsta inkomst torde
inte vara förenligt med likställighetsprincipen.
Mot bakgrund av vad tekniska förvaltningen anfört och tekniska
nämndens beslut samt vad kommunkontoret anfört föreslås att motionen
ska avslås.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Akten

Jesper Jacobsson
Chefsjurist/Administrativ chef
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Lund 2017-09-11

Motion om gratis buss för alla från 65 års ålder med
upp till 200 000 i årsinkomst.
Ställd till Lunds kommunfullmäktige
Sedan några år tillbaka får alla som bor i Lund och har fyllt 75 år ett seniorkort,
som ger dem rätt att åka gratis på stadsbuss, regionbuss, tåg och närtrafik inom
Lunds kommun samt till och från Genarp via Staffanstorp. Kortet gäller för
resor under vardagar mellan klockan 9 och 15 och mellan 18 och 04. På
lördagar, söndagar, och helgdagar samt vissa helgdagar gäller kortet hela dagen.
(faktakälla: www.lund.se).
Detta system ger till en kostnad (inkomstbortfall) av endast några miljoner för
kommunen klart förbättrade möjligheter för många äldre att använda
kollektivtrafiken. Detta har positiva effekter för många äldre, både ur
hälsosynpunkt och ur social synpunkt. Många kommuner har sådana här
möjligheter, en del från 65 års ålder, andra från 70 eller 75 år.
Men den lösning politikerna har valt i Lund är knappast den bästa för att
stimulera fler att åka kollektivt. Om syftet är att äldre som inte har råd att åka
buss ska kunna göra det, är det inte en generell subvention för alla över 75 som
behövs. Många pensionärer har en god ekonomi, för dem behövs det ingen
ytterligare subvention.
Som social- eller fördelningspolitisk åtgärd är den utformning av seniorkortet
som Lunds kommun valt helt fel. Det borde istället vara så att de som verkligen
behöver gratis resor får det. Många upptäcker när de pensioneras att pensionen
är usel, det är inte alls ovanligt med pension under 10 000 kronor i månaden.
Seniorkortet borde enligt vår uppfattning gå till de av våra äldre med låg
inkomst, och då lämpligtvis från 65 års ålder. Vi föreslår att det sätts en
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beloppsgräns för inkomst, så att alla som har fyllt 65 år, och har årsinkomst upp
till 200 000 kronor, är berättigade till Seniorkortet.
Den totala kostnaden för Seniorkortet kommer med en sådan utformning
troligvis inte att skilja sig alltför mycket från kostnaden för det nuvarande
systemet.

Sverigedemokraterna yrkar
att det nuvarande systemet med gratis kollektivtrafikresor inom kommunen för
alla som har fyllt 75 år, ersätts med ett system där alla boende i kommunen som
har fyllt 65 år, och har högst 200 000 i taxerad årsinkomst, åker gratis.

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
_______________________
Dragan Brankovic
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
_________________________
Christoffer Brinkåker
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-15

§ 222

Motion (SD) Gratis buss för alla från 65
års ålder med upp till 200 000 kronor i
årsinkomst

Dnr TN 2017/0638

Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår att avgiftsfria resor för seniorer ändras till
att gälla för de som har fyllt 65 år och med upp till 200 000 kronor i
årsinkomst. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2017
Sverigedemokraterna, Motion om gratis buss för alla från 65 års ålder
med upp till 200 000 kronor i årsinkomst, daterad 11 september 2017

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på förvaltningens
förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

TN 2017/0732

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, brotorget 1, Lund, 2017-11-15 klockan 17.30–
21.00

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande, jäv § 216
Lena Fällström (S), vice ordf, Ordförande § 216
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Anne Dederichs (V), Tjänstgörande för Anders Jarfjord (V)
Hanna Örnskär (MP), Tjänstgörande för Emma Berginger (MP) §
217
Johan Nilsson (C), Tjänstgörande för Lars-Göran Hansson (C)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Jean Niyongabo (MP)
Camilla Neptune (L)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef, anmäler jäv § 216 och deltar inte i
behandlingen av ärendet.
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Monica Perez, Administratör
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare
Christian Wilke, Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Pernilla von Strohkirch, Projektchef Spårväg Lund C-ESS
Istvan Ulvros, FNL, Förtroendevald Lunds kommun

Justerare

Cecilia Barnes (L)

Paragrafer

§ 208-236

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen den 22 november 2017 kl 16:30 § 216, den
28 november 2017 kl 16:30 §§ 208-215 samt §§ 217-235

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

TN 2017/0732

Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Cecilia Barnes (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Paragrafer

§ 208-236

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-15
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Tekniska nämnden

Ronnie Kalén
046-35 52 55
ronnie.kalen@lund.se

Motion (SD) Gratis buss för alla från 65 års
ålder med upp till 200 000 i årsinkomst
Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår att avgiftsfria resor för seniorer ändras till
att gälla för de som har fyllt 65 år och med upp till 200 000 i årsinkomst.
Förvaltningen avslår förslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2017
Sverigedemokraterna, Motion om gratis buss för alla från 65 års ålder
med upp till 200 000 i årsinkomst, daterad 2017-09-11

Barnets bästa
Ärendet berör inte barn.

Ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i motion till kommunfullmäktige att
nuvarande systemet med gratis kollektivtrafikresor inom kommunen för
alla som har fyllt 75 år, ersätts med ett system där alla boende i
kommunen som har fyllt 65 år, och har högst 200 000 i taxerad
årsinkomst, åker gratis.
Motionen har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande.
Sen november 2013 erbjuds kommuninnevånare över 75 år att resa
avgiftsfritt med Skånetrafiken inom kommunen, dock ej under högtrafik
vardagar morgon och eftermiddag.
För närvarande har 8 288 personer ett Jojo-Seniorkort. Kommunen
ersätter Skånetrafiken för genomförda resor och för 2017 visar prognosen
på en total kostnad på 6,5 mkr. Antalet resor beräknas bli 390 000, en
ökning med ca 3 % jämfört med föregående år. Antalet resor har ökat för
varje år och det samlade utfallet för perioden 2014-2017 är +15 %.
Nuvarande modell innebär att förvaltningen varje månad tar fram en
förteckning över personer som fyller 75 år under månaden.
Förteckningen översänds till Skånetrafiken som sen ombesörjer utskick
med informationsbroschyr och Jojo Seniorkort.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Förslaget enligt motionen är att personer över 65 år och som har högts
200 000 kr i årsinkomst ska beviljas fria resor.
Gruppen över 65 år uppgår till ca 19 500 personer. Med ledning av
uppgifter från SCB är det ca 8100 personer (2015) som skulle vara
berättigade till Seniorkort utifrån motionens förslag om högsta
årsinkomst. Antalet berättigade personer för Seniorkort skulle således
vara i samma storleksordning oavsett vilken modell som tillämpas.
Eftersom resegruppen skulle föryngras från 65 år och som överlag kan
antas vara mer rörliga och aktiva jämfört med nuvarande resegrupp så är
det sannolikt att mängden resor skulle öka och därmed också kommunens
kostnad.
Ur förvaltningens synvinkel kan konstateras att förslaget medför en
mycket stor utökning av det administrativa arbetet kring Seniorkorten.
Det innebär bl.a. att rutiner för ett formellt ansökningsförande måste
införas och som föranleder arbete med registrering av ansökan, utredning
inkl. kontroll av uppgivna inkomstuppgifter samt beslut om beviljad
alternativt avslag på ansökan.
Särskilt vid starten med den nya modellen skulle extra stor arbetsinsats
krävas med det stora antalet ansökningar men även löpande månadsvis
jämfört med idag.
Även giltighetstiden på Seniorkorten kan påverkas. I dagsläget gäller
Seniorkorten tillsvidare men med ett godkännande utifrån årsinkomst så
är det rimligt att en omprövning bör ske med lämpligt intervall med
utökad administration som följd.
Sammantaget innebär förslaget en kraftig utökning av förvaltningens
administration kopplat till Seniorkort och som inte inryms med
nuvarande bemanning. Sannolikt ökar även kommunens ersättning till
Skånetrafiken. Förvaltningen förordar att nuvarande modell behålls.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ronnie Kalén
Kollektivtrafikchef
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