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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 31 maj 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-03-16 Medborgarförslag om att behålla hyreskontrakt
avseende biblioteket Väster i Lund, Dnr KS 2016/1193
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till
vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2018-04-16, Detaljplan för del av Brunius 2 i
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2018/0353
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-04-13
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-16, Medborgarförslag angående musik vid
nationaldagsfirande, Dnr KS 2016/0968
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-16, Medborgarförslag angående poolparty på
Högevallsbadet i Lund, Dnr KS 2016/0971
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2018-04-10, angående kommunfullmäktige i Lunds
kommuns beslut den 20 december 2016 § 302, Laglighetsprövning enligt kommunallagen;fråga om
prövningstillstånd, Dnr KS 2016/0572
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.Kammarrättens avgörande står
därmed fast
Tekniska nämndens beslut 2018-03-14, Lundaförslaget Märk ut Gråbrödraklostrets klosterkyrka
Dnr KS 2017/0718
Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen med uppdrag att
återkomma till nämnden i april med kostnadsbedömning och förslag på hur Gråbrödraklostrets
klosterkyrka enkelt kan märkas ut i närtid
Tekniska nämndens beslut 2018-04-18, Medborgarförslag – Äldreperspektiv på parkbänkar
Dnr KS 2016/1053
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2018-04-18, Lundaförslaget Ljuset från Lund
Dnr KS 2017/1213
Tekniska nämnden beslutar att avslå Lundaförslaget med hänvisning till att årets budget för
julbelysning främst kommer att gå till underhåll och komplettering av befintlig utrustning
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2018-05-09, Detaljplan för Nöbbelöv 10:14 i
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2018/0412
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-05-02

Servicenämndens beslut 2018-04-18, Lundaförslaget – Vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan
Dnr KS 2018/0118
Servicenämnden beslutar att som sitt svar på ”Lundaförslaget – Vegetarisk mat två gånger i veckan
i skolan ”, skicka serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-01, att kommunkontoret i samråd
med serviceförvaltningen initierar uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa
mandatperiod samt att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda förslag om
vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2018-05-14, Detaljplan för Gylleholm 14 i Lund,
Lunds kommun, Dnr KS 2018/0419
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-05-07
Vård- och omsorgsförvaltningens/Myndighetsfunktionens rapportering till kommunfullmäktige i
Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9§ LSS per den 31 december 2017, Dnr KS
2018/0423

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-15

§ 24

Simon Tyrbergs (MP) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Valnämnden

Dnr KS 2018/0060

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Simon Tyrberg (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden.

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 Julius Eberhard (MP), Östra Vallgatan 29, 223 61 Lund, till ny
ledamot i Valnämnden efter Simon Tyrberg (MP) för tiden till och
med utgången av år 2018.
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Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum
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2018-05-15

KS 2018/0313

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-05-15 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)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer

§ 23-28

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 16 maj 2018 kl. 16.30

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Paragrafer

§ 23-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning
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Sammanträdesdatum
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§ 25

Amanda Bjernestedts (MP) avsägelse
av uppdrag som ersättare i
Socialnämnden

Dnr KS 2018/0277

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Amanda Bjernestedt (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden från och med
den 30 april 2018.

Beslutsunderlag
Amanda Bjernestedts (MP) avsägelse inkommen den 3 april 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Amanda Bjernestedt (MP) från uppdraget

att

utse Shahad Lund (MP), Eldaregatan 2B, 222 37 Lund, till ny
ersättare i socialnämnden efter Amanda Bjernestedt (MP), att
tjänstgöra efter Layla Khairallah (MP), för tiden till och med
utgången av år 2018.
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§ 26

Taru Sundqvists (L) avsägelse av
uppdrag som nämndeman vid Lunds
Tingsrätt

Dnr KS 2018/0299

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Taru Sundqvist (L) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Taru Sundqvists (L) avsägelse inkommen den 6 april 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Taru Sundqvist (L) från uppdraget

att

bordlägga val av ny nämndeman vid Tingsrätt efter Taru Sundqvist (L)
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§ 27

Rättelse av kommunfullmäktiges
beslut angående utseende av Mathias
Thurén (S) till ny nämndeman i Lunds
Tingsrätt

Dnr KS 2018/0339

Sammanfattning
Mathias Thurén (S) utsågs av kommunfullmäktige 2017-09-28 § 171 till
ny nämndeman vid Lunds Tingsrätt för tiden till och med utgången av år
2018. Beslutet skulle rätteligen avsett tiden till och med utgången av år
2019 varför rättelse av beslutet bör ske i enlighet med detta.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-28 § 171

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

med ändring av kommunfullmäktiges beslut den 28 september
2018 § 171 Mathias Thuréns (S) uppdrag som nämndeman i Lunds
Tingsrätt, ska avse tiden till och med utgången av år 2019
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§ 28

Caroline Ljungqvists (FI) avsägelse av
uppdrag som partiföreträdare 50 %
från och med den 13 juni 2018

Dnr KS 2018/0414

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Caroline Ljungqvist (FI) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som partiföreträdare 50 % från och med den
13 juni 2018.

Beslutsunderlag
Caroline Ljungqvists (FI) avsägelse inkommen den 14 maj 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Caroline Ljungqvist (FI) från uppdraget som partiföreträdare
50 % från och med den 13 juni 2018

att

utse Maja Grubelic (FI), Diamantvägen 1, 226 51 Lund, till ny
partiföreträdare 50 %, från och med den 13 juni 2018 till och med
utgången av år 2018.
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Henrik Nilsson
henrik.nilsson3@lund.se

Årsredovisning 2017 Lunds
Samordningsförbund Finsam
Sammanfattning
Lunds Samordningsförbund har till kommunfullmäktige översänt
årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2018
Årsredovisning för 2017.
Revisionsberättelse för 2017, den 9 april 2018.

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

Ärendet
Lunds Samordningsförbund bildades den 18 juni 2009 i enlighet med
Lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Ingående parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Skåne och Lunds kommun.
Enligt ovanstående lagstiftning, § 26, ska revisionsberättelse lämnas till
styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen.
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.
I förvaltningsberättelsen redogörs för årets verksamhet samt för den
ekonomiska ställningen. Förbundet stödjer ett antal projekt till exempel;
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Mariamottagning mellersta Skåne och



Säkra övergångar vid psykisk ohälsa.

KS 2018/0335

Förbundet finansieras främst genom medlemsavgifter. 2017 års resultat
uppgår till 1 207 284 tkr (-144 tkr år 2016), vilket är ca 840 tkr mer än
reviderad budget.
Enligt upprättad revisionsberättelse, daterad 9 april 2018, gör revisorerna
en sammantagen bedömning att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda,
med undantag för att Nationella rådets rekommendationer om storlek på
sparande medel/eget kapital ej möts.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Kommunkontoret föreslår att ansvarsfrihet beviljas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

bevilja förbundsstyrelsen för Lunds Samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Carin Hillåker
Tf. Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Lunds Samordningsförbund
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-02

§ 133

Förslag ny bostadsorganisation

Dnr KS 2017/1162

Sammanfattning
Servicenämnden och socialnämnden har föreslagit att en
bostadsorganisation för att hantera kommunens behov av bostäder för
sociala ändamål tillskapas på serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen
beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till kommunkontoret
med uppdrag att belysa synpunkterna från LKF med behov av såväl
förstahandskontrakt som bostäder med begränsat besittningsskydd, samt
tydliggöra att förslaget avser alla bostäder för sociala ändamål.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018
Kommunstyrelsens beslut 4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018
Servicenämndens beslut den 14 februari 2018 § 9
Socialnämndens beslut den 14 februari 2018 § 29
Utredning förslag Bostadsorganisation den 29 januari 2018
LKFs yttrande den 14 december 2017

Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L) och
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att godkänna att en gemensam bostadsorganisation för kommunens
samtliga sociala behov med såväl förstahandskontrakt som
andrahandskontrakt inrättas inom servicenämnden,
att kommunbidrag avseende bostäder för sociala behov överförs från
socialnämnden till servicenämnden,
att ge servicenämnden i uppdrag att teckna samarbetsavtal med LKF och
övriga fastighetsägare som lämnar bostäder för kommunal förtur som
säkrar en fortsatt hög kvalitet i matchningen mellan den enskilde behov
och bostadsbeståndet hos respektive fastighetsägare,
Kommunstyrelsen beslutar därutöver
att servicenämndens driftbudgetram 2018 utökas med 2 050 tkr avseende
gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala behov,
att för 2018 finansieras genom disposition av den statliga byggbonusen
för 2018 samt
att servicenämnden ges i uppdrag att avropa medel för hyresnetto för
bostäder för nyanlända ur finansförvaltningens reserverade medel,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-02

att kostnaderna ska beaktas i EVP för 2019-2022.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på bordläggningsyrkandet mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår bordläggningsyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Mattias
Horrdin (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), Anders
Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma Berginger
(MP) och Ulf Nymark (MP) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Hanna Gunnarsson (V) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 som avstår.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-02

m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att

godkänna att en gemensam bostadsorganisation för kommunens
samtliga sociala behov med såväl förstahandskontrakt som
andrahandskontrakt inrättas inom servicenämnden,
kommunbidrag avseende bostäder för sociala behov överförs från
socialnämnden till servicenämnden,
ge servicenämnden i uppdrag att teckna samarbetsavtal med LKF
och övriga fastighetsägare som lämnar bostäder för kommunal
förtur som säkrar en fortsatt hög kvalitet i matchningen mellan den
enskilde behov och bostadsbeståndet hos respektive
fastighetsägare,

Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att

servicenämndens driftbudgetram 2018 utökas med 2 050 tkr
avseende gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala
behov,
för 2018 finansieras genom disposition av den statliga
byggbonusen för 2018 samt
servicenämnden ges i uppdrag att avropa medel för hyresnetto för
bostäder för nyanlända ur finansförvaltningens reserverade medel,
kostnaderna ska beaktas i EVP för 2019-2022.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 133/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Socialnämnden
LKF
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-02

KS 2018/0029

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-05-02 klockan 15.00–20.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 116-129, §§ 131-137, närvarar ej §
130 pga jäv, kl 15:00-20:30
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 130 samt §§
138-141
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 116-129, §§ 131-141, närvarar ej § 130
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD), §§ 116-135, §§ 137-141, närvarar ej § 136 pga
jäv

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 130 samt §§
138-141
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 130
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson (SD)
§ 136

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Yanira Difonis (MP), kl 15:00-16:10
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 116-141

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 9 maj 2018 kl 11:00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2018-05-02

KS 2018/0029

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Paragrafer

§ 116-141

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-04

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018,
ärende 18: ”Förslag ny bostadsorganisation, Dnr 2017/1162”
Vi yrkade avslag, liksom vi gjorde förra gången detta ärende var uppe. Den
nya bostadsorganisationen är mest till för att kunna öka
flyktingmottagningen ännu mer. Det har redan framkommit att arbetet med
bostäder åt hemlösa har fått ta stryk eftersom så många flyktingar tas emot,
den nya organisationen riskerar att ytterligare förvärra det.
För Sverigedemokraterna 2018-05-02

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret
Ledningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-04-19

KS 2017/1162

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-3596398
britt.steiner@lund.se

Förslag ny bostadsorganisation
Sammanfattning
Servicenämnden och socialnämnden har föreslagit att en
bostadsorganisation för att hantera kommunens behov av bostäder för
sociala ändamål tillskapas på serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen
beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till kommunkontoret
med uppdrag att belysa synpunkterna från LKF med behov av såväl
förstahandskontrakt som bostäder med begränsat besittningsskydd, samt
tydliggöra att förslaget avser alla bostäder för sociala ändamål.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018
Kommunstyrelsens beslut 4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018
Servicenämndens beslut den 14 februari 2018 § 9
Socialnämndens beslut den 14 februari 2018 § 29
Utredning förslag Bostadsorganisation den 29 januari 2018
LKFs yttrande den 14 december 2017

Barnets bästa
Förslaget påverkar barn. Förslaget ska stärka strukturerna i arbetet med
bostäder för dels de grupper som får en bostad grundad på ett
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, dels gruppen nyanlända personer
och familjer. I båda grupperna ingår barn i de hushåll som berörs.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till
kommunkontoret med uppdrag att belysa synpunkterna från LKF med
behov av såväl förstahandskontrakt som bostäder med begränsat
besittningsskydd, samt tydliggöra att förslaget avser alla bostäder för
sociala ändamål. Kommunkontoret har i beredning av återremissen haft
samråd med LKF och socialförvaltningen för att förtydliga förslaget.

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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LKF yttrande i korthet
LKF är positiva till förslaget att inrätta en samlad bostadsorganisation
men framför tre viktiga synpunkter i sitt yttrande.
 LKF lämnar ett stort antal bostäder årligen till socialförvaltningens
förturshantering som hyrs ut med förstahandskontrakt. Under 2017
anvisades 135 bostäder via olika sociala förturer. Dessa nämns inte
alls i utredningen.
 LKF har idag ett avtal med socialförvaltningen om att lämna ett antal
bostäder som stödlägenheter (med andrahandskontrakt till den
enskilde) och till förturer.
 Matchningen av den enskildes behov och tillgängliga bostäder sker
idag i nära samarbete mellan socialförvaltningen och LKF för att hitta
den bästa bostadslösningen för den enskilde. LKF är av den bestämda
uppfattningen att det är av stor vikt att detta samarbete kan fortsätta
för att säkra kvalitet för den enskilde och för Lunds kommun.

Redovisning av uppdrag i återremissen
Besittningsskydd
LKF arbetar inte rutinmässigt med begränsat besittningsskydd för sociala
ändamål. Hyresgästen har ett förstahandskontrakt med besittningsskydd.
I de situationer där LKF hyr ut till socialförvaltningen som i sin tur
tecknar ett andrahandskontrakt med hyresgästen görs det avsteg från
besittningsskyddet.

Bostadsorganisationens uppdrag
Bostadsorganisationen ska hantera två typer av bostäder – sociala
bostäder enligt socialtjänstlagen/LSS och bostäder till nyanlända utifrån
bosättningslagen. Bostadsorganisationen hanterar enbart bostadsbehov
som bedömts inom socialnämndens ansvarsområde.
Alla bedömningar om rätt till bistånd i form av boende i någon form görs
inom socialnämnden utifrån beslutad delegation. Behov av bostäder –
både i form av prognos och i faktiska ärenden – skall kommuniceras till
ny bostadsorganisation.

Sociala bostäder
Med sociala bostäder avses bostäder som finns på den reguljära
bostadsmarknaden, alltså inte kollektiva boendeformer såsom
gruppboenden och kollektiva servicebostäder/bostäder.
Inom socialnämndens ansvarsområde utreds och beslutas om rätt till
bistånd i form av bostad till flera olika målgrupper. Till beslutet om
bostad kopplas också beslut om individuellt stöd. Målgrupp är här
personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad.
Ovanstående bostäder kommer att hyras ut i andra hand till den enskilde.
Bostadsorganisationen står här som hyresvärd till den enskilde och
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ansvarar för all hyresadministration och underhåll av bostäderna.
Bostadsorganisationen ansvarar för införskaffandet av dessa bostäder
genom kontakt med LKF och privata hyresvärdar och fastighetsägare.
Socialnämndens ansvar begränsas då till att utföra det individuella stödet.
(Dessa bostäder kallas i dag stödbostad och bostad med särskild service
inom socialnämnden – men ovan beskrivs samtliga som sociala bostäder)

Bostäder till nyanlända utifrån bosättningslagen
Bostadsorganisationen ansvarar för anvisningar av nyanlända vuxna och
familjer från Migrationsverket och bosättning av dessa.
Bostadsorganisationen ansvarar för att tillgodose kommunens behov av
bostäder till målgruppen, genom samarbete med LKF och andra
hyresvärdar och fastighetsägare. Från LKF sker tilldelningen av dessa
bostäder genom förtur till bostad.

Ansvar för hyresadministration för boendeverksamheter inom
socialnämnden
Bostadsorganisationen ska ansvara för all hyresadministration för
boendeverksamheter med personalstöd i form av t ex gruppboenden och
kollektiva servicebostäder/bostäder till målgrupperna personer med
missbruk och personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ansvaret
begränsas här till hyresadministration, eventuella hyresförluster belastas
respektive verksamhet.

Ansvar som finns kvar inom socialnämnden
Socialnämnden ansvarar fortsatt för:
 Bedömning av social förtur till bostad utifrån beslutade kriterier och
riktlinjer (ingen biståndsbedömning sker). Tilldelningen av dessa
bostäder sker genom förtur från LKF.
 Verksamheten Bostad Först.

Tjänsteskrivelse

4 (4)
Diarienummer

2018-04-19

KS 2017/1162

Kommunkontorets kommentar
LKF och socialförvaltningen har idag ett avtal om hur många bostäder
som ska tillgängliggöras för kommunal förtur. Matchningen mellan den
enskildes behov och tillgängliga bostäder sker idag i nära samarbete
mellan socialtjänsten och LKF. LKF bedömer att det är av stor vikt att
detta samarbete kan fortsätta för att säkra kvalitet för den enskilde.
Bostadsorganisationen bör därför ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal
med LKF och övriga fastighetsägare som lämnar bostäder för sociala
behov som säkrar en fortsatt hög kvalitet i matchningen mellan den
enskilde behov och bostadsbeståndet hos respektive fastighetsägare.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att en gemensam bostadsorganisation för kommunens
sociala behov inrättas inom servicenämnden,
att kommunbidrag avseende bostäder för sociala behov överförs från
socialnämnden till servicenämnden,
att ge servicenämnden i uppdrag att teckna samarbetsavtal med LKF
och övriga fastighetsägare som lämnar bostäder för kommunal förtur
som säkrar en fortsatt hög kvalitet i matchningen mellan den
enskilde behov och bostadsbeståndet hos respektive fastighetsägare,

Kommunstyrelsen beslutar
att servicenämndens driftbudgetram 2018 utökas med 2 050 tkr
avseende gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala
behov,
att för 2018 finansieras genom disposition av den statliga byggbonusen
för 2018 samt
att servicenämnden ges i uppdrag att avropa medel för hyresnetto för
bostäder för nyanlända ur finansförvaltningens reserverade medel,
att kostnaderna ska beaktas i EVP för 2019-2022.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, servicenämnden, socialnämnden, LKF

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

§ 84

Förslag till ny bostadsorganisation

Dnr KS 2017/1162

Sammanfattning
Socialnämnden och servicenämnden har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny
bostadsorganisation.
Kommunkontoret har i beredningen av ärendet haft avstämningar med
förvaltningarna kring bemanningsbehov, finansiering och styrning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018.
Servicenämndens beslut den 14 februari 2018, § 9.
Socialnämndens beslut den 14 februari 2018, § 29.
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29
januari 2018.
Utredningen Förslag Bostadsorganisation den 29 januari 2018.
Kommunkontorets yttrande den 18 december 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), Emma
Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M) och Louise
Rehn Winsborg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att återremittera förslaget med uppdrag att belysa synpunkterna från LKF
med behov av såväl förstahandskontrakt som bostäder med begränsat
besittningsskydd, samt tydliggöra att förslaget avser alla bostäder för
sociala ändamål; ärendet ska vara åter till kommunstyrelsen för beslut i
maj.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
avslå förslaget till ny bostadsorganisation.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m.fl. återremissyrkande mot
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
återremissyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera förslaget med uppdrag att belysa synpunkterna från LKF
med behov av såväl förstahandskontrakt som bostäder med
begränsat besittningsskydd, samt tydliggöra att förslaget avser alla

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

bostäder för sociala ändamål; ärendet ska vara åter till
kommunstyrelsen för beslut i maj.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-04

KS 2018/0028

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-04-04 klockan 15.00–21.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-90, kl. 15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, Tjänstgör som ordförande §§ 91-103
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-72, kl. 15.00-17.20
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 91-103
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 73103

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.15
Emma Mesan, Kommunjurist
Patrik Persson, Budgetcontroller, kl. 15.00-20.00

Justerare

Emma Berginger (MP)
Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

Paragrafer

§ 66-103

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset torsdagen den 12 april kl. 14:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-04

KS 2018/0028

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)
(L)

Elin Gustafsson (S) Philip Sandberg

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-04

Paragrafer

§ 66-103

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-07

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 4 april 2018,
ärende 19. Förslag ny bostadsorganisation Dnr KS 2017/1162
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Det finns risk att arbetet blir lidande med denna organisation, där
Servicenämnden ska ha ansvar för både bostäder för sociala ändamål och
bostäder för flyktingar.
Det finns i ärendets dokument en riskanalys. Som riskhändelse nummer 5
förtecknas: Det sociala arbetet med bostadsfrågor försvinner, risk att det
blir för hårt styrt. Sannolikheten för detta bedöms som Viss sannolikhet,
och effekten bedöms som Farlig konsekvens.
Det nya förslaget till ny organisation av bostadsfrågorna är ju
uppenbarligen till för att hjälpa fram en ökad asylmottagning i kommunen.
Den nya organisationen kommer att kosta mer, bara de administrativa
kostnaderna bedöms öka med 4,1 miljoner om året.

För Sverigedemokraterna 2018-04-04

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret
Strategisk utvecklingsavdelning
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Kommunstyrelsen

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

Förslag ny bostadsorganisation
Sammanfattning
Socialnämnden och servicenämnden har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny
bostadsorganisation.
Kommunkontoret har i beredningen av ärendet haft avstämningar med
förvaltningarna kring bemanningsbehov, finansiering och styrning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018
Servicenämndens beslut den 14 februari 2018 § 9
Socialnämndens beslut den 14 februari 2018 § 29
Utredning förslag Bostadsorganisation den 29 januari 2018
Kommunkontorets yttrande den 18 december 2017

Barnets bästa
Nämnderna gör följande bedömning: Förslaget påverkar barn indirekt.
Förslaget tar sikte på att stärka strukturerna i arbetet med bostäder för
dels de grupper som får en bostad grundad på ett biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen, dels gruppen nyanlända personer och familjer. I båda
grupperna ingår barn i de hushåll som berörs.

Ärendet
Socialnämnden och servicenämnden har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny bostadsorganisation och därmed förenade förändringar av reglementen,
överförande av budgetmedel och personal, allt i enlighet med vad som
framgår av serviceförvaltningens och socialförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-01-29.

Bakgrund
Bosättningslagen som reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda bostad
åt nyanlända personer och familjer med uppehållstillstånd trädde i kraft i
mars 2016. Som en följd av lagen inleddes ett förvaltningsövergripande
arbete för att hitta fler bostäder för sociala behov i Lunds kommun.

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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Inhyrning och uthyrning av bostäder hanteras idag av både
serviceförvaltningen och socialförvaltningen. Det saknas övergripande
riktlinjer för ansvarsfördelning och beställning respektive utförande.
Att hantera en kraftig ökning av antalet hyresgäster, och de utmaningar som
uppstår under bosättningen av dessa, i kombination med att befintlig
bostadsverksamhet var utspridd på olika enheter inom socialförvaltningen
och serviceförvaltningen, har visat på svårigheter i samarbete och
kommunikation.
I januari 2017 gav servicedirektör och socialdirektör en utredningsgrupp i
uppdrag att ta fram förslag på ny bostadsorganisation. Gruppen har
utarbetat en gemensam rapport Förslag bostadsorganisation 2018-01-29
som innehåller beskrivningar av nuläge, affärsmodell, ekonomi och
finansieringsmodell, risk- och konsekvensanalys och övergångens
genomförande. Utredningsgruppen konstaterar i sin rapport att för att
uppnå effektivitet och tydlighet internt och externt behöver bostadsfrågor
samlas i en organisatorisk enhet. Bostadsorganisationen föreslås utvärderas
efter två år.

Förslaget
Nämnderna föreslår att en bostadsorganisation inrättas på
serviceförvaltningen som ges i uppdrag att:
• tillhandahålla och ansvara för bostäder för tidsbegränsat boende enligt
biståndsbeslut,
• tillhandahålla och ansvara för genomgångsbostäder för nyanlända personer
och familjer anvisade till Lunds kommun,
• agera hyresvärd för bostäder tillhandahållna av Lunds kommun enligt
biståndsbeslut eller enligt bosättningslagen.

Syfte
Tydlig struktur och uppdrag i en samlad organisation
Behovet att skapa en ny bostadsorganisation grundas på flera olika skäl.
En tydlig struktur stärker möjligheterna att fatta strategiska beslut, att styra
och att bedriva förändringsarbete. Det ska vara tydligt för alla intressenter
vilka förutsättningar som gäller, att samma regelverk tillämpas och att
verksamheten har god kontroll på rutiner under hela bostadsprocessen. En
samlad organisation bedöms även ha större möjligheter att möta
volymförändringar, oavsett målgrupp.
Uppdraget att agera hyresvärd
Hyreslagen lägger ett stort ansvar på den som agerar hyresvärd i en
hyresrelation. Det krävs kunskap om vad som ingår i ansvaret och att det
finns rätt förutsättningar att arbeta professionellt i den rollen. En gemensam
organisation med samlad kompetens minskar sårbarheten och ökar
möjligheterna att stärka kompetensutveckling och kunskapsåterföring.
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Styrning
Utredningen föreslår en beställar-utförarmodell för verksamheten där
socialnämnden föreslås beställa bostäder för sociala behov och
kommunstyrelsen föreslås vara beställare för bostäder för nyanlända.
Som skäl för förslagen anges följande:
 För sociala bostäder är grunden ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Beställning och finansiellt ansvar bör därför utgå från
socialförvaltningen.
 För bostäder åt nyanlända personer och familjer är utgångspunkten
bosättningslagen och Länsstyrelsens beslut om kommuntal. Bosättning av
nyanlända personer och familjer enligt denna lagstiftning är en ny
verksamhet i kommunen och saknar, enligt utredningen, tydlig
hemhörighet i någon av de befintliga förvaltningarna. Kostnaderna är
svåra att förutse. För att få bättre övergripande kontroll föreslås därför att
kommunkontoret under en övergångsperiod är ansvarig beställare och för
finansiering. Upplägget bör utvärderas årsvis.
Nämnderna föreslår att justeringar görs i socialnämndens,
servicenämndens och kommunstyrelsens reglementen.

Bemanning
I utredningen anges att det är av stor vikt att den nya bostadsorganisationen
har möjlighet att utföra uppdraget med god kvalitet och finnas med i de
samarbeten som krävs för att tillgången av bostäder ska motsvara behovet.
Det ökade bostadsbehovet har sedan 2017 ställt krav på en förstärkt
organisation som idag hanteras med tillfälliga anställningar som till del inte
är finansierade.

Finansiering
Finansiering av bostadsverksamheten föreslås bestå av tre delar;

1. Grundfinansieringen av personal- och övriga verksamhetskostnader
hanteras som en omfördelning från socialnämnden till servicenämnden.
2. Hyreskostnader och övriga kostnader kopplade till bostäderna ska i
första hand finansieras med de hyresintäkter som debiteras hyresgästerna.
I de fall det, med hänsyn till principen om bruksvärdeshyra, inte är
möjligt att få full täckning kommer nettokostnaden debiteras beställaren.
3. Övriga kostnader som obetalda hyror, skadegörelse mm för enskild
uthyrning finanserias av beställaren. Beställaren informeras löpande om
eventuella kostnader och är involverad i alla beslut som fattas kopplat
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den enskilda hyresgästen. Ekonomisk avstämning per hyresgäst sker
halvårsvis.
Befintliga medel för sociala behov och flyktingmottagande föreslås
överföras från socialnämnden till servicenämnden. Nämnderna äskar
därutöver medel från kommunstyrelsen /finansförvaltningens reserverade
medel för hyresnetto för att bekosta bostadsorganisationen samt 500 tkr
från kommunstyrelsens reserverade medel för att hantera omställningen.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret stödjer tanken på en samlad bostadsorganisation inom
servicenämnden. Det finns stora fördelar med att skapa en organisation
som säkrar bostadsförsörjningen för kommunens sociala behov.
Det är viktigt att ta tillvara de erfarenheter och arbetssätt som utvecklats i
det förvaltningsövergripande arbetet för ett effektivare nyttjande av
resurser och kompetens för att skapa hållbara boendelösningar.
Kommunkontoret har i beredningen av ärendet haft avstämningar med
förvaltningarna kring bemanningsbehov, finansiering och styrning.
Ansvarsfördelning beställning av bostäder för nyanlända
Kommunkontoret ställer sig helt avvisande till att kommunstyrelsen/
kommunkontoret skulle vara beställare av bostäder för nyanlända. Det
skulle innebära att man lyfter in ytterligare en administrativ nivå i
arbetet. Som motiv för förslaget anges att kommunstyrelsen då får
kontroll på kostnaderna. Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt redan
denna roll gentemot hela den kommunala organisationen och behöver
inte vara beställare för att uppnå insyn och kontroll.
I ansvaret som beställare läggs även ett betydande ansvar för prioritering
av vem som ska få en aktuell bostad samt i uppföljningen av förhållandet
mellan hyresvärd och hyrestagare. Det kräver resurser och kompetenser
som kommunkontoret saknar idag och som behöver tillföras om
nämndernas förslag genomförs. Att ge kommunstyrelsen rollen som
beställare skulle ge ytterligare kostnadsökningar som inte tas upp i
förslaget.
Kommunkontoret föreslår att ansvaret för att beställa bostäder för
nyanlända ligger kvar hos socialnämnden i enlighet med gällande
ansvarsfördelning. Det krävs då heller inga justeringar i nämndernas
reglementen.
Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att modulbostäder som
hanteras inom lokalinvesteringsprocessen utgör undantag i
bostadsförsörjningsarbetet.
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Finansiering av bostadsorganisationen
Nämnderna äskar medel för att bekosta bostadsorganisationen enligt det
behov som förvaltningarna bedömer krävs för ett effektivt och kvalitativt
bra arbete. Kommunkontoret bedömer att den årliga kostnaden för
utökningen är 4 100 tkr.
Nämnderna föreslår att de tillkommande kostnaderna finansieras via
Finansförvaltningens reserverade medel för ev. hyresnetto som uppstår
när bostäder som kommunen tillhandahåller har en högre kostnad än
hyresgästen kan betala. Att använda dessa medel för att bekosta
bostadsorganisationen menar kommunkontoret strider mot
kommunfullmäktiges beslut och ger en felaktig bild av kommunens
merkostnader för mottagandet av nyanlända.
Kommunkontoret föreslår därför att de ökade kostnaderna för
bostadsorganisationen under 2018 bekostas av den statliga byggbonusen,
med halvårseffekt dvs. 2 050 tkr.
Lunds kommun erhöll 21 mnkr i statlig byggbonus under 2017. För 2018
beräknas Lunds kommun erhålla mellan 12-15 mnkr i byggbonus
beräknat på att summan minskas nationellt och att fler kommuner
bedömas söka byggbonus. Tidigare har 3 300 tkr använts för att
ensamkommande barn som fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder ska få
stanna i kommunen. Kommunkontoret bedömer att kostnaden ryms inom
det beräknade tillskottet som den statliga byggbonusen ger.
Kommunkontoret föreslår vidare att medel för hyresnetto för bostäder
nyanlända, dvs merkostnader till följd av bostadslösningar som inte täcks
av hyresintäkter, avsätts centralt på finansförvaltningens reserverade
medel som för kommande år 2018-2020 redan ingår i beslutad EVP.
Servicenämndens bostadsorganisation föreslås avropa medel för
uppkomna hyresnetton 2 gånger per år via tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsen. På så vis skapas en löpande dialog mellan
servicenämnden och kommunstyrelsen om hur medel används. För 2018
prognostiseras nettokostnad för bostäder nyanlända om 18 500 tkr, där
det finns reserverade medel om 24 200 tkr.
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Sammanfattning
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom
förslaget att servicenämnden tillskapar en samlad bostadsorganisation
enligt nämndernas förslag.
Kommunkontoret föreslår att socialnämnden fortsatt är beställare av
bostäder för såväl sociala behov som för nyanlända.
Kommunkontoret föreslår att tillkommande kostnader för
bostadsorganisationen under 2018, 2 050 tkr, finansieras via den statliga
byggbonusen.
Kommunkontoret föreslår att servicenämndens bostadsorganisation
avropar medel för uppkomna hyresnetton 2 gånger per år via
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.
I det fall kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndernas förslag att
kommunstyrelsen ska vara beställare av bostäder för nyanlända
återkommer kommunkontoret med äskande om resurser för att fullgöra
uppgiften.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att en gemensam bostadsorganisation för kommunens
sociala behov inrättas inom servicenämnden,
att kommunbidrag avseende bostäder för sociala behov överförs från
socialnämnden till servicenämnden,

Kommunstyrelsen beslutar
att servicenämndens driftbudgetram 2018 utökas med 2 050 tkr
avseende gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala
behov,
att för 2018 finansieras genom disposition av den statliga byggbonusen
för 2018 samt
att servicenämnden ges i uppdrag att avropa medel för hyresnetto för
bostäder för nyanlända ur finansförvaltningens reserverade medel,
att kostnaderna ska beaktas i EVP för 2019-2022.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Servicenämnden, socialnämnden, kommunkontoret ekonomi

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-14

§9

Förslag Bostadsorganisation samt
nödvändiga ändringar av reglementen

Dnr SN 2017/0645

Sammanfattning
På uppdrag av förvaltningsdirektörerna för serviceförvaltningen och
socialförvaltningen har en utredningsgrupp tagit fram ett förslag på ny
bostadsorganisation för sociala bostäder.
Utredningens slutsats är att det är av stor vikt att kommunen snarast
skapar en ny bostadsorgansation anpassad till rådande omvärldsbehov
samt det faktum att Lund är en snabbt växande kommun.
Utredningsgruppen ser stora effektivitets- och kvalitetsvinster med en
samlad organisation. Utredningen lämnar förslag på hur en sådan
organisation skulle kunna struktureras och införas. En ny
bostadsorgansation föreslås skapas i två etapper under andra kvartalet
2018.

Beslutsunderlag
Förslag bostadsorganisation 2018-01-29.
Remissvar LKF 2017-12-14.
Remissvar Kommunkontoret 2017-12-15.
Bilaga Barnets bästa.
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29
januari 2018.

Yrkanden
Klara Twete (S), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M),
Pontus Kjellström (V), Gert Andersson (C) och Ljiljana Lipovac (KD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att de föreligger ett yrkande från Klara Twete
(S) m.fl. om att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden ställer
proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny
bostadsorganisation och därmed förenade förändringar av
reglementen, överförande av budgetmedel och personal, allt i
enlighet med vad som framgår av serviceförvaltningens och
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-14
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Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-14

SN 2018/0055

Servicenämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2018-02-14 klockan 17.00–19.34

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Barbro Törnqvist (S), tjänstgör som ersättare för Anders Hansson (S)

Ersättare

Ann-Sofi Severinsson (S)
Rolf Sällryd (M)
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga

Alma Hodzic, Ekonomichef
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 9-11
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Sara van Lunteren, Projektledare, Lundafastigheter, § 9

Justerare

Ljiljana Lipovac (KD)

Paragrafer

§ 9-19

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1, den 19 februari 2018, klockan 16.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-14

SN 2018/0055

Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Ljiljana Lipovac (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Paragrafer

§ 9-19

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-14

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-14

§ 29

Förslag till ny bostadsorganisation

Dnr SO 2018/0017

Sammanfattning
På uppdrag av förvaltningsdirektörerna för serviceförvaltningen och
socialförvaltningen har en utredningsgrupp tagit fram ett förslag på ny
bostadsorganisation för sociala bostäder.
Utredningens slutsats är att det är av stor vikt att kommunen snarast
skapar en ny bostadsorgansation anpassad till rådande omvärldsbehov
samt det faktum att Lund är en snabbt växande kommun.
Utredningsgruppen ser stora effektivitets- och kvalitetsvinster med en
samlad organisation. Utredningen lämnar förslag på hur en sådan
organisation skulle kunna struktureras och införas. En ny
bostadsorgansation föreslås skapas i två etapper under andra kvartalet
2018.

Beslutsunderlag
Förslag bostadsorganisation 2018-01-29.
Remissvar LKF 2017-12-14.
Remissvar Kommunkontoret 2017-12-15.
Bilaga Barnets bästa.
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29
januari 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny
bostadsorganisation och därmed förenade förändringar av
reglementen, överförande av budgetmedel och personal, allt i
enlighet med vad som framgår av serviceförvaltningens och
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29.

Beslut expedieras till:
Kommunsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-14

SO 2018/0014

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2018-02-14 klockan 16.30–20.15 Ajournerat
mellan 19:35-19:45

Ledamöter

Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Louise Levau (S), ersätter Eva S Olsson (S)
Ewe Nilsson (S), ersätter Fredrik Persson (S)
Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)
Mark Collins (L), ersätter Sonja Lindlöf (L)

Ersättare

Layla Khairallah (MP)
Nita Lorimer (V)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga

Inger Fröman, ställföreträdande socialdirektör
Karin Säfström, verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Annika Landfors, tillståndschef
Karin Lilja, kommunikatör
Christina Schoug, enhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Agneta Lindskog (KD)

Paragrafer

§ 23-50

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 14 februari 2018 kl 21:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-14

SO 2018/0014

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Erik Hammarström (KD)

Justerare

Agneta Lindskog (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Paragrafer

§ 23-50

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-09
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Sammanfattning 1
På
uppdrag
av
förvaltningsdirektörerna
för
serviceförvaltningen
och
socialförvaltningen har en utredningsgrupp tagit fram detta förslag på ny
bostadsorganisation för sociala bostäder.
Utredningens slutsats är att det är av stor vikt att kommunen snarast skapar en ny
bostadsorgansation anpassad till rådande omvärldsbehov samt det faktum att Lund är
en snabbt växande kommun. Vidare dras slutsatsen att nuvarande bostadsverksamheter
inom de bägge förvaltningarna bör samlas i en ny avdelning inom affärsområde
Lundafastigheter på serviceförvaltningen.
Bostadsorganisationen bör verka i en affärsmodell som bygger på ett beställ- och
utförarupplägg. Beställning och finansiellt ansvar bör vidare delas upp i två spår: ett
för sociala bostäder och ett för bostäder åt nyanlända personer och familjer.
En ny bostadsorgansation föreslås bli införd i två etapper under kvartal 2 2018.
Bakgrund
Efter regeringens instiftande av den s k bosättningslagen 2 i mars 2016, om
kommunernas skyldighet att erbjuda bostad åt nyanlända personer och familjer med
uppehållstillstånd, inleddes i Lunds kommun ett förvaltningsövergripande arbete med
att hitta fler bostäder. I kommunen fanns sedan tidigare ett underskott på bostäder för
olika sociala behov och underskottet ökade kraftigt till följd av den nya lagen.
Mottagande av nyanlända personer och familjer som anvisats till kommunen har bäst
förutsättningar att lyckas om det är möjligt att erbjuda en riktig bostad med eget
förstahandskontrakt med en extern hyresvärd. Med hänsyn till bostadsbristen i Lund är
detta dock inte möjligt för alla nyanlända personer och familjer direkt vid
mottagandet. Under en övergångsperiod behöver kommunen därför öka sitt
bostadsbestånd för att tillgodose behovet av tillfälliga genomgångslösningar.
Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är att de ekonomiska förutsättningarna hos
gruppen nyanlända personer och familjer är begränsade och att man saknar referenser
från tidigare hyreskontrakt. Detta utgör hinder för att erhålla ett eget hyreskontrakt på
bostadsmarknaden. För att på sikt möjliggöra ett tillsvidarekontrakt finns det därför
skäl att kommunen under en etableringsfas går in i rollen som hyresvärd för nyanlända
personer och familjer.
Socialförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka vid olika tillfällen påtalat behovet av
en samlad kommunövergripande bostadsorganisation för att bättre möta de olika
bostadsbehov som kommunen enligt lag är skyldig att erbjuda. Utifrån det
intensifierade arbetet med att skapa fler bostadslösningar, mycket utifrån det ökade
antalet nyanlända personer och familjer, blev behovet av en översyn av
förutsättningarna i befintlig organisation mer påtagligt. Att hantera en kraftig ökning
av antalet hyresgäster, och de utmaningar som uppstår under bosättningen av dessa, i
kombination med att befintlig bostadsverksamhet var utspridd på olika enheter inom
socialförvaltningen och serviceförvaltningen, visade på svårigheter i samarbete samt i
intern och extern kommunikation. En förutsättning för att uppnå bättre resultat
1

När i texten nedan anges ”serviceförvaltningen” eller ”socialförvaltningen” avses
servicenämnden eller socialförvaltningen genom dess respektive förvaltning, samt i
förekommande fall angiven avdelning eller enhet.
2

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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uppfattades vara att bostadsverksamheten behövde samladas i en gemensam
organisation.
I januari 2017 gav servicedirektör och socialdirektör en förvaltningsövergripande
utredningsgrupp i uppdrag att ta fram förslag på ny bostadsorganisation.
Utredningsgruppen har lagt stor vikt vid att ta hänsyn till den kunskap och erfarenhet
som finns inom kommunen. Utöver detta har gruppen gjort studiebesök i andra
kommuner 3 i syfte att studera deras bostadsorganisation med övergripande uppdrag.
De kommuner som besökts har påvisat bra resultat med att hantera bosättningen av
nyanlända personer och familjer och bedömts ha en organisation anpassad för att
hantera uppdraget.
Syfte
Behovet att skapa en ny bostadsorganisation grundas på flera olika skäl. Flera av dessa
har varit kända sedan tidigare men blev alltmer påtagliga under arbetet med att hitta
bostäder åt gruppen nyanlända personer och familjer.
Samla hela bostadsprocessen
Bostäder hanteras idag inom kommunen utifrån upplägg som byggts upp under lång
tid på olika organisatoriska nivåer. Det är idag svårt att se en samlad genomtänkt
struktur och få en överblick över processen att tillhandahålla bostäder för kommunens
egna behov 4. En tydlig struktur stärker möjligheterna att fatta strategiska beslut, att
styra och att bedriva förändringsarbete. Dessutom motverkas de informations- och
kommunikationsutmaningar som en otydlig organisation innebär. En samlad
bostadsprocess förväntas alltså innebära förbättringar i dessa avseenden.
Bostadsprocessen inbegriper flera förvaltningar eftersom den tar sin börjar redan vid
planering och försäljning av kommunal mark. Behovet att samla berörda
organisatoriskt avser enbart fasen när bostaden hyrs ut.
Tydliggöra ansvar och uppdrag
För att ge hyresgäster till kommunen bra förutsättningar att komma vidare till
permanenta bostadslösningar är det viktigt att bostadsansvaret inom kommunen är
upplagt på ett strukturerat och transparent sätt. Det ska vara tydligt för alla intressenter
vilka förutsättningar som gäller, att samma regelverk tillämpas och att verksamheten
har god kontroll på rutiner under hela bostadsprocessen.
Skilja på arbete utifrån socialtjänstlagen respektive hyreslagen
Egen och andras erfarenhet säger att det är av stor vikt att tillhandahållande av bostad
och myndighetsutövning genom socialtjänst hålls isär. Krav och stöd ur perspektivet
hyresvärd respektive biståndsgivare är viktiga var för sig men blir otydliga, och kan
ibland innebära en rollkonflikt, om det kommer från samma håll. Det är varken
lämpligt eller rimligt att samma personal dels ska besluta om stödjande boendeinsatser
enligt socialtjänstlagen, dels ska hantera boendet enligt hyreslagen i de fall när
boendet inte fungerar konfliktfritt. Tvärtom är det både för personalens och för
hyresgästernas skull viktigt att skilja på rollerna.

3

Studiebesök Helsingborgs stad, Malmö stad, Stockholm stad/SHIS
Med kommunens egna behov avses när kommunen under en period behöver tillhandahålla
bostad till följd av beslut kopplat till lagstiftning eller myndighetsbeslut.
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Uppdraget att agera hyresvärd
Hyreslagen lägger ett stort ansvar på den som agerar hyresvärd i en hyresrelation. När
kommunen går in i rollen som hyresvärd är det viktigt att det finns god kunskap om
vad som ingår i detta ansvar och att det finns rätt förutsättningar att arbeta
professionellt i den rollen. Det finns vinster med att samla likartade funktioner inom
en gemensam organisation, eftersom det minskar sårbarheten ur ett personalperspektiv
och ökar möjligheterna att stärka kompetensutveckling och kunskapsåterföring.
Hantera ökade volymer och arbeta långsiktigt med anpassning till behov
En särskild utmaning för bostadsverksamheten kommer att vara att under en inledande
fas genomgå en stor tillväxt och i en nästa fas, när antalet nyanlända personer och
familjer minskar, skala ner till en normalnivå. En samtidig process är att tillgodose
behovet av bostäder till övriga målgrupper som ingår i socialförvaltningens uppdrag.
Detta kommer att kräva långsiktig planering och ett helhetsansvar. I detta behov ligger
också att skapa en bättre beredskap för olika omvärldsförändringar.
En samlad organisation har större möjligheter att möta volymförändringar, oavsett
målgrupp.
Effektivisering
I översynen av nuvarande bostadsverksamhet har identifierats flera möjligheter till
effektivare nyttjande av befintliga resurser vilket i sin tur kommer att kunna medföra
ekonomiska besparingar 5.
Uppdrag
Ett led i att få hanteringen av bostäder inom kommunen tydlig och transparent bör vara
att tydligt formulera utifrån vilket uppdrag verksamheten verkar. Uppdraget behöver
sedan kopplas till en affärs- och finanseringsmodell. Utredningen har kommit fram till
det arbete som bör ingå i den tilltänkta organisationen lämpligast formuleras enligt
nedanstående.
Till bostadsorganisationen bör uppdras att;
•
•
•

tillhandahålla och ansvara för bostäder för tidsbegränsat boende enligt
biståndsbeslut,
tillhandahålla och ansvara för genomgångsbostäder för nyanlända personer och
familjer anvisade till Lunds kommun,
agera hyresvärd för bostäder tillhandahållna av Lunds kommun enligt
biståndsbeslut eller enligt bosättningslagen.

Nuläge
Lunds kommun hanterar sedan lång tid tillbaka bostäder för sociala behov.
Serviceförvaltningen, genom Lundafastigheter, förvaltar ett eget bostadsbestånd
bestående av hyresrätter, bostadsrätter och villor (se bil 1). Dessa förhyrs på enskilda
internavtal till socialförvaltningen, flyktingenheten respektive boendeenheten, vilka i
sin tur hyr ut på s.k. månadskontrakt till enskilda hushåll varav en del med behov av
stödinsatser från socialförvaltningen. Det förekommer även uthyrning direkt från
Lundafastigheter till hyresgäst efter beslut om tilldelning från flyktingenheten.
5

Se stycke Effektivare nyttjande av resurser.

5(21)

Boendeenheten förhyr även s k stödbostäder direkt från externa fastighetsägare, främst
LKF. Dessa hyrs ut i andrahand till personer med biståndsbeslut och med en plan för
att kontraktet så snart lämpligt ska kunna omvandlas till ett tillsvidareavtal, dock
tidigast efter 12 månader.
I kommunen hanteras bostäder även inom förvaltningen för Vård och Omsorg. Ett
mindre antal av dessa hyrs in från Lundafastigheter men den stora andelen
tillhandahålls från LKF enligt särskild tilldelning. Bostäder inom Vård och Omsorg
ingår inte i detta förslag men en ny organisation bör ha möjlighet att inkludera även
dessa behov om och när så önskas.
Nuvarande ordning har byggts upp under lång tid och kontinuerligt anpassats efter
behov. Det saknas idag väl kända, beslutade och nedskrivna rutiner för hur arbetet
med bostäder ska ske och hur ansvar för olika arbetsuppgifter fördelas. Mycket arbete
fungerar tillfredställande idag eftersom enskilda tjänstemän sitter på stor kompetens.
Detta har dock den nackdelen att verksamheterna blir sårbara och beroende av
nyckelpersoner och det blir svårt att bedriva förändringsarbete.
Placering
Inhyrning och uthyrning av bostäder hanteras idag av både serviceförvaltningen och
socialförvaltningen. Det saknas övergripande riktlinjer för ansvarsfördelning och
beställning respektive utförande. För att uppnå effektivitet och tydlighet internt och
externt behöver bostadsfrågor samlas i en organisatorisk enhet. Kärnfunktioner
behöver arbeta nära varandra och under samma ledning medan stödfunktioner kan
knytas till verksamheten.
Serviceförvaltningen har stor erfarenhet av bostadsförvaltning och har sedan tidigare
flera av de funktioner som krävs för att kunna utföra rollen som hyresvärd.
Socialförvaltningen ansvarar för att utreda och besluta om bistånd gällande bostadsoch stödinsatser samt verkställande av dessa beslut, vilket inte är optimalt att
kombinera med hyresvärdsrollen. Utredningens bedömning är att bäst förutsättningar
för att hantera bostadsfrågor finns på serviceförvaltningen. Där bör verksamheten
lämpligast inrättas som en avdelning inom Lundafastigheter.
Det är av stor vikt att förvaltningarna har ett kontinuerligt nära samarbete så att
verksamhetens och hyresgästernas behov utvärderas och tillgodoses. För att på bästa
sätt klara av denna uppgift måste befintliga medarbetares specialkunskap inom båda
förvaltningarna tas tillvara och kombineras med ett gemensamt utvecklingsarbete.
Inom socialförvaltningen finns nyckelfunktioner som besitter kunskap vilken behöver
följa med över i en ny bostadsorganisation.
Bemanning
Med det ökade antalet bostäder som kommer att hanteras (med start redan under 2017)
behöver det ske förstärkningar av bemanningen. Dessa behov är framförallt kopplade
till arbetet med bostäder åt nyanlända personer och familjer. Den ökande
arbetsbelastningen hanteras idag med tillfälliga anställningar.
Nedanstående bemanning är baserad på det förväntade behovet av bostäder de
närmaste fem åren. Merparten av tjänsterna finns redan i befintliga organisationer,
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delvis som tillfälliga anställningar. Antalet anställda i respektive funktion baseras på
volymen bostäder. Erfarenhet från motsvarande organisationer i andra kommuner har
också påverkat bedömningen.
Det är av stor vikt att den nya bostadsorganisationen har möjlighet att utföra uppdraget
med god kvalitet och finnas med i de samarbeten som krävs för att tillgången av
bostäder på ett bättre sätt ska motsvara behovet. Arbetssituationen för flera funktioner
inom de två förvaltningarna har varit ansträngda under en längre tid och förslaget
innebär därmed att ett antal tillfälliga anställningar, främst på socialförvaltningen nu
permanentas i den nya organisationen.
I bostadsorganisationen bör ingå (varav nyrekrytering);
- bostadssamordnare, 4 (1)
- bostadsförvaltare, 2 (1)
- bostadsadministratörer, 3 (1)
- avdelningschef, (1)
Till verksamheten knyts funktioner från annan avdelning;
- bovärd/vaktmästare; Teknik och Service
- lokalvårdare; Teknik och Service
Stödfunktioner som delas och tillhör annan avdelning;
Hyresekonom, controller, jurist, kommunikatör.
Arbetsuppgifter som hanteras av respektive tjänst och fördelningen av arbetsuppgifter
kommer att definieras inom arbetsgruppen. Utgångspunkten är det arbete som utförs
idag, tillkommande arbetsuppgifter och ansvar som inte följer med över till ny
organsation.
Nya rutiner
Här beskrivs kortfattat upplägg och rutiner som föreslås följa med skapandet av en ny
bostadsorganisation. Gemensamt för dessa är att de ska ingå i ett systematiskt och
transparent arbetssätt. Det ska vara tydligt för alla hur bostadsprocessen fungerar.
o Kommunens egna behov av bostäder fastställs i en flerårig intern
bostadsförsörjningsplan vilken revideras årligen. Respektive berörd förvaltning
ansvarar för framtagande av sin prognos. Ansvar för att ställa samman plan ligger
hos bostadsorgansationen.
o Målsättning att upparbeta och underhålla samarbetsavtal med merparten av
hyresvärdarna i Lunds kommun. I samarbetsavtalen bör ingå överenskommelse
om tillhandahållande av övergångslägenheter 6 med kommunen som mellanhand
enligt kontraktsmodell (år 1: andrahandskontrakt, år 2: förstahandskontakt med
hyresgaranti, år 3: om allt ok; eget kontrakt).
o Arbeta systematiskt med att ta i anspråk bostäder i nyproduktion enligt köpeavtal
vid markanvisning.

6
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o Bostäder tillhandahålls enligt beställningsförfarande och fördelas i dialog mellan
beställande enhet och bostadsorganisationen (se vidare stycke Affärsmodell).
o Kommunen erbjuder s.k. referensboende. Målsättningen är att hyresgästen ska
kunna få en bra referens för att öka möjligheten till ett tillsvidareavtal.
o Alla hyresavtal ska vara tidsbegränsade och besittningsrätten avtalas bort vid
inflyttning. En uthyrning från kommunen får vara maximalt 4 år. Undantag kan
dock förekomma inom segmentet socialt boende.
o Boendeplan upprättas för varje hyresgäst och denna följs upp kontinuerligt.
o Systematiskt arbete med introduktion av hyresgästen till boendet.
Det pågår idag ett arbete med att tydliggöra och säkerställa gränsdragningar av
ansvarsområden, identifiera nödvändiga rutiner för samarbete och avstämning
samt att kvalitetssäkra data och system. Rutiner struktureras och dokumenteras.
Arbetet avser både strategisk och operativ nivå.
Medarbetarna som berörs är involverade i arbetet, för att inte riskera att förlora
de goda och välfungerande delarna av dagens arbete och samarbetsformer. Här
ska också nämnas att det goda samarbetet med LKF, som även det handlar om
praktiska frågor i den dagliga verksamheten, måste överföras till den nya
organisationen.
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Affärsmodell
Detta förslag förordar att en ny bostadsorgansation placeras som en egen avdelning
inom affärsområde Lundafastigheter på Serviceförvaltningen. Affärsmodellen för
bostadsorgansationen bör därför hanteras så långt möjligt likt övrig verksamhet inom
förvaltningen. Den bör dessutom så långt som möjligt följa och anpassas till den nya
investeringsprocess som kommunen infört.
På en högre nivå planeras bostadsbehovet i en flerårig bostadsförsörjningsplan 7 vilken
revideras årligen (motsvarande modellen för lokalförsörjning).
Bostadsbehovet i det enskilda fallet baseras på ett beslut:
 För sociala bostäder är grunden ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.
Beställning och finansiellt ansvar bör därför utgå från socialförvaltningen.
 För bostäder åt nyanlända personer och familjer är utgångspunkten
Bosättningslagen och Länsstyrelsens beslut om kommuntal enligt
Migrationsverkets fördelning per län. Bosättning av nyanlända personer och
familjer enligt egen lagstiftning är en ny verksamhet i kommunen och saknar
tydlig hemhörighet i någon av de befintliga förvaltningarna. Vidare är
kostnader för denna verksamhet omfattande och svåra att förutse. För att få
bättre övergripande kontroll föreslås därför att kommunkontoret under en
övergångsperiod är ansvarig beställare och för finansiering. Upplägget bör
utvärderas årsvis.
Därefter sker en beställning vilken tas emot och levereras i form av uthyrning i mån av
lediga bostäder och efter avstämning med beställaren om prioriteringsordning. För
sociala bostäder sker beställningar löpande medan bostäder för nyanlända personer
och familjer beställs en gång per år i anslutning till att Länsstyrelsen fattar beslut om
nästa års kommuntal. Allt arbete med planering av mottagandet under året bör
hanteras av bostadsorganisationen tillsammans med den löpande kontakten med
Migrationsverket.

Beslut - Beställning – Utförande

Anvisning MIV
enligt kommuntal
Länsstyrelsen

Biståndsbeslut
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KOMMUNKONTORET

BOSTADSAVDELNING

- prognos

- budgetunderlag

-beställning

- uthyrning

SOCIALFÖRVALTNINGEN

BOSTADSAVDELNING

- prognos

- budgetunderlag

-beställning

- uthyrning

Socialförvaltningen arbetar sedan tidigare med en Plan för stöd och service.
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Ekonomi
Kostnader för personal och övriga verksamhetskostnader kan i de flesta fall inte täckas
genom hyresintäkt för bostäder. Merparten av dessa kostnader finns redan idag och är
finansierade.
Intäkter för bostäder ska i huvudsak komma från hyresdebitering till privatpersoner
kopplat till bostadskontrakt. Hyressättning i Sverige utgår från bruksvärdesprincipen
och bara vissa kostnader får ligga till grund för hyra. För kommunens del så styr
behoven av bostäder hur inhyrning av bostäder hanteras och vid stor efterfrågan, och i
brist på tillräckligt många alternativ, kommer del av inhyrningen att ha en högre
hyreskostnad än vad som kan läggas på hyresgästen. Denna nettokostnad behöver då
täckas på annat sätt.
Detta förslag innebär en etappvis övergång av bostadsverksamhet under första halvåret
2018. Med hänsyn till beslutsprocess och oförutsedda händelser läggs budget för 2018
med samma förtutsättningar som den för 2017. Ett arbete kommer dock pågå parallellt
med att skapa en skuggbudget vilken kan implementeras när omorganisationen
realiseras. Nedanstående resultaträkning är baserad på uppskattade siffror för helåret
2018 utifrån kända förutsättningar.
Resultaträkning (mnkr)
BOSTÄDER SOCIALA BEHOV
INTÄKTER
Hyresintäkter
Kommunbidrag (varav
utökning 0,9)
KOSTNADER
Personalkostnader (varav
utökning -0,9)

Hyres- och driftskostnader
Kundförluster
TOTALT

2018

20,0
2,9
-2,9
-20,9
-0,7
-1,6

BOSTÄDER NYANLÄNDA
PERSONER OCH FAMILJER
INTÄKTER
Hyresintäkter
Bidrag
KOSTNADER
Personalkostnader (varav
utökning -2,2)

Hyres- och driftskostnader
TOTALT

2018

13,1
6,1
-6,1
--31,6
-18,5

Omfördelning av medel mellan nämnder och kommunstyrelsen
Bostäder sociala behov
•

•

Kommunbidrag om 2,2 mnkr avseende tre tjänster (inklusive
schablonberäknade omkostnader) omfördelas från socialnämnden till
servicenämnden
En utökning om 0,75 mnkr avseende en femtioprocentig chefstjänst (inklusive
schablonberäknade omkostnader) tillförs servicenämnden från
kommunstyrelsens reserverade medel (OBS! Denna utökning behöver beaktas i
framtida EVP-arbetet)
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Bostäder nyanlända personer och familjer
•

•

•

Statsbidraget om 1,5 mnkr avseende två tjänster (inklusive
schablonberäknade omkostnader) omfördelas från socialnämnden till
servicenämnden. Observera att statsbidraget är volymbaserat. Vid en
väsentlig volymförändring behöver denna post omprövas och möjlighet till
avrop från kommunstyrelsens reserverade medel eller motsvarande finnas
Av budgetposten som KS avsatt för nyanlända förs 4,6 mnkr avseende fem
tjänster samt en femtioprocentig chefstjänst över till servicenämnden.
Observera att det inte handlar om en utökning med fem tjänster, två och en
halv av tjänsterna finns idag ofinansierade på servicenämnden
Av budgetposten som KS avsatt för nyanlända förs 18,5 mnkr (prognos för
2018) avseende hyreskostnadsnettot över till servicenämnden

I EVP 2018 – 2020 finns medel avsatta för nyanlända för respektive år enligt
följande: 24 mnkr, 15 mnkr samt 11 mnkr. Det ska i sammanhanget nämnas att
en ny bedömning som gjorts visar att de medel som avsatts för 2019 och 2020
inte bedöms täcka behovet. Inom ramen för EVP-arbetet för EVP 2019-2021
behöver detta beaktas. Inte minst mot bakgrund av att posten långsiktigt
påverkas av hyresavtal ingångna med LKF som sträcker sig över 15 år.
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Finansieringsmodell
Kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) avsätter medel till
bostadsorganisationen i budgetbeslutet, medel som idag är destinerade för personal på
socialförvaltningen (SocF) omfördelas till serviceförvaltningen (SF). Ersättningen
justeras årligen för att följa kostnadsutvecklingen.
SF tillhandhåller bostäder och erhåller hyresintäkter från hyresgästerna som årligen
uppräknas efter förhandling med hyresgästföreningen. I de fall boendekostnader på SF
inte balanseras av hyresintäkter uppstår en nettokostnad som regleras gentemot SocF
för sociala bostäder och gentemot kommunkontoret (KK) för nyanlända personer och
familjer. Regleringen gentemot SocF baseras på nettokostnad på individnivå, där full
transparens råder. Det finansiella ansvaret ligger hos SocF för sociala bostäder samt
hos KK för bostäder åt nyanlända personer och familjer i sina respektive roller som
beställare. De sammantagna förändringarna från ett år till ett annat i denna kedja av
betalningar föreslås bli beaktade i budgetprocessen.
Föreslagen finansering av bostadsverksamheten består således av tre delar;

3.Beställare
övr kostnader
hyresgäst

2.Hyresintäkter
hyreskostnader

1.Anslag / grundfinansiering

personal - övr verksamhetskostnader

1. Grundfinanseringen av personalkostnader och övriga verksamhetskostnader
hanteras som en omfördelning från finansiering av befintliga personalresurser på
respektive förvaltning. Läggs som anslag alternativt som minskat resultatkrav för
hela förvaltningen.
2. Hyreskostnader och övriga kostnader kopplade till bostäderna ska i första hand
finansieras med de hyresintäkter som debiteras hyresgästerna. I de fall det, med
hänsyn till principen om bruksvärdeshyra, inte är möjligt att få full täckning
kommer nettokostnaden debiteras beställaren.
3. Övriga kostnader för enskild uthyrning finanserias av beställaren. Det kan röra sig
om kostnader såsom obetalda hyror, skadegörelse o dyl. Beställaren informeras
löpande om eventuella kostnader och är involverad i alla beslut som fattas kopplat
den enskilda hyresgästen. Ekonomisk avstämning per hyresgäst sker halvårsvis.
I finansförvaltningens budget för 2018-2020 finns avsatta medel för kostnader
kopplade till bosättning av nyanlända personer och familjer. Dessa är avsedda för
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kostnadstäckning av nettokostnader kopplat till mottagande och uthyrning till
nyanlända personer och familjer.
Hyresmodell
Bostäder
sociala behov
INTÄKTER
Hyresintäkter
Anslag personal
KOSTNADER
Personalkostnader
Bostadskostnader
NETTOKOSTNADER
SOCF (avstämning/individ)

fiktiva
siffror

100
10
-10
-110
-10
10

Bostäder nyanlända
personer och familjer
INTÄKTER
Hyresintäkter
Anslag personal
KOSTNADER
Personalkostnader
Bostadskostnader
NETTOKOSTNADER
KS (reserverade medel flykting)

Bostäder sociala behov

SOCF
nettokostnad
individ
KS/KF

HYRESGÄST

anslag personal

hyra

BOSTADSAVDELNING
/SF

Bostäder nyanlända personer och familjer

fiktiva
siffror

100
20
-20
-150
-50
50
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KS/KF

HYRESGÄST

anslag personal

hyra

nettokostnad bostad

BOSTADSAVDELNING
/SF
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Effektivare nyttjande av resurser
I översynen av nuvarande bostadsverksamhet har identifierats flera möjligheter till
effektivare nyttjande av befintliga resurser vilket i sin tur kommer att medföra
besparingar. I det initiala skedet kommer fokus vara uppbyggnad men efter hand som
nya rutiner skapas kommer arbetet kunna ske allt mer resurseffektivt.
o Snabbare kontaktvägar kring bostäderna vid felanmälningar vilket medför
snabbare åtgärder och därmed mindre skador.
o Bättre ekonomisk planering av egna bostäder för att minska kostnader för
reparation och underhåll.
o Hela bostadsbeståndet samlas vilket innebär att tilldelning av bostäder kan ske
på ett effektivare sätt. Utifrån det bredare perspektivet ges möjlighet till
omflyttning inom beståndet för att bättre nyttja bostäderna till rätt
hushållssammansättning.
o Effektivare process vid uppsägning/avhysning
o Tydligare avtalspart gentemot privata hyresvärdar/fastighetsägare
o Samordning av hyresadministration och system.

Risk- och konsekvensanalys
Under hösten 2017 har en risk- och konsekvensanalys genomförts med berörda
medarbetare, chefer och fackliga representanter. De risker som identifierades har
sammanställts i en matris, (se bil 4), tillsammans med bedömning av sannolikhet och
konsekvens samt beskrivning av åtgärder.
Under arbetet med ovanstående analys framkom att de risker som identifierades
bedömdes till en relativt låg risknivå (grön/gul). Det som framförallt efterfrågades var
att få mer information om detaljer i hur en ny organsation ska fungera. Man ville få
veta mer om hur arbetsuppgifter ska hanteras, vad ska följa med respektive stanna
kvar, hur framtida samarbete kommer att se ut.
För att fånga upp behovet av inblick i detaljerna har två arbetsgrupper bildats. Bägge
grupper har representanter från de olika berörda funktionerna. De inledde sitt arbete i
november. Deras uppdrag blir att lära känna varandras verksamheter och de gränssnitt
som finns till andra verksamheter. De kommer även titta på tänkbara arbetsmodeller.
Övergång
De befintliga verksamheterna föreslås övergå till ny organsationen etappvis. Skälet är
att det ska vara möjligt resursmässigt att överföra och kvalitetsäkra datainformation
och rutiner. Det bedöms också bli ett lugnare förfarande om inte allt ska ske på en
gång. Flera inblandade har samtidigt pekat på vikten av att det inte får bli ett alltför
utdraget förlopp. Det är viktigt att gruppen känner att man hör ihop från början.
Övergång föreslås därför ske enligt följande;
Etapp 1
Etapp 2

Bostäder nyanlända personer och familjer
Bostäder sociala behov

start maj 2018
start juli 2018
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Alternativa förslag
Nedanstående förslag har utredningsgruppen identifierat som alternativ till skapandet
av en ny samlad bostadsorganisation, för att lösa nödvändiga förbättringsbehov:
 Verksamheten fortsätter i befintlig organisation och resurser skjuts till för att
möjliggöra anpassningar till volymer och lagkrav.
Utredningens bedömning är att det är ytterst tveksamt om det är möjligt att på
detta sätt uppnå de förbättringar och vinster som redovisas i det förespråkade
förslaget.
 Ansvaret för bosättning av nyanlända personer och familjer läggs över på LKF.
Kräver eventuellt att bolagets ägardirektiv anpassas. Utredningen uppfattar
inte att det finns en politisk vilja i denna riktning.
 Ansvaret för kommunens egna behov av bostäder läggs i eget bolag.
Kräver en omfattande och mycket tidskrävande utredning.
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BILAGA 1 Bostadsbestånd
Nedanstående bostäder föreslås ingå i beståndet på den nya organisationen.
Utgångspunkt för urval är att hyresgästen har ett hyresavtal med Lunds kommun.
Lundafastigheter
TYP

Hyresrätter
Bostadsrätter
Småhus
Korridorrum
Modulbostäder
Summa

ANTAL

72
121
22
121
118
454

Boendeenheten
TYP

Stödbostäder
Övriga
Summa

ANTAL

150
130
280
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BILAGA 2 Organisationsskiss
Avdelning för Bostadsförvaltning

Avdelningschef

Bostadsförvaltare

Bostadssamordnare

Bostadsadministratör

Lundafastigheter

Projekt

Förvaltning

Teknik Service

Bostäder

Bovärd
Lokalvårdare
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BILAGA 3 Intressenter

Lundafastigheter

Fastighetsägare

genomgångsbostäder

- blockförhyrningar

genomgångsboende

Socialförvaltningen
- socialrådgivning
- bistånd
- insatser

- enskilda avtal

Boendeorganisation
Ekonomisk förvaltning;
hyresadmin, inhyrning, avtal,
statistik, ekonomi
Teknisk förvaltning;
tillsyn, felanmälan, gränsdragning,
besiktning, introduktion "boskola"

Kommunfullmäktige
- politiska beslut
- ekonomiska ramar

Social förvaltning;
mottagande, uppföljning,
utslussning

Hyresgäster
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BILAGA 4 Matris Risk- och konsekvensanalys
Händelse

Sannolikhet

Effekt

Åtgärder förebyggande

4

Sannolik

2

Begränsad
konsekvens

Informera berörd personal löpande.
Involvera berörd personal i arbetet med
den nya organisationen.

2 Kommer tidplanen att hålla?

3

Viss
sannolikhet

1

Liten
konsekvens

Sätta realistisk tidplan.

Två olika kulturer som möts, inte helt enkelt
utifrån olika vanor/förhållningssätt mm.
3 Viktigt att de går ihop. Risk att det blir
"kulturkrockar" vilket påverkar arbetsmiljön
negativt.

3

Viss
sannolikhet

2

Begränsad
konsekvens

Tidigt påbörja samarbete och utbyte av
kunskap och erfarenheter. Mötas och
lära känna varandra.

1

4

Osäkerhet kring hur den nya organisationen
ska se ut och fungera

Risk att tappa den goda relation som finns till
privata fastighetsägare, t ex LKF

Det sociala arbetet med bostadsfrågor
försvinner, risk att det blir för hårt styrt.
Felanmälan, tillräckliga resurser för att kunna
ta hand om alla felanmälningar. Risk att man
6
inte kan förstå hyresgästerna både utifrån
språk och andra ev begränsningar.
Otydlighet, om inte det finns tydlighet kring
gränssitten för de olika förvaltningarnas
7
uppdrag finns det risk för att det blir arbete
som görs dubbelt eller inte blir gjort alls.
För få bostadssamordnare på flyktingsidan.
9 Risk att vi inte hinner med och inte kan göra
ett bra jobb.

5

Risk för försvårade kommunikationsvägar
kopplat till sekretess. Medför att det tar mer
tid i att få kontakt. En stor del av
11 kommunikationen sker nu inom den egna
arbetsgruppen där alla jobbar tätt ihop i
kontorslandskapet. Större avstånd kommer
påverka detta negativt.

2

Osannolik

3

Farlig
konsekvens

3

Viss
sannolikhet

3

Farlig
konsekvens

Informera LKF, och berörd personal där,
om planerna på ny organisation och ev
förändring det kan medföra. Vad
behöver de för ett fortsatt gott
samarbete? Göra en överlämning med
personer som varit involverade och
personerna som kommer att ta över.
Både kommunen och LKF medverkar.
Tillse fortsatt nära samarbete med
socialsekreterare.

4

Sannolik

2

Begränsad
konsekvens

Arbeta upp bra rutiner med tolkar.
Anpassad felanmälan-funktion.

3

Viss
sannolikhet

3

Farlig
konsekvens

Påbörja arbete med gränsdragning
internt och externt redan under hösten.
Skapa arbetsgrupper.

3

Viss
sannolikhet

3

Farlig
konsekvens

Se till att det finns marginaler i
planering av personalbehov.

Begränsad
konsekvens

Frågan om sekretess behöver vara
klarlagd före förslag går till nämnderna.
Ny organisation behöver sitta samlad.
Tillse att samverkan med berörda
enheter kan ske enkelt.
Klargöra hur den nya lagen om
personuppgifter kommer att påverka
arbetet.

2

Osannolik

2
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BILAGA 5 Studiebesök
Helsingborg
I Helsingborg hanteras bostäder av Bostadsavdelningen på Fastighetsförvaltningen.
Denna verksamhet är etablerad sedan flera år och när bosättningslagen infördes var det
naturligt att ge dem i uppdrag att ansvara för mottagandet. Socialförvaltningen har
aldrig varit involverad i detta arbete. Bostäder för sociala behov ingår i det
bostadssociala programmet och beställs från kommunens förvaltningar.
Bostadsavdelningen har ett väl inarbetat och fungerande samarbete med de större
fastighetsägarna i staden varav den ena är det kommunala bostadsbolaget
Helsingborgshem. Bostadsavdelningen hanterar ca 700 lägenheter.
Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen välfungerande och värdefull.
Bra rutiner finns vid mottagandet, därefter tät uppföljning. Kommunen har valt att
lägga resurser på en stor närvaro i anslutning till mottagande och inflyttning.
Malmö
Lägenhetsenheten inrättades som en del av LiMa på Fastighetskontoret 2006. Enheten
ansvarar för alla hyreskontrakt samt tillsyn av stödbostäder vilka beställs av de olika
socialtjänsterna, eller om det avser nyanlända, enheten Sociala Resurs. Denna enhet
ansvarar för mottagandet av nyanlända och även tillsynen av så kallade
genomgångsbostäder. Malmö stad har genomgått stora omorganisationer de senaste
åren och en del i det man velat uppnå är att samordna bostadshanteringen.
Lägenhetsenheten hanterar ca 700 lägenheter (stödbostäder).
Stockholm
I Stockholm finns sedan långt tillbaka ett särskilt kommunalt bolag, SHIS Bostäder,
som ansvarar genomgångsbostäder med korttidskontrakt vilka förmedlas via stadens
stadsdelars socialtjänst samt Bostadsförmedlingen i Stockholm. SHIS Bostäder har
även stadens uppdrag att tillhandahålla tillfälliga bostäder åt nyanlända. SHIS hanterar
ca 3 400 lägenheter.
SHIS är ett bolag som funnits länge och har därmed lång erfarenhet av sociala
bostäder. Det fungerar bra som ett komplement till de kommunala bostadsbolagen. De
senare har uppdrag att överlämna visst antal bostäder per år till SHIS.
Gemensamt för de tre organsationer som besökts är att de var etablerade redan långt
före bosättningslagens infördande. Deras organsation har vuxit fram och utvecklats
över tiden. För alla har utgångspunkten varit bostäder för olika sociala behov. När
bosättningslagen infördes var det naturligt att använda befintlig organsation för
hantering av bosättning men det var inte möjligt att använda samma upplägg för
mottagande, beställning och tilldelning av bostäder. För detta har man antingen
kompletterat befintlig bostadsverksamhet alternativt inrättat en ny enhet med enbart
detta uppdrag. Verksamheten har finansierats med riktat kommunbidrag för att täcka
personal- och driftkostnader samt i förekommande fall hyreskostnader.
Förutsättningarna för de tre städerna är olika beroende på storlek och anvisningstal.
Mest relevant som jämförelse för Lund är Helsingborg.
Önskemål har framförts att ta fram nyckeltal kopplat till bemanning och
bostadsbestånd. Detta är dock ett omfattande arbete om det ska vara trovärdigt. Sådana
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siffror är dock väldigt intressanta och det är därför en god idé att i ett senare skede
genomföra sådan benchmarking tillsammans med en grupp intresserade kommuner.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-02

§ 128

Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun

Dnr KS 2018/0144

Sammanfattning
En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lunds kommun och är
en förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten
samt för att Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 framkom
att Lunds kommun saknar kommunövergripande arbetsmiljömål. En del i
arbetet med att ta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för Lunds
kommun har varit att ta fram en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy
då en sådan har saknats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2018-04-11
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-04-11
Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun 2018-03-01
Protokoll Centrala Samverkansgruppen 2018-02-28
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering
2011-02-02

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Börje Hed (FNL), Christer Wallin (M) och Emma
Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy samt
att Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy ska ersätta motsvarande dokument
som enskilda förvaltningar upprättat.
samt att kommunstyrelsen beslutar
att följande styrdokument upphör att gälla: Riktlinjer för hälsofrämjande
arbete, arbetsmiljö och rehabilitering (kommunstyrelsen 2011-02-02)
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

anta Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy samt
Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy ska ersätta motsvarande
dokument som enskilda förvaltningar upprättat.

Kommunstyrelsen beslutar
att följande styrdokument upphör att gälla: Riktlinjer för hälsofrämjande
arbete, arbetsmiljö och rehabilitering (kommunstyrelsen 2011-0202)

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 128/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-02

KS 2018/0029

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-05-02 klockan 15.00–20.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 116-129, §§ 131-137, närvarar ej §
130 pga jäv, kl 15:00-20:30
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 130 samt §§
138-141
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 116-129, §§ 131-141, närvarar ej § 130
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD), §§ 116-135, §§ 137-141, närvarar ej § 136 pga
jäv

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 130 samt §§
138-141
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 130
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson (SD)
§ 136

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Yanira Difonis (MP), kl 15:00-16:10
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 116-141

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 9 maj 2018 kl 11:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-02

KS 2018/0029

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Paragrafer

§ 116-141

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-04

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018,
ärende 13: ”Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun, (KF) Dnr KS
2018/0144”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Förslaget var alltså att det inte bara ska finnas arbetsmiljöpolicy för varje
förvaltning, utan också en övergripande arbetsmiljöpolicy. Dock motiveras
detta inte i ärendets underlag. Det utkast till gemensam policy som har
tagits fram är mycket kort, omfattar endast en sida, och är helt
innehållslöst. Istället för att ens försöka styra kommunen, vill de andra
politikerna begrava verksamheten i innehållslösa policydokument. Det
kommer inte att fungera.

För Sverigedemokraterna 2018-05-02

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-11

§ 11

Arbetsmiljöpolicy

Dnr KS 2018/0144

Sammanfattning
En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lunds kommun och är
en förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten
samt för att Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 framkom
att Lunds kommun saknar kommunövergripande arbetsmiljömål. En del i
arbetet med att ta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för Lunds
kommun har varit att ta fram en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy
då en sådan har saknats.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-03-01.
Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun 2018-03-01.
Protokoll Centrala Samverkansgruppen 2018-02-28.
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering
2011-02-02.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Lunds
kommuns arbetsmiljöpolicy.
att föreslå kommunstyrelsen att Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy ska
ersätta motsvarande dokument som enskilda förvaltningar
upprättat.
att föreslå kommunstyrelsen besluta att följande styrdokument upphör
att gälla: Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och
rehabilitering (kommunstyrelsen 2011-02-02).
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-11

KS 2018/0217

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2018-04-11 klockan 08.00–10.15

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Mats Olsson (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Övriga

Johanna Sjöstrand, HR-direktör
Jeanette Andersson, Utbildningssamordnare
Åse Carlenhag, HR-strateg

Justerare

Mats Olsson (V)

Paragrafer

§ 10-17

Plats och tid för justering

Stadshuset, våning 5, 2018-04-17 kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Jeanette Andersson

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Mats Olsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-11

KS 2018/0217

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

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Paragrafer

§ 10-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jeanette Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-09

Kommunkontoret
HR-avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-04-11

KS 2018/0144

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Nina Månsson
046-3595360
nina.mansson@lund.se

Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun
Sammanfattning
En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lunds kommun och är
en förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten
samt för att Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 framkom
att Lunds kommun saknar kommunövergripande arbetsmiljömål. En del i
arbetet med att ta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för Lunds
kommun har varit att ta fram en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy
då en sådan har saknats.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-04-11
Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun 2018-03-01
Protokoll Centrala Samverkansgruppen 2018-02-28
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering
2011-02-02

Barnets bästa
En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att alla ska må bra,
trivas, utvecklas och utföra ett gott arbete. Beslutet om åtgärder för att
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lunds kommun kan
således indirekt påverka barn och unga.

Ärendet
Lunds kommun ska arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga
ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en god social, organisatorisk och
fysisk arbetsmiljö. Syftet med en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy
samt mål är att skapa förutsättningar för väl fungerande verksamheter
och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 ska det finnas en
arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens
verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-04-11

KS 2018/0144

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 framkom
att Lunds kommun saknar kommunövergripande arbetsmiljömål. En del i
arbetet med att ta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för Lunds
kommun har varit att ta fram en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy
då en sådan ha saknats.
Förslag till arbetsmiljöpolicy har arbetats fram i kommunens
partsammansatta arbetsmiljögrupp tillsatt av den centrala
samverkansgruppen. Policyn samverkades den 28 februari.
Den kommungemensamma arbetsmiljöpolicyn ska ersätta motsvarande
dokument som enskilda förvaltningar upprättat.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy samt
att Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy ska ersätta motsvarande
dokument som enskilda förvaltningar upprättat.
samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att följande styrdokument
upphör att gälla:
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering
(kommunstyrelsen 2011-02-02)

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Akten

Johanna Sjöstrand
HR-direktör

Förslag 2018-03-01
Arbetsmiljöpolicy
En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lunds kommun. I arbetsmiljön ingår allt
som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, organisatoriskt och socialt. En bra arbetsmiljö är en
förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att Lunds
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Lunds kommun ska arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall
samt för att uppnå en god social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö. När alla bidrar till en
god arbetsmiljö genom att lyssna, lära och leda skapar vi förutsättningar för väl fungerande
verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och genomsyra alla
beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Vi accepterar inte någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier. Vår arbetsmiljö
ska präglas av öppenhet, jämlikhet och respekt.
Ansvarsfördelning
Alla som verkar i Lunds kommun (politiker, chefer, medarbetare) är varandras arbetsmiljö
och har ett gemensamt ansvar för aktivt medverka till en god arbetsmiljö.


Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön som en del i verksamhetsansvaret. I Lunds
kommun har kommunfullmäktige det övergripande och samlade ansvaret för att lagar
och föreskrifter följs och att bevaka att nödvändiga arbetsmiljöinvesteringar görs. I
övrigt vilar arbetsmiljöansvaret främst på respektive nämnd/styrelse och förvaltning
och framgår av förvaltningens skriftliga dokumentation rörande
arbetsmiljödelegation/uppgiftsfördelning.



Chefer/arbetsledare ska arbeta aktivt i enlighet med sin delegation av uppgifter inom
arbetsmiljöområdet. Om befogenheter, resurser eller om nödvändiga kunskaper saknas
för uppgiften ska närmaste övre nivå informeras och arbetsmiljöuppgiften skriftligt
returneras.



Alla medarbetare ska medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet i syfte att åstadkomma en
god arbetsmiljö. Alla har ansvar för att följa regler och föreskrifter så att arbetet utförs
på ett säkert sätt.



Skyddsombud ska företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor och verka för en
tillfredsställande arbetsmiljö genom att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet inom
kommunen.

Länk till Lunds kommuns övergripande arbetsmiljömål

Kommunkontoret
HR-avdelningen

1(3)
2018-03-01

Jeanette Andersson
046-359 96 04
jeanette.andersson3@lund.se

Central samverkansgrupp – protokoll 2018-02-28
Tid:
Plats:

2018-02-28, kl. 10.00-12.00
Stadshuset, Sessionssalen

För arbetsgivaren:
Sekreterare:

Carin Hillåker, Johanna Sjöstrand
Jeanette Andersson

Akademikerförbundet SSR
DIK
Kommunal
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Vision

Tomas Nilsson
Viktor Forss
Laila Palén, Preben Widerberg
Charlotte Malmgren
Robert Jivegård, Agneta Lindfors
Isabel Stahlknecht
Magnus Bokelid
Cecilia Åkesson, Anna Nilsson

Kommunkontoret

§ 2 Henrik Weimarsson och Erik Holm
§ 4 Jacob Fridblom
§ 5 Nina Månsson

Justering

Via mail senast 5 arbetsdagar efter utskickat
protokoll. Signeras vid nästkommande möte.

§ 1 Protokoll från föregående möte
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 2 Verksamhet
Ärenden till kommunstyrelsen 2018-03-07.
Arbetsgivaren informerade om ärenden till kommunstyrelsen 2018-03-07. Särskilt informerades
om:
 Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser, (KF). Se bilaga.
 Personalredovisning 2017, (KF). Fördjupad information behandlas i skyddskommittén.
Se bilaga.
Kommunal med instämmande av övriga fackliga förbund framför att de saknar handlingarna till
kommunstyrelsens dagordning som inte är publicerade dags datum. Arbetsgivaren redovisar för
sin uppfattning att det endast är de handlingar till KS som har bäring på personalfrågor
(arbetsgivarfrågor) som är föremål för samverkan. Övriga ärenden tas upp som information på
Cesam. Arbetsgivaren föreslår att frågan tas upp för dialog i samband med att samverkansavtalet
kommer upp för utvärdering.
Protokollsanteckning från samtliga fackliga förbund: Vi anser att kommunstyrelsens ärenden inte
är samverkade.
Informationen lades till handlingarna.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box XXX
Postnr ORT

Gata nummer

046-359 50 00

www.lund.se

forvaltningsbrevlada@lund.se
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§ 3 Ekonomi
Inget att tillföra protokollet, utöver ovan.

§ 4 Personal


Arbetsgivarpolicyn. Arbetsgivaren presenterar uppdateringar av arbetsgivarpolicyn efter
att den nu varit på remissrunda.
Efter redaktionella ändringar som uppmärksammats under dagens möte anses
ovanstående dokument samverkat.



Rekryteringar
Arbetsgivaren informerar att:
o Intervjuer av kandidater för tjänsten till ny kommundirektör sker den 21 mars kl.
13.00-16.00.
o Intervjuer av kandidater för tjänsten till ny förvaltningsdirektör för vård- och omsorg
sker den 1/3 kl. 13.00-16.00.
Informationen lades till handlingarna.

§ 5 Arbetsmiljö
o

o

Information om arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål. Arbetsgivaren presenterar
förslaget som tagits fram i partsammansatt grupp. Se bilagor. Övriga styrdokument
kommer upphöra gälla när det kommunövergripande styrdokumentet börjar gälla.
Ovanstående dokument anses samverkat.
Rutin för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.
Arbetsgivaren presenterar förslaget som tagits fram i partsammansatt grupp. Se bilaga.
Övriga styrdokument kommer upphöra gälla när den kommunövergripande börjar gälla.
Ovanstående dokument anses samverkat.

§ 6 Utbildning och utveckling
Ritningsgranskning. Punkten bordläggs till nästkommande möte.

§ 7 Jämställdhet och mångfald
Inget att tillföra protokollet.

§ 8 Miljö
Inget att tillföra protokollet.

§ 9 Övriga frågor
Omställningsfonden. Punkten bordläggs till nästkommande möte.
Nästa möte:
Onsdagen den 28 mars 2018 kl. 09.30-12.00 i Sessionssalen, Stadshuset.

Vid protokollet:
Jeanette Andersson

Justeras:
Carin Hillåker

Tomas Nilsson

Viktor Forss

Isabel Stahlknecht
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Laila Palén

Charlotte Malmgren

Magnus Bokelid

Cecilia Åkesson

Robert Jivegård

Riktlinjer för
hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö
och rehabilitering

Riktlinjer för
hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö
och rehabilitering
Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer stärker vi verksam
heterna. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser tillhör det kontinuer
liga arbetet inom kommunens verksamheter för att alla ska må bra, trivas, utvecklas och
utföra ett gott arbete.
Här beskrivs de riktlinjer som gäller för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö- och
rehabiliteringsarbete i Lunds kommun.

Främja hälsa

Förebygga ohälsa
Rehabilitera åter till hälsa

Hälsofrämjande arbete
Mål och syfte

En hälsofrämjande arbetsmiljö bidrar till att medarbetarna mår bra, att verksamhetens mål
uppnås och att Lunds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det hälsofrämjande
arbetet inom Lunds kommun syftar till att öka medvetenheten om och skapa förutsättningar
för god hälsa samt uppmärksamma friskfaktorer på arbetsplatsen.

Ansvarsfördelning

Det hälsofrämjande arbetet ska ingå som en naturlig del av förvaltningarnas arbetsmiljöar
bete. Förvaltningschefen är ytterst ansvarig inom sin förvaltning.
Arbetsledarna ska skapa förutsättningar och möjligheter för hälsofrämjande arbete på ar
betsplatsen samt föregå med gott exempel.
Varje medarbetare har det yttersta ansvaret för sin hälsa.

Åtgärder

Aktivt hälsofrämjande arbete
Samtliga medarbetare erbjuds ett årligt friskvårdsbidrag som avser friskvårdsaktiviteter ut
anför arbetstid. Friskvårdsbidraget ersätter 80 procent av styrkta kostnader för friskvård upp
till det belopp för bidraget som är fastställt för respektive förvaltning. Ambitionen på sikt ska
vara att harmonisera beloppsnivån på friskvårdsbidraget mellan kommunens förvaltningar.
Respektive nämnd ska årligen se över friskvårdsbidragets storlek.
Lunds kommun följer Skatteverkets anvisningar för skattefri motion och annan friskvård.
Respektive förvaltning beslutar om arbetsrelaterade friskvårdsaktiviteter. Speciella inrikt
ningar för olika grupper av medarbetare, till exempel en viss yrkesgrupp, är möjliga så länge
samtliga medarbetare inom gruppen får erbjudandet.
Utbildningar och andra gemensamma aktiviteter inom hälsoområdet för samtliga medarbe
tare ska erbjudas kontinuerligt.
Varje förvaltning kan utse hälsoinspiratörer som är medarbetare med ett särskilt intresse för
hälsofrämjande arbete. Deras uppgift är att inspirera till hälsofrämjande insatser i verksam
heterna. Hälsoinspiratörerna ingår i ett kommungemensamt nätverk och erbjuds kontinuerligt
vidareutbildning inom hälsoområdet.

Rökfri arbetstid gäller för alla medarbetare i Lunds kommun, vilket innebär att det inte
är tillåtet att röka under arbetstid. Lunchrasten räknas inte som arbetstid och berörs därmed
inte. Måltidsuppehåll ska i detta sammanhang jämställas med lunchrast. Rökning är inte
heller lämplig i direkt anslutning till arbetsplatsen, t ex utanför entréer. För medarbetare som
önskar bli rökfria erbjuds tobaksavvänjningsgrupper via Företagshälsovården.

Uppföljning

I medarbetarsamtal ska diskussion kring arbetsrelaterad hälsa och ohälsa ingå.
Uppföljning av hälsofrämjande arbete ska ske årligen dels på nämndsnivå, dels kommun
övergripande i samband med årsredovisningen. I uppföljningen ska kostnaden för utbetalda
friskvårdsbidrag ingå.

Förebyggande arbetsmiljöarbete
Mål och syfte

Bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lunds kommun. I arbetsmiljön ingår allt som
påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, psykiskt och socialt. En bra arbetsmiljö är en förutsätt
ning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att Lunds kommun ska
vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöarbetet ska organiseras så att arbetsmiljölagens
krav på en god arbetsmiljö uppfylls.

Ansvarsfördelning

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön som en del i verksamhetsansvaret. I Lunds kom
mun har kommunfullmäktige det övergripande och samlade ansvaret för att lagar och
föreskrifter följs och att bevaka att nödvändiga arbetsmiljöinvesteringar görs. I övrigt vilar
arbetsmiljöansvaret främst på respektive nämnd/styrelse och förvaltning och framgår av för
valtningens skriftliga dokumentation rörande arbetsmiljödelegation/uppgiftsfördelning.
Chefer/arbetsledare ska arbeta aktivt i enlighet med sin delegation av uppgifter inom
arbetsmiljöområdet. Om befogenheter, resurser eller om nödvändiga kunskaper saknas för
uppgiften ska närmaste övre nivå informeras och arbetsmiljöuppgiften skriftligt returneras.
Alla medarbetare ska medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet i syfte att åstadkomma en god
arbetsmiljö. Alla har ansvar för att följa regler och föreskrifter så att arbetet utförs på ett
säkert sätt.
Skyddsombud ska företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö genom att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet inom kommunen.

Åtgärder

Tydlighet i arbetsmiljöarbetet
 rbetsmiljöarbetets organisation ska vara tydlig och klar för alla medarbetare. Alla rutiner
A
ska vara skriftliga. Inom varje verksamhet ska finnas en skriftlig uppgiftsfördelning som klar
gör vilka uppgifter chefer, arbetsledare och övriga medarbetare har för att skapa en tillfreds
ställande arbetsmiljö.
Lagar, tillämpliga föreskrifter och avtal inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och till
gängliga för alla medarbetare.

Samverkan
Arbetsgivaren och fackliga organisationer verkar gemensamt för att skapa förutsättningar
för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö med inflytande och delaktighet för alla
medarbetare. Samverkan ska ske i det dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, vid arbets
platsträffar och i samverkansgrupper. Vid arbetsplatsträffar och andra samverkansmöten ska
arbetsmiljöfrågor tas upp i enlighet med gällande samverkansavtal.
Arbetsgivaren ska ge medarbetare och skyddsombud förutsättningar att medverka i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombud ska ges möjlighet till kontinuerlig
kompetensutveckling i arbetsmiljöfrågor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och minimerande av risker
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att kontinuerligt undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfreds
ställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående
process som ska vara en naturlig del av verksamheten.
Arbetsledare ska systematiskt arbeta med arbetsmiljön vilket innebär att de ska identi
fiera och bedöma risker, identifiera faktorer som bidrar till en väl fungerande arbetsmiljö
och upprätta handlingsplaner för åtgärder som inte kan genomföras omedelbart, följa upp
arbetsmiljöarbetet och dokumentera.
Arbetsledare ska i syfte att minimera risker i samverkan med medarbetarna regelbundet
undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av
ohälsa och olycksfall i arbetet. Medarbetare har ansvar för att uppmärksamma risker, undan
röja dessa om det är möjligt eller i annat fall omgående informera överordnade om riskerna.
Alla arbetsskador och tillbud ska registreras i det kommungemensamma arbetsskaderegist
ret. Åtgärder ska vidtas omgående om det är praktiskt möjligt. Åtgärder som inte kan vidtas
omgående ska dokumenteras i en skriftlig handlingsplan.
•

Se även arbetsmiljöprocessen på www.lund.se/inloggad.

Uppföljning

Arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen av respektive nämnd/styrelse och förvaltning samt
på kommunövergripande nivå.

Rehabiliteringsarbete med fokus
på tidiga insatser
Mål och syfte

Lunds kommun har som arbetsgivare ansvar för att bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete,
vilket i första hand sker genom förebyggande insatser i samband med det kontinuerliga ar
betsmiljöarbetet. När behov av rehabilitering har uppstått är tidiga insatser för snabb rehabi
litering och återgång i arbete viktiga, både för den enskilde medarbetaren och för att Lunds
kommun ska kunna bedriva en bra verksamhet. Rehabiliteringsarbetet ska bedrivas effektivt,
dokumenteras väl och alla insatser ska vara väl kända av alla inblandade.

Ansvarsfördelning

Närmaste arbetsledare har rehabiliteringsansvaret för sina medarbetare. Arbetsledaren ska
tidigt uppmärksamma signaler på ohälsa och ansvarar för att rehabiliteringsåtgärder sker på
arbetsplatsen, att rehabiliteringsutredning genomförs samt att samtliga insatser och aktivite
ter dokumenteras väl.
Den berörde medarbetaren ska medverka aktivt i sin rehabilitering.
Fackliga organisationer företräder medarbetares intressen utifrån medarbetarens önskemål.
Företagshälsovården är en partsneutral expertresurs vid rehabilitering.

Åtgärder

Samverkan
Lunds kommun och de fackliga organisationerna ska arbeta gemensamt för att skapa förut
sättningar för ett aktivt och effektivt rehabiliteringsarbete, både förebyggande och vid pågå
ende rehabiliteringsärenden.
Medarbetare ska av sin arbetsledare meddelas om sin rätt att ha med sig fackligt ombud vid
rehabiliteringsmöten.

Missbruks-/beroenderelaterad rehabilitering
Lunds kommun ska vara en alkohol- och narkotikafri arbetsplats. För missbruks-/beroende
relaterad rehabilitering gäller samma ansvarsfördelning som vid annan rehabilitering. Varje
arbetsledare har ansvar att uppmärksamma och åtgärda missbruk/beroende på arbetsplatsen.
Varje medarbetare har också ansvar att uppmärksamma problem på arbetsplatsen och med
verka till att den missbrukande/beroende medarbetaren i fråga får hjälp. Skyddsombud har en
särskild uppgift att uppmärksamma alkohol- och andra drogproblem på arbetsplatsen.
När en arbetstagare är eller misstänks vara påverkad i arbetet ansvarar arbetsledaren för
att denne avvisas från arbetsplatsen på ett betryggande sätt. Berörd facklig organisation ska
samtidigt informeras om de vidtagna åtgärderna.

Vid misstanke om missbruk/beroende ska test omgående genomföras av kommunens
företagshälsovård. I de fall en medarbetare nekar att genomgå ett sådant test samt förnekar
missbruk/beroende gäller arbetsledarens samlade bedömning av situationen på arbetsplatsen.
Även här ska berörd facklig organisation informeras och vid behov rehabiliteringsinsatser
initieras.
•

Se även missbruksprocessen (process för rehabilitering vid alkohol-, narkotika- och
läkemedelsmissbruk/-beroende) på www.lund.se/inloggad.

Återgång i arbete
Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet innebär i första hand att medarbetaren ska rehabi
literas till att återgå i ordinarie arbete i enlighet med anställningsavtalet. I andra hand prövas
möjligheter till arbete utanför anställningsavtalet inom den egna förvaltningen eller möjlig
heter till omplacering till annat arbete inom kommunen.
•

Se även rehabiliteringsprocessen på www.lund.se/inloggad.

Drogförebyggande arbete vid rekrytering
Vid rekrytering till befattningar med särskilt höga krav på säkerhet kan arbetsledaren begära
att den sökande genomgår ett drogtest samt kontroll av markörer för överkonsumtion av
alkohol. Provtagningen administreras av kommunens företagshälsovård. Den sökande har
möjlighet att neka testet och ska skriftligen ge sitt tillstånd till att testet utförs samt att resul
tatet får delges rekryterare eller arbetsledare. Testresultatet ska vara rapporterat före det att
anställningsavtalet ingås och är en del i en samlad bedömning om en anställning ska ske.

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete,
arbetsmiljö och rehabilitering
beslutades av kommunstyrelsen
2011-02-02

Produktion: Kommunikationsavdelningen, Lunds kommun, juni 2011
Bild: Wirtén PR & Kommunikation

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-02

§ 139

Motion från Hans-Olof Andersson
(SD), Dragan Brankovic (SD) och
Christoffer Brinkåker (SD) om
införande av förbud mot tiggeri på
vissa platser i kommunen

Dnr KS 2017/0829

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att
följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna: ”Passiv insamling
av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden: Clemenstorget,
Stortorget, och all kommunal mark i direkt anslutning till
Järnvägsstationen.”.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om införande av förbud mot
tiggeri på vissa platser i kommunen inkommen den 15 september 2018.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C), Torsten Czernyson
(KD), Philip Sandberg (L), Emma Berginger (MP) och Börje Hed (FNL)
yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-02

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 139/01-03.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-05-02 klockan 15.00–20.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 116-129, §§ 131-137, närvarar ej §
130 pga jäv, kl 15:00-20:30
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 130 samt §§
138-141
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 116-129, §§ 131-141, närvarar ej § 130
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD), §§ 116-135, §§ 137-141, närvarar ej § 136 pga
jäv

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 130 samt §§
138-141
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 130
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson (SD)
§ 136

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Yanira Difonis (MP), kl 15:00-16:10
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 116-141

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 9 maj 2018 kl 11:00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Paragrafer

§ 116-141

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-04

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018,
ärende 24: ”Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Dragan
Brankovic (SD) och Christoffer Brinkåker (SD) om införande av
förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen (KF) Dnr KS
2017/0829”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bifallsyrkande till motionen. Självklart måste Lunds kommun
kunna freda allmänheten från tiggarna på åtminstone några viktiga
offentliga platser. Men nej, det tycker inget av de andra partierna.
För Sverigedemokraterna 2018-05-02

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02

Ang Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Dragan
Brankovic (SD) och Christoffer Brinkåker (SD) om
införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i
kommunen (Dnr: KS 2017/0829)

Centerpartiet ser inte förbud mot tiggeri som en
lösning. Det stora problemet är den fattigdom som är
orsaken till att människor tigger.
Man behöver ta hänsyn till hur utsatta de här
människorna är och se till att skapa tillit för det
svenska samhället, så att saker som tvång och
utnyttjande rapporteras till polisen.
Att be någon annan om hjälp ska inte förbjudas, inte
heller att ge hjälp till den som ber om det.

Mattias Horrdin (C)

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02

Ang Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD)
och Christoffer Brinkåker (SD) om införande av förbud mot tiggeri
på vissa platser i kommunen (Dnr: KS 2017/0829)
Det förs diskussioner på nationell nivå om att lagstifta om tiggeriförbud. Vi ser fördelar med
att frågan avgörs i riksdagen och inte av enskilda kommuner eftersom det kan bidra
otydlighet.

För Moderaterna i Lunds kommun

Christer Wallin (M)

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

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

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl.
om införande av förbud mot tiggeri på vissa
platser i kommunen
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att
följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna: ”Passiv insamling
av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden: Clemenstorget,
Stortorget, och all kommunal mark i direkt anslutning till
Järnvägsstationen.”.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om införande av förbud mot
tiggeri på vissa platser i kommunen inkommen den 15 september 2018.

Barnets bästa
Då de som tigger i många fall har barn, får beslutet anses indirekt röra
barn. Utifrån ett barnperspektiv är frågan komplex. Det torde finnas
exempel på barn som genom föräldrarnas förtjänst från tiggeri får bättre
ekonomiska förutsättningar t.ex. till utbildning; men också på mycket
negativa effekter för barn t.ex. på grund av föräldrarnas bortovaro då det
rör sig om personer som har kommit hit från andra länder.

Ärendet
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att
följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna: ”Passiv insamling
av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden: Clemenstorget,
Stortorget, och all kommunal mark i direkt anslutning till
Järnvägsstationen.”.
De anför härvid i huvudsak följande. Sverigedemokraterna i Lund har vid
två tidigare tillfällen motionerat om åtgärder mot tiggeriet på offentliga
platser i Lunds kommun. Ingen av motionerna, som behandlades 2014
respektive 2016, bifölls. Våren 2017 mottog kommunen ett brev från det
statliga bolaget Jernhusen, som förvaltar järnvägsstationen i Lund, i
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vilket beskrevs en ohållbar situation med aktivt tiggeri och mycket
påträngande beteenden från tiggare mot allmänheten och Jernhusen bad
kommunen ställa upp med en vakttjänst, att komplettera den vakttjänst
som Jernhusen anlitar. Sverigedemokraterna motionerade då om att
denna förfrågan skulle bifallas men inget har hänt. Ett beslut av Sala
kommun, som i sina ordningsstadgar införde ett förbud mot tiggeri i
kommunen, upphävdes av länsstyrelsen i Västmanland eftersom det
ansågs för generellt formulerat. Det vore en enorm lättnad för alla som
bor i eller har sin dagliga gärning i Lund, om det åtminstone gick att
slippa de efterhängsna tiggarna på några platser i kommunen. Så om det
juridiskt inte går att införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentliga
platser, så bör i så fall förbud mot tiggeri på särskilt utsatta platser
införas. Detta är nu på gång i åtminstone en kommun, Vellinge, och
sverigedemokraterna anser att Lunds kommun bör ta efter Vellinges
exempel och förbjuda tiggeri på vissa platser.
Kommunkontorets kommentar
Frågan om s.k. tiggeri är aktuell såväl på nationell som på lokal nivå.
Nyligen har t.ex. politiker i Eskilstuna kommun föreslagit införande av
en ny bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna, enligt vilken det
för passiv pengainsamling krävs polisens tillstånd inom vissa angivna
geografiska områden. Förslaget är nu ute på remiss.
För kommunernas del skulle ett förbud eventuellt kunna grundas på
bestämmelserna i ordningslagen (1993:1617), OL. Enligt 3 kap. 8 § OL
får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Bemyndigande för kommunen att meddela nämnda föreskrifter finns i
1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617). Enligt 3 kap. 12 § OL får föreskrifter enligt bl.a. 8 § inte
angå förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan
författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på
något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes
frihet.
I förarbetena till OL betonas vikten av att kommunerna meddelar endast
sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Det anförs att alltför
långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande
lätt leder till att respekten för bestämmelserna undergrävs och att det
därför är angeläget att kommunerna noga prövar vilka bestämmelser som
behövs och bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde inom
kommunen (prop. 1992/93:210 s. 142).
Enligt 3 kap. 13 § OL ska kommunens beslut att anta föreskrifter enligt
8 § omedelbart anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska upphäva en
föreskrift som strider mot OL.
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Såsom anförs i motionen upphävde länsstyrelsen i Västmanlands län år
2011 (Dnr 213-1208-11) Sala kommuns lokala ordningsföreskrifter i den
del ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig plats och på område som
kommunen jämställt med sådan plats införts. Länsstyrelsen fann det inte
visat att föreskriften om förbud mot tiggeri behövdes i syfte att
upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats inom
kommunen. Föreskriften ansågs vidare, då den skulle gälla på offentlig
och därmed jämställd plats utan geografisk begränsning, innebära ett
onödigt tvång mot allmänheten och i övrigt utgöra en för långtgående
inskränkning i den enskildes frihet.
I motionen hänvisas även till Vellinge kommun. Kommunfullmäktige i
Vellinge kommun beslutade den 20 september 2017 att anta lokala
ordningsföreskrifter bl.a. med en bestämmelse med följande lydelse:
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår
av Bilaga D.”. De markerade områdena var Stortorget och Lilla torg i
Vellinge centrum, Bäckatorget och ytterligare ett område i Skanörs
centrum, Skanörs hamn samt ett område i anslutning till Höllvikens
bibliotek. Beslutet upphävdes av Länsstyrelsen i Skåne (Dnr 213-2558417). Länsstyrelsen hänvisade till att en grundläggande förutsättning för
kommunernas föreskrivningsrätt är att de bara beslutar om sådana lokala
ordningsföreskrifter som verkligen behövs och konstaterade att det av
ingivna handlingar framgick att Vellinge kommun fått ta emot klagomål
beträffande tiggeri på offentlig plats från enskilda kommunmedborgare
men att dock såvitt framkommit själva insamlandet av pengar inte
orsakat störningar i den allmänna ordningen. Länsstyrelsen fann att
föreskriften därmed stred mot en av de grundläggande förutsättningarna
för kommunens föreskrivningsrätt och därvid fick anses strida mot
ordningslagen.
Sedan beslutet överklagats har förvaltningsrätten i Malmö avslagit
Vellinge kommuns överklagande i här aktuellt avseende.
Förvaltningsrätten konstaterade beträffande den utredning kommunen
åberopat, synpunkter via e-post från ett fåtal kommunmedlemmar, att när
det gäller tiggeri på de aktuella platserna har det i några av dessa
meddelanden förts fram att kommunmedlemmar tycker att det är
obehagligt att gå in i butiker när personer som tigger sitter utanför. Det
som framgår av dessa meddelanden visar dock enligt förvaltningsrätten
inte att det passiva insamlandet av pengar har orsakat allvarliga
olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen och det finns inte
heller något annat underlag som visar på detta. Enligt förvaltningsrättens
bedömning är det med hänsyn härtill inte motiverat att införa förbud mot
passiv insamling av pengar (tiggeri) i ordningsföreskrifterna. Liksom
länsstyrelsen finner förvaltningsrätten vid detta förhållande inte skäl att
pröva om ordningsföreskrifterna strider mot andra bestämmelser i
ordningslagen. Efter överklagande har kammarrätten den 27 mars i år
meddelat prövningstillstånd och avslagit överklagandet. Kammarrätten
instämmer i förvaltningsrättens bedömning att Vellinge kommun inte har
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visat att det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat att
införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på det sätt som
kommunen har beslutat (Mål nr 754-18).
Sveriges Kommuner och Landsting har konstaterat att utrymmet för att i
lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat, men att en sådan
möjlighet troligen finns. Framförallt torde det finnas en möjlighet att
förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom t.ex. vid gallerior
eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik.
Det finns i nuläget inget prejudicerande avgörande. Mot bakgrund av
ovan redovisade beslut och domar samt förarbetsuttalandena, är det
kommunkontorets bedömning att ett beslut i enlighet med förslaget i
motionen inte skulle vara att anse som förenligt med ordningslagen, då
det inte av vad som framkommit framgår att det passiva insamlande av
pengar man vill förbjuda orsakar ordningsstörningar som motiverar ett
sådant förbud.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Chefsjurist/Administrativ chef

Lund 2017-09-15

Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa
platser i kommunen
Ställd till Lunds kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna i Lund har vid två tidigare tillfällen motionerat om
åtgärder mot tiggeriet på offentliga platser i Lunds kommun. Den 25 september
2014 behandlades vår Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och
försäljning i kommunfullmäktige. Den 25 augusti 2016 behandlades Motion om
åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet. Ingen av dem bifölls, inte ens
delvis. Motståndet mot att göra något åt tiggeriet har varit påtagligt från de andra
partierna. Den generella attityden har varit att det inte går att göra något, eller
ännu värre, att inget bör göras. Våren 2017 mottog kommunen ett brev från det
statliga bolaget Jernhusen, som förvaltar Järnvägsstationen i Lund. I brevet
beskrevs en ohållbar situation med aktivt tiggeri och mycket påträngande
beteenden från tiggare mot allmänheten, och Jernhusen bad kommunen att ställa
upp med en vakttjänst, att komplettera den vakttjänst som Jernhusen anlitar. Vi
Sverigedemokrater motionerade då om att denna förfrågan skulle bifallas. Men
inget har hänt.
När det gäller att förbjuda tiggeri på allmän plats, har ett beslut från
länsstyrelsen i Västmanland ofta tagits upp. Det rörde sig om Sala kommun, som
i sina ordningsstadgar införde ett förbud mot tiggeri i kommunen. Det beslutet
upphävdes eftersom det ansågs för generellt formulerat.
Det vore en enorm lättnad för alla som bor i, har sin dagliga gärning i Lund, om
det åtminstone gick att slippa de efterhängsna tiggarna på några platser i
kommunen. Så om det juridiskt inte går att införa ett generellt förbud mot tiggeri
på offentliga platser, så bör i så fall förbud mot tiggeri på särskilt utsatta platser
införas. Detta är nu på gång i åtminstone en kommun. I Vellinge tog

kommunstyrelsen den 29 augusti 2017 beslut att föreslå kommunfullmäktige att
införa följande text i de lokala ordningsföreskrifterna:
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden, som
även markerats på karta: Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum,
Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs
hamn, Nyckelhålsparken i Höllviken
Vi Sverigedemokrater anser att Lunds kommun bör ta efter Vellinges exempel,
och förbjuda tiggeri på vissa platser.

Sverigedemokraterna yrkar
att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna:
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden:
Clemenstorget, Stortorget, och all kommunal mark i direkt anlutning till
Järnvägsstationen.

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

Interpellation till Miljönämndens
ordförande Petter Forkstam (Mp)
Lund 2018-05-09

Hur blir det med konstgräsets framtid i Lund?
I mars antog Miljönämnden i Lund ett förslag till ny kemikalieplan för Lunds kommun, som
kommer att behandlas av kommunfullmäktige. Planen är ”ett verktyg för att nå miljömålen i
kommunens miljöprogram LundaEko II”.
En av de mest uppmärksammade nyheterna i planen är skrivelserna kring kommunens
konstgräsplaner. I åldern 7-20 år har fotbollen drygt 190 000 deltagaraktiviteter per år, vilket
är cirka 25 % av alla idrottsaktiviteter i kommunen. De flesta av dessa sker på konstgräs –
varför frågan om konstgräsets framtid får anses av stor vikt för idrottslivet i kommunen.
I planen finns följande delåtgärd beskriven kring kommunens elva konstgräsplaner:
”Tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp av granulat genom
ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om möjligt ska alternativa material såsom
kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av konstgräsplaner. Gummiunderlag
används endast för att uppfylla tillgänglighetskraven.”
Utöver detta föreslås det att: ”utred[a] användning och skötsel av gummiunderlag och
konstgräs, för att minimera användning och undersöka alternativa material.”
Bakgrunden till behovet av att undersöka alternativa material kan, med goda skäl, motiveras
av den negativa miljöpåverkan dagens granulatplaner har.
Det ska emellertid i sammanhanget påpekas att en sådan utredning redan genomförts i
februari 2017. Utredningen kom till stånd efter en gemensam skrivelse av Saima Jönsson
Fahoum (V) och Zoltán G Wagner (KD) i januari 2017. I utredningen konstaterades bland
annat att: ”Framtida investeringar i konstgräs bör ta i beaktande att miljövänliga alternativ
innebär en högre investerings- och driftskostnad, men att dessa samtidigt är en bättre
investering på sikt för miljön och brukarna.”
Utredningen ledde till att S, M, Mp och L i Kultur- och fritidsnämnden i februari 2017
beslutade att ”uppdra åt förvaltningen att återkomma i frågan när det blir aktuellt med
anläggandet av en ny konstgräsplan.” Beslutet innebär att inga nya granulatplaner kommer att
anläggas utan att nämnden fattar ett aktivt beslut om att det är den typen av material som ska
användas för nya konstgräsplaner.
Att Miljönämnden nu rekommenderar fullmäktige att helt stoppa anläggandet av nya
konstgräsplaner, trots beslutet i nämnden om att val av material för framtida planer ska ses
över, väcker en del frågor.
Alliansen har förvisso vid flera tillfällen förslagit extra medel för eftersatt underhåll av
idrottsplaner. Dessa pengar hade kunnat användas för att bättre ta hand om granulaten på
befintliga planer – och att eventuellt ersätta vissa av dem med annat material vid behov. Men

då styret röstat ned våra förslag saknas idag ekonomiska medel för såväl bättre
omhändertagande av granulaten som ersättande av befintliga planer.
Undertecknad skulle vilja ha svar på följande frågor:
Är det styrets uppfattning att inga nya konstgräsplaner ska anläggas i kommunen?
Är det styrets uppfattning att befintliga granulatplaner inte ska fortsätta underhållas?
Om så är fallet, lovar styret att nuvarande granulatplaner ska ersättas med annat
material?

Gunnar Brådvik (L)

