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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 27 september 2018 kl. 17.00.
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i
Stadshallens sessionssal. Dagordning och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige

Följande ärenden ska behandlas:
1.
Anmälningar
2-7. Valärenden
8.
Bordlagt ärende: Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
9.
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022
10. Uppdrag från partiöverläggningarna
11. Lunds kommuns översiktsplan
12. Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
13. Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila samhället och kommunen
14. Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund
15. Kemikalieplan för Lunds kommun – LundaKem
16. Hemställan från VA SYD om godkännande av ändringar av styrdokument och organisation
för VA SYD med anledning av Lomma kommuns inträde som medlemskommun
17. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019
18. Partistöd för mandatperioden 2019-2022

Motioner
19-25. Bordlagda motioner: Dan Ishaq (M) Lugn och trygg skolmiljö, Philip Sandberg (L)
”Samlokalisera i Dalby”, Hans-Olof Andersson (SD) beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn, Christer Wallin (M) ”Stärk förutsättningarna för näringslivsarbetet”,
Hanna Gunnarsson (V) bevarande av äldre hus, Cecilia Oredsson Barnes (L) Utveckla
rekreationsområden Genarp Dalby, Philip Sandberg (L) Förbättra städningen på skolorna

Frågor
26. Eventuellt inkomna frågor

Lund den 14 september 2018

Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund

Postadress
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Internetadress
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221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7
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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 september 2018

Byggnadsnämndens meddelande 2018-08-20, Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 (Science
Village) i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/1088
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-08-09
Lunds kommuns revisorer Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende
hälso- och sjukvården i Skåne, Dnr KS 2018/0621
Lunds kommuns revisorer Granskning av fastighetsregister och underhållsplanering, Dnr KS
2018/0625
Tekniska nämndens beslut 2018-08-22 Lundaförslag – Väderskydd – på hållplats
Utmarksvägen, Lunds kommun, Dnr KS 2018/0117
Tekniska nämnden beslutar att inte vidta några åtgärder på hållplatsen.
Tekniska nämndens beslut 2018-08-22 Lundaförslag Märk ut Gråbrödraklostrets klosterkyrka,
Dnr KS 2018/0117
Tekniska nämnden beslutar att utmärkning av Gråbrödraklostrets klosterkyrka prövas i samband
med ny gestaltning av Klostergatan.
Styrelsen i Lunds Kommuns Fastighets AB beslut 2017-08-24 Lundaförslag Medlemskap i
Huskurage, Dnr KS 2017/0968
LKF AB styrelseprotokoll 2017-08-24.

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-11

§ 38

Val av ny ledamot i Magistratens fond i Lund
efter Antti Malminen (L)

Dnr KS 2018/0473

Sammanfattning
Ny ledamot efter Antti Malminens (L) ska utses i Magistratens fond.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

lämna uppdraget som ny ledamot i Magistratens fond vakant,
tillsvidare dock längst till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-11

KS 2018/0585

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-09-11 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (-)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Övriga

Annika Wallin, Sekreterare

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 38-44

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 september 2018 kl 17.00

Underskrifter
Sekreterare

Annika Wallin

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-11

KS 2018/0585

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Paragrafer

§ 38-44

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Annika Wallin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-04

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-11

§ 39

Yanira Difonis (MP) avsägelse av uppdrag
som ersättare i Kommunstyrelsen

Dnr KS 2018/0592

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Yanira Difonis (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Yanira Difonis (MP) avsägelse inkommen den 16 augusti 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Yanira Difonis (MP) från uppdraget
att utse Karin Svensson Smith, Iliongränden 60, 224 71 Lund (MP)
till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Yanira Difonis (MP),
till och med tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (-)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Övriga

Annika Wallin, Sekreterare

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 38-44

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 september 2018 kl 17.00

Underskrifter
Sekreterare

Annika Wallin

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Paragrafer

§ 38-44

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Annika Wallin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-04

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-11

§ 41

Teresia Olssons (MP) begäran om att kvarstå
som ersättare i Kommunförbundet Skåne
trots avflytt från kommunen

Dnr KS 2018/0606

Sammanfattning
Teresia Olsson (MP) har lämnat in en begäran om att kvarstå som
ersättare i Kommunförbundet Skåne mandatperioden ut trots avflytt
från kommunen.
Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget
genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige,
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt
uppdrag under återstoden av mandattiden.

Beslutsunderlag
Teresia Olssons (MP) begäran inkommen den 23 augusti 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att Teresia Olsson (MP) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i
Kommunförbundet Skåne trots avflytt från kommunen
mandatperioden ut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stensalen, Rådhuset, 2018-09-11 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (-)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Övriga

Annika Wallin, Sekreterare

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 38-44

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 september 2018 kl 17.00

Underskrifter
Sekreterare
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Justerare
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2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Annika Wallin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-04

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-11

§ 42

Felix Solbergs (M) avsägelse av uppdrag som
ledamot i Tekniska nämnden

Dnr KS 2018/0627

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Felix Solberg (M) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Felix Solbergs (M) avsägelse inkommen den 28 augusti 2018.
Louise Rehn Winsborg (M) skrivelse inkommen 11 september 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Felix Solberg (M) från uppdraget
att lämna uppdraget som ny ledamot i Tekniska nämnden
vakant, tillsvidare dock längst till och med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2018-09-11 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (-)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Övriga

Annika Wallin, Sekreterare

Justerare
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Sekreterare
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Justerare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-11

§ 43

Marit Stigsons (FI) begäran om att kvarstå
som ersättare i Tekniska nämnden trots
avflytt från kommunen

Dnr KS 2018/0674

Sammanfattning
Marit Stigson (FI) har lämnat in en begäran om att kvarstå som
ersättare i Tekniska nämnden mandatperioden ut trots avflytt från
kommunen.
Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget
genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige,
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt
uppdrag under återstoden av mandattiden.

Beslutsunderlag
Marit Stigsons (FI) begäran inkommen den 10 september 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att Marit Stigson (FI) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden under återstoden av mandattiden.

Justerare
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Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (-)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Övriga

Annika Wallin, Sekreterare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-11

§ 44

Marit Stigsons (FI) begäran om att kvarstå
som ersättare i VA Syd ägarnämnd trots
avflytt från kommunen

Dnr KS 2018/0675

Sammanfattning
Marit Stigson (FI) har lämnat in en begäran om att kvarstå som
ersättare i VA Syd ägarnämnd mandatperioden ut trots avflytt från
kommunen.
Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget
genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige,
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt
uppdrag under återstoden av mandattiden.

Beslutsunderlag
Marit Stigsons (FI) begäran inkommen den 10 september 2018.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att Marit Stigson (FI) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i VA Syd
ägarnämnd, för tiden till och med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
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Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (-)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Övriga

Annika Wallin, Sekreterare

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunkontoret, Rådhuset den 11 september 2018 kl 17.00

Underskrifter
Sekreterare

Annika Wallin

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-11

KS 2018/0585

ANSLAG/BEVIS
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Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Paragrafer

§ 38-44

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Annika Wallin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-04

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 124

Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023

Dnr KS 2018/0254

Sammanfattning
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade
strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som
exponeras för olika bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram
enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett åtgärdsprogram för
perioden 2019-2023.
Som underlag ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som
gjordes 2016.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god
ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras.
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds
kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till
kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 218
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2018
Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018 § 160
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2018
Samrådsredogörelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 218

Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023

Dnr KS 2018/0254

Sammanfattning
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade
strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som
exponeras för olika bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram
enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett åtgärdsprogram för
perioden 2019-2023. Som underlag ligger den bullerkartläggning av
omgivningsbuller som gjordes 2016.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god
ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras.
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds
kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till
kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2018
Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018 § 160
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2018
Samrådsredogörelse

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.
Börje Hed (FNL) yrkar att följande meningar på sid 34
i åtgärdsprogrammet utgår: Järnväg, tunnelbana och spårväg har en
sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger
trygghet för människor, handel och verksamheter och ger
förutsättningar för staden att växa intill.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023.

Reservationer
Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 218/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217,
kl. 15.00-18.30

Ersättare

Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 207-228

Plats och tid för justering

Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Paragrafer

§ 207-228

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-13

Reservation ärende # 12 KS 2018-08-15 Åtgärdsprogram mot buller.
Jag anser att utredningen på sidan på sidan 34 helt onödigt och osakligt propagerar för spårvägens
fördelar. Följande meningar bör utgå:
Järnväg, tunnelbana och spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik
ger trygghet för människor, handel och verksamheter och ger förutsättningar för staden att växa
intill.
Jag anser att utredningen på sidan 35 osakligt påstår att spårväg är fördelaktigt ur bullersynpunkt.
Sanningen är att spårväg alstrar ett annat buller som kan vara värre än det som alstras av hjulburen
trafik. Vidare nonchalerar bullerutredningen de mycket allvarliga bullerstörningar som uppkommer
på de gator till vilka övrig trafik hänvisas. Jag vill att denna del av utredningen nyanseras och
omarbetas.
Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för mitt eget yrkande.
För FörNyaLund
Börje Hed

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-06-26

KS 2018/0254

Kommunstyrelsen

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

Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023
Sammanfattning
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade strategiska
bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram enligt förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har
tagit fram ett åtgärdsprogram för perioden 2019-2023.
Som underlag ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som
gjordes 2016.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god ljudmiljö och
en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa
påverkan på människors hälsa minimeras.
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till kommunfullmäktige för beslut
om antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2018
Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018 § 160
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2018
Samrådsredogörelse

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller har stort
fokus på barn och barnens miljö i skola och förskola, vilket bedöms ligga i
linje med barnets bästa.

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

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-26

KS 2018/0254

Ärendet
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade strategiska
bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram enligt förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har
tagit fram ett åtgärdsprogram för perioden 2019-2023. Som underlag ligger
den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016.
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en god
ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets
negativa påverkan på människors hälsa minimeras.
Under kommande programperiod är målsättningen att fortsatt utveckla ett
systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god
ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga arbete med bland annat
LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan bidrar till detta.
Det finns områden där bullerkartläggningen visar på brister eller/och delar
som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som kommunen
kommer att vidta för att förbättra trafikbullersituationen i Lunds kommun.
Åtgärdsprogrammet innefattar åtgärder där tekniska nämnden står som
ansvarig alternativt delansvarig. Programmet innehåller även åtgärder för
kommunens samordning kring hållbar ljudmiljö.
I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i
syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra
åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars till
15 maj 2018.

Kommunkontorets kommentar
Förslaget till åtgärdsprogram har varit på samråd hos berörda
myndigheter och förslaget har därefter reviderats. Enligt förordningen
ska ett åtgärdsprogram inkommit till Naturvårdsverket senast den 18 juli
2018. Naturvårdsverket har medgivit Lunds kommun förlängd tid för
inlämnandet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-202

Carin Hillåker
Britt Steiner
tf kommundirektör
Planeringschef
Beslut expedieras till:
Naturvårdsverket, Tekniska nämnden

Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot
buller 2019-2023

Kommunfullmäktige
2018-XX-XX
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Sammanfattning
Lunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023. Som
underlag ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016.
Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS
2004:675). Enligt förordningen ska kommuner med fler än 100 000 invånare upprätta så
kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram. För Lunds kommun har en avgränsning gjorts
för buller från väg och spår. Lunds kommun har gjort en bullerkartläggning tidigare (2011)
och tagit fram ett åtgärdsprogram för åren 2014-2018. I enlighet med förordningen ska
bullerkartläggningen och åtgärdsprogrammet förnyas vart femte år eller tidigare vid behov.
Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Långvarig exponering av
buller som framkallar stressreaktioner har enligt studier visat sig öka risken för hjärt- och
kärlsjukdomar. Buller har även kunnat knytas till fysiska symptom som huvudvärk, trötthet,
nervösa magbesvär och minskad social orientering. Även barn påverkas då man har sett högre
halter av stresshormon och högre blodtryck hos barn från bullriga områden jämfört med barn
från tysta. För barn på skolor med höga bullernivåer har negativa effekter på
arbetsprestationer och inlärning kunnat påvisas. Det beror på att bullret påverkar
koncentrationen och möjligheten att uppfatta tal vilket framförallt får effekter för läsning,
uppmärksamhet, problemlösningsförmåga och minnesförmåga.
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en god ljudmiljö och en
ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa påverkan på människors
hälsa minimeras. Vidare följer Lunds kommun genom detta åtgärdsprogram den svenska
förordningen och det europeiska direktivet om omgivningsbuller. Under kommande
programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta utveckla ett systematiskt och
kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens
långsiktiga arbete med bland annat LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplanen bidrar till
detta. Det finns områden där bullerkartläggningen visar på brister eller/och delar som kan
förbättras. Inom vissa områden behövs ytterligare underlagsmaterial för att kunna sätta in de
mest effektiva åtgärderna. En del utredningar pågår redan medan annat behöver utredas
vidare inom programperioden.
Barnens utemiljö på förskolor och skolor prioriteras och här föreslås åtgärder på någon
förskola eller skola för bullerskydd av utemiljön. För bostäder lämnar kommunen även
fortsättningsvis ut bidrag för fasadåtgärder och för bullerskydd av uteplatser. Kommunen har
även uppmärksammat bullerproblem vid kollektivtrafikstråk. Dessa blir allt mer trafikerade så
här kommer ytterligare utredningar att göras kring hur bullerstörningar ska förebyggas eller
hanteras där dessa ändå uppkommer. När det gäller parker och andra rekreationsytor kommer
fördjupade undersökningar av bullersituationen att göras av dessa. Se åtgärdslista i tabell
nedan.
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Enligt kartläggningen som utförts under 2016 exponeras ca 20 000 personer (år 2011, 24 500)
för ljudnivåer 55 dBA eller högre ekvivalent från vägtrafiken. Antalet personer som enligt
kartläggningen 2016 exponeras för ljudnivåer 55 dBA ekvivalent eller högre beroende på
tågtrafiken är cirka 6 000 (år 2011, 11 500). Folkmängden 2016 beräknades i Lunds kommun
till 116 600 invånare. Skillnader mellan 2016 och 2011 års siffror beror av flera orsaker.
Indata som har använts i beräkningarna har uppdaterats och förfinats både vad gäller
trafiksiffror och kartunderlaget vilket har bidragit till redovisade lägre bullernivåer. Dessa
bedöms bättre stämma överens med de faktiska värdena, särskilt vad gäller buller från
järnvägen. Noterbart är att bullervärdena från kartläggningen endast avser utomhusvärden
vid fasad. I beräkningarna har hänsyn inte tagits till huruvida fastigheter har genomfört
bullerdämpande åtgärder i form av fönster eller plank. För nybyggnation som byggs utifrån de
nya bullerriktvärdena kommer antalet bostäder som överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå
utomhus att öka. Inomhus kommer inomhusriktvärdena att uppfyllas. Lunds tätorter ska enligt
kommunens utbyggnads- och boendestrategi främst växa genom förtätning.
Åtgärdsprogrammet är framtaget av en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från
tekniska förvaltningen (tf), miljöförvaltningen (mf) och stadsbyggnadskontoret (sbk). Arbetet
har framförallt pågått mellan maj 2017 och juli 2018.
Ett antal åtgärder som under programtiden planerar att vidtas i kommunen och som förbättrar
trafikbullersituationen i Lunds kommun är sammanfattade nedan. Fetmarkerade åtgärder är
åtgärder som initierats inom ramen för åtgärdsprogrammet, övriga är åtgärder som planeras
inom den översiktliga planeringen.

Åtgärder 2019-2023

Utförande
ansvarig

Tid

Internt inom kommunen
Konkretisera kommunens delmål avseende buller
inom hållbar stadsutveckling i LundaEko II

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden
och Miljönämnden i
samverkan med
Kommunstyrelsen

2019-2020

Skånetrafiken/Region
Skåne

Klart 2020

Tekniska nämnden

Senast utgången av
2023

Infrastruktur & Transportsystem
Spårväg. Kunskapsstråket, Lund C – Brunnshög.

Samtliga fastigheter utmed kommunala gator med
bullernivåer över 59 dBA ska ha erbjudits bidrag för
bulleråtgärder.
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Uppföljning av bullerutsatta flerfamiljsfastigheter

Miljönämnden

2019-2023

Analysera kollektivtrafikstråken ur bullersynpunkt

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden
och Miljönämnden

Senast utgången av
2019

Kommunala Gång- och cykelprojekt, exempelvis
Kävlingevägen och Nordsydliga stråket.

Tekniska nämnden
Projektspecifikt

Skånetrafiken
Elektrifiering av stadsbusstrafiken

2023

Trafikverket
Skyddsåtgärder mot buller utmed delar av E22:an

Statliga Gång- och cykelprojekt, exempelvis
Snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund och Gång- och
cykelväg, väg 936 Stångby-Håstad.

Klart 2021

Trafikverket
Projektspecifikt

Trafikverket
Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund

Påbörjas inom
programperioden

Fyrspår Lund-Arlöv, sträckan Lund-Flackarp
Trafikverket

Uppföljande bullerkartläggningar av södra stambanan
och västkustbanan.

Byggstart 2020, full drift
2024.

Trafikverket

Senast utgången av
2023.

Servicenämnden

2019-2023

Byggnadsnämnden

Senast utgången av
2019

Skolor/förskolor
Bullerskyddsåtgärder vid förskole- och skolgårdar

Parker, rekreationsområden, friluftsområden och
andra natur- och kulturmiljöer
Utredning av ljudmiljön i parker och på torg
Kartlägga och peka ut tysta områden som ska
bevaras och skyddas

Byggnadsnämnden
2019-2022
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1.0 Bakgrund till åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS
2004:675). Förordningen utgör införandet av EG-direktiv om bedömning och hantering av
omgivningsbuller (2002/49/EG) i svensk lagstiftning.
Enligt förordningen ska kommuner med fler än 100 000 invånare upprätta så kallade
strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram. Lunds kommun är en av 15 kommuner i
Sverige med över 100 000 invånare (31 december 2016). Lunds kommun har gjort en
bullerkartläggning tidigare (2011) och tagit fram ett åtgärdsprogram för åren 2014-2018.
I enlighet med förordningen ska bullerkartläggningen och åtgärdsprogrammet förnyas vart
femte år eller tidigare vid behov. Lunds kommun har därför kartlagt omgivningsbullret och
tagit fram strategiska bullerkartor för år 2016. Med omgivningsbuller avses buller från väg-,
järnväg- och flygtrafik samt industriell verksamhet enligt särskild definition1. För Lunds
kommun har en avgränsning gjorts för buller från väg och spår.
Åtgärdsprogram enligt förordningen har kopplats till bestämmelser om miljökvalitetsnormer
enligt 5 kapitlet miljöbalken (1998:808). Omgivningsbuller utgör därmed en
miljökvalitetsnorm2.
Åtgärdsprogrammet ska enligt förordningen innehålla uppgifter om
1. en uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med denna förordning
och vilken myndighet eller kommun som upprättat åtgärdsprogrammet,
2. en beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller kommunen skall kartlägga
enligt 3-6 §§ och bullerkällornas omgivningar,

Verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med –i eller som är en
tillståndspliktig hamn enligt den förordningen.
1

Miljökvalitetsnormen för buller infördes 2004 genom förordning (2004:675) om
omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm, istället
för en gränsvärdesnorm. I förordningen skriver regeringen ”det ska eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen följs när strävan är
att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. Det är kommuner och
myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs, t.ex. genom åtgärdsprogram.
2

Sida 9 av 47

3. en sammanfattning av bullerkartläggningen som skall innefatta en uppskattning av det
antal personer som beräknas vara utsatta för buller,
4. en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms vara
prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut,
5. en sammanställning över de samråd som skett enligt 5 kap. 4 § miljöbalken,
6. en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras, däribland
åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren,
7. en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts utgöra en
särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra naturoch kulturmiljöer,
8. en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid behov även
minskning av buller,
9. en beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförande och resultat avses att
utvärderas,
10. en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och nytta,
och
11. en sammanfattning av åtgärdsprogrammet på högst tio sidor.

1.1 Buller
Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som
buller eller inte varierar från person till person. Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs
är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till
ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvenssammansättning spelar
förstås också en stor roll.
Det mänskliga örat är olika känsligt för olika frekvenser. Man använder därför olika vägningar
för att bättre beskriva hur vi uppfattar ljudet. Den så kallade A-vägningen (dBA) används
normalt för att beskriva ljudet och dämpar låga frekvenser medan medelhöga förstärks.
Normalt mäts trafikbuller med A-vägning.
Ju längre bort från bullerkällan man befinner sig, desto mer sjunker ljudnivån. Ju mjukare
marken är, desto mer bullerabsorberande är den. Om marken är kuperad sjunker också
ljudnivån, då man hamnar i en skuggzon. En skärm, t.ex. ett hus på andra sidan gatan, kan göra
att ljudet reflekteras och ljudnivån blir högre än den annars skulle ha varit. Om man summerar
två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dBA, exempelvis blir 2 dB(A) + 2 dB(A) = 5
dB(A). Normalt brukar sägas att den minsta förändring som kan uppfattas av människan är 2–
3 dB(A). En förändring av ljudnivån med 8–10 dB(A) upplevs som en fördubbling eller en
halvering av bullret. Vidare så ger en fördubbling eller en halvering av ett trafikflöde ungefär 3
dB(A) skillnad i ekvivalent ljudnivå.
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För samhällsbuller används vanligtvis måtten ekvivalent och maximal ljudnivå:
• Ekvivalent ljudnivå är ett medelvärde av en ljudnivå som varierar över tiden. I denna skrift
avses för trafikbuller ett årsmedeldygn om inte annat anges.
• Maximal ljudnivå innebär den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid.
Vid beräkning av trafikbuller avses med maximal ljudnivå den högsta nivån som uppstår när
ett fordon passerar.

1.1.1 SAMHÄLLSEKONOMISKA K OSTNADER AV BULLER
Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige och bullerstörningar från
trafik ger upphov till kostnader för enskilda och för samhället, exempelvis värdeminskningar
på fastigheter och kostnader för försämrade samhällsfunktioner och ökat behov av vård för
bullerutsatta. Eftersom bullerstörningarna är omfattande blir de samhällsekonomiska
kostnaderna stora och rent ekonomiskt motiverar vinsterna av att minska störningarna
omfattande åtgärder.
World Health Organisation (WHO) har utvecklat måttet eller indikatorn DALY (Disability
Adjusted Life Years) för beräkningar och presentationer av hälsokonsekvenser i en population.
DALY kan översättas till ”funktions justerade levnadsår”. Trafikverket har åren 2014-2016
bedrivit ett forskningsprojekt om DALY där DALY till följd av trafikbuller beräknats.
Beräkningarna visar att den samlade exponeringen av trafikbuller i Sverige ger upphov till
hälsoförluster motsvarande 6700 årliga förlorade DALY till följd av hjärtinfarkter, stroke och
hypertoni. Om även hälsoförluster till följd av allmänstörningar och sömnstörningar räknas in
ökar antalet DALY till 41 000. Vidare visar beräkningarna att den samlade
trafikbullerexponeringen i Sverige ge upphov till cirka 1000 hjärtinfarkter och 1000 fall av
stroke per år och att cirka 500 av dessa leder till dödsfall. Faktiska dödsfall till följd av
hjärtinfarkt eller stroke drabbar oftast äldre personer och de cirka 500 personer som dött i
förtid till följd av buller beräknas i genomsnitt ha förlorat 8 friska levnadsår.

1.1.2 FYSISKA EFFEKTER AV BULLER
De senaste årens forskning visar att redan vid bullernivåer från 50 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå utomhus finns en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Störd sömn är en av de
negativa effekterna av buller och ostörd sömn är nödvändig för att vi ska fungera både
fysiologiskt och mentalt. Effekterna störd sömn har för de utsatta individerna är upplevelsen
av minskad sömnkvalitet, trötthet, nedstämdhet, olustkänsla och minskad prestationsförmåga.
Under själva sömnperioden framkallar bullerhändelser olika fysiska reaktioner som höjt
blodtryck, ökad hjärt- och pulsfrekvens, sammandragning av de ytliga blodkärlen, ändrad
andning samt ökat antal kroppsrörelser under sömnen, vilket i sin tur påverkar möjligheterna
att somna, uppvaknande och sömndjupet. Även barn påverkas då man har sett högre halter av
stresshormon och högre blodtryck hos barn från bullriga områden jämfört med barn från
tysta. Buller har även kunnat knytas till fysiska symptom som huvudvärk, trötthet, nervösa
magbesvär och minskad social orientering.
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1.1.3 INLÄRNING OCH KOMMU NIKATION
Forskning har visat att bullerutsatta ökar sin ansträngning genom att kompensera för bullrets
störande effekt, vilket försämrar prestationen ju längre exponeringen varar. Bullret kan även
öka risken för olyckor på arbetsplatser för att uppmärksamheten enbart koncentreras på lösa
uppgiften och på så vis missar annan viktig information som varningssignaler.
För barn på skolor med höga bullernivåer har negativa effekter på arbetsprestationer och
inlärning kunnat påvisas. Det beror på att bullret påverkar koncentrationen och möjligheten
att uppfatta tal vilket framförallt får effekter för läsning, uppmärksamhet,
problemlösningsförmåga och minnesförmåga. Orsaken varför buller stör talförståelse är den
snarlika frekvenssammansättningen. Andra grupper vars talförståelse påverkas är äldre,
hörselnedsatta och individer med annat modersmål.

1.1.4 RIKTVÄRDEN FÖR GOD MILJÖ
Kartläggningen utgår från bullervärden som är satta utifrån hälsosynpunkt. För att skydda
flertalet människor från att bli allvarligt störda av buller under dagtid rekommenderar World
Health Organisation (WHO) att den genomsnittliga ljudnivån utomhus för kontinuerligt
(ekvivalent) buller inte överskrider 55 dBA. Enligt WHO bör den genomsnittliga ljudnivån
inomhus nattetid inte överskrida 30 dBA och den maximala ljudnivån inte överskrida 45 dBA
för att undvika sömnstörningar. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
(FoHMFS 2014:13) anger samma riktvärden som WHO och det gör även riktvärdena för
trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse som angavs i infrastrukturproposition
1996/97:53.
För att underlätta bostadsbyggandet i Sverige tog regeringen 2015 fram en ny förordning med
riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader, med en ändring som trädde i kraft
juli 2017. Med den nya förordningen är det tillåtet att bygga bostäder i mer bullerutsatta lägen,
men precis som miljöbalken innehåller plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen
uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet, där buller ingår.
Den som planlägger ska väga in ljudmiljön i bedömningen och vid behov skriva in bullervärden
i planbeskrivning till detaljplan eller i bygglov. Förordningen ska tillämpas vid bedömning om
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa vid planläggning samt i ärenden om
bygglov och förhandsbesked är uppfyllt.
Det ska noteras att den nya förordningen gäller buller från trafik utomhus vid fasad och vid
uteplatser, inomhus är det samma krav som tidigare, vilket i bullerutsatta områden ställer
högre krav på fasadreduktion för att klara inomhusvärdena. Bullerriktvärden inomhus gäller
såsom tidigare med 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå. Utomhus gäller
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats.
För att skapa en god och hållbar ljudmiljö i staden är områden som är fria från buller och där
naturljud kan höras sannolikt viktiga för både själslig och kroppslig återhämtning. I expansiva
områden där bebyggelse förtätas är det därför viktigt att både skydda och anlägga sådana
miljöer nära bostäder. Det är sannolikt särskilt viktigt i de områden där få människor har
tillgång till egen trädgård. Ljudmiljön är en viktig kvalitet för upplevelsen av natur- och
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kulturmiljöområden och har stor betydelse för att nå flera av miljökvalitetsmålen. I Europeiska
miljöbyråns (EEA) rapport Good practice guide on quiet areas ges exempel på hur så kallade
tysta områden kan hittas, inte bara på landsbygden utan även i våra mest trafikerade städer.
Det framgår tydligt att det inte är helt tysta miljöer som eftersträvas, utan snarare lugna
miljöer. Med sådana miljöer menas att de inte är utsatta för oönskat eller skadligt ljud orsakat
av människors verksamhet (dvs. omgivningsbuller). I en stad kan det vara en sådan miljö i
exempelvis parker, gårdar, i trädgårdar och friluftsområden medan det på landsbygden hittas i
exempelvis olika typer av skyddade områden, jordbruksmark eller outnyttjad mark utanför
staden.
Naturvårdsverket har gett ut en sammanfattande rapport (nr 5709, maj 2009) med
definitioner av miljömål och ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer; Ljudkvalitet i natur- och
kulturmiljöer -God Ljudmiljö…mer än bara frihet från buller. Förslagen i rapporten beskriver
ljudkvaliteten på ett sätt som speglar hur de människor som vistas i olika områden blir störda
av bullret och de ska kunna användas i arbetet med att uppnå en god ljudkvalitet i natur- och
kulturmiljöer samt rekreationsområden.

1.2 Syfte
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god ljudmiljö och en ännu
attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa påverkan på människors hälsa
minimeras. Vidare följer Lunds kommun genom detta åtgärdsprogram den svenska
förordningen och det europeiska direktivet om omgivningsbuller. Kommunen har idag flera
olika regelverk, målsättningsdokument och handlingsplaner att förhålla sig till. Dessa är ännu
inte samordnade med en tydlig strategi hur kommunen ska nå målet i LundaEko II3 för vad
kommunen strävar efter när det gäller ljudmiljö inom kommunen. Under kommande
programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta utveckla ett systematiskt och
kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun.

1.3 Avgränsning
I förordningen anges vad som måste kartläggas av kommuner och Trafikverket, vilket är buller
från väg-, järnväg och flygtrafik samt industriell verksamhet enligt särskild definition 4 . I Lund
består bullerkällorna främst av trafik på kommunens egna vägnät och trafik på Trafikverkets
vägnät, samt den tågtrafik som trafikerar södra stambanan och västkustbanan.

3

Se 3.0.2

Verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i eller som är en
tillståndspliktig hamn enligt den förordningen.
4
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De industrianläggningar som uppfyller den definition som förordningen anger är alla
tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. I tillståndsbesluten för de
tillståndspliktiga verksamheterna har bulleremissionerna prövats och reglerats, det samma
gäller för de anmälningspliktiga anläggningarna. Villkoren för de olika verksamheterna
understiger de värden som anges i förordningen och miljönämnden följer upp villkoren i den
löpande tillsynen. Det har därför inte bedömts tillföra något att inkludera dem i
bullerkartläggningen. Det förslås heller inga särskilda åtgärder för dessa anläggningar då de i
nuläget bedöms följa sina bullervillkor.
Eftersom det inte finns någon flygplats inom kommunen har flygbuller inte kartlagts. Varje
flygplats har bullervillkor i sitt miljötillstånd och flygvägarna till och från Sturups flygplats är
fastställda i miljötillståndet, beslutat 2013-06-28, så att bullret från flygplanen ska störa så lite
och så få som möjligt. Flygvägsuppföljning sker kontinuerligt och rapporteras varje kvartal till
Länsstyrelsen i Skåne, som är tillsynsmyndighet. Lunds kommun har därför valt att inte
inkludera flygbuller från Sturups flygplats i kartläggningen och inte heller föreslå åtgärder då
eventuella avvikelser i bullervillkoren följs upp av Länsstyrelsen.
Buller från andra ljudkällor så som värmepumpar, konserter, diskotek, motorbanor,
byggarbetsplatser etc. hanteras inom miljöförvaltningens tillsynsområde och omfattas inte av
åtgärdsprogrammet.
I programmet används måtten ekvivalent och maximal ljudnivå, medan rapportering till EU
görs i måtten LDen och LNight. Anledningen till att ekvivalent och maximal ljudnivå används i
programmet är att det är vedertagna mått som används i hantering av trafikbuller i Sverige
och riktvärden och vägledningar anges i de måtten.
Åtgärderna beskrivna i programmet fokuserar på trafikbuller och innefattar både kommunala
och statliga trafikbullerkällor. Första delen av åtgärderna (se avsnitt 3.5) är framtagna inom
arbetet med åtgärdsprogrammet och förordningen om omgivningsbuller. Andra delen
beskriver kort redan initierade och/eller beslutade projekt som planerar att vidtas 2019-2023.
En del av projekten syftar inte direkt till att förbättra ljudmiljön, men det blir en effekt av
projektet, ibland direkt (tex bulleråtgärder i samband med väg/spårprojekt) och ibland
långsiktigt (att fler åker buss, tåg, cyklar är steg mot ett hållbart transportsystem där
biltrafiken minskar).

1.4 Framtagande
Åtgärdsprogrammet är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från tekniska
förvaltningen (tf), miljöförvaltningen (mf) och stadsbyggnadskontoret (sbk) bestående av
Maria Carping (tf), Sandra Johannesson (mf), Annika Skoog (mf) och Christoffer Karlsson (sbk).
Arbetet har framförallt pågått mellan maj 2017 och juli 2018. Arbetet startade med en
workshop där tjänstemän från fler förvaltningar medverkade för att ta fram förslag på
åtgärder. I styrgruppen har Björn Berséus (mf), Per Eneroth (tf) och Christian Rydén (sbk)
ingått.
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Kapitel 2 Buller i
Lunds kommun
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2.0 Nulägesbeskrivning trafikbuller i Lunds kommun
Resultatet av bullerkartläggningen 2016 visar på att antalet personer som utsätts för 55 dBA
eller högre ekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafiken är cirka 20 000 (år 2011, 24 500) och
från järnvägstrafiken knappt 6 000 (år 2011, 11 500). Det kan jämföras med att folkmängden i
Lunds kommun beräknades till 116 600 invånare år 2016.
En jämförelse mellan Lunds kommuns två framtagna bullerkartläggningar visar att antalet
personer som är utsatta för bullernivåer på 55 dBA eller högre ekvivalent ljudnivå vid fasad är
färre för bullerkartläggningen 2016 jämfört med kartläggningen från 2011. Det naturliga
borde vara det motsatta då Lunds tätorter, enligt kommunens utbyggnads- och
boendestrategin, främst ska växa genom förtätning. Förklaringen är dock skillnader i
förutsättningar för de olika kartläggningarna. För kartläggningen år 2016 fanns det mer exakta
uppgifter att tillgå samtidigt som det lades stor vikt vid framtagandet av indata. Det i sin tur
medförde att det gavs större utrymme och mer tid för det förberedande arbetet inför själva
beräkningarna. Mer konkret har det lett till större ytor mjuk mark, som har stor betydelse för
bullernivån, samt mer tid för fokus på betydelsefulla delar i kartläggningen.
Noterbart är att bullervärdena från kartläggningen endast avser utomhusvärden vid fasad.
Kartläggningen omfattar därför ingenting avseende buller inomhus. Beräkningarna har
dessutom inte tagit hänsyn till om huruvida fastigheter har genomfört bullerdämpande
åtgärder i form av exempelvis bullerplank. Resultatet som redovisas nedan är således
beräknade bullernivåer utomhus vid fasad och redovisar antalet utsatta år 2016.

2.1 Genomförande och resultat av
bullerkartläggningen
2.1.1 METOD
Bullerkartläggningen utgår från topografin (höjdskillnader i terrängen) i kommunen och
därför har en markmodell upprättats. Markmodellen är uppbyggd efter en laserskanning av
terrängen och har en precision (d.v.s. täthet) på 1 meter inom tätorterna och 10 meter utanför
tätorterna. Laserskanningen har en genomsnittlig felmarginal i höjdled på 0,026 meter och
maximal felmarginal på 0,8 meter. Trafikmängderna från både det kommunala och statliga
vägnätet samt järnvägsnätet har sedan matats in i modellen tillsammans med ett antal faktorer
som påverkar ljudets spridning såsom marktyp, beläggning på vägarna, bebyggelse och
allmänna bullerskydd. Bullerkartläggningen är sedan resultatet av beräkningen av denna
modell.
I kartläggningen för omgivningsbuller har europeiska bullermått använts för utarbetande av
strategiska bullerkartor enligt EG-direktivet; Lden och Lnight. Lden är ett allmänt bullermått
för dag-kväll-natt-nivån (day-evening-night), dvs. oavsett tid på dygnet, som används för att
bedöma hur störande bullerexponeringen är. Lnight är ett bullermått som används för att
bedöma sömnstörning på natten. För att kunna använda kartläggningen till
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åtgärdsprogrammet har även svenska mått kartlagts; Leq och Lmax. Svenska riktvärden är
uttryckta som ekvivalentnivå för dygn samt maximalnivå, det sistnämnda innebär den högsta
nivå som registreras under en fordonspassage.

2.1.2 RESULTAT
2.1.2.1 VÄGTRAFIK
Nedan redovisas antalet bullerexponerade boende för vägtrafik, ekvivalentnivå.
Antal exponerade boende
Från dBA

Till dBA

– buller från samtliga vägar

0

54

96 572

55

59

13 356

60

64

6 129

65

69

546

70

74

20

75

0

Summa

116 623

Tabell 1. Antal exponerade boende – vägtrafik ekvivalent ljudnivå Leq

Kartorna från bullerkartläggningen, se nedan, visar de svenska måtten, Leq. I kartorna
illustreras ljudet genom att färgsättas i intervall om 5 dBA. Den beskriver på så vis hur ljudet
breder ut sig runt vägarna. Runt vägarna som är breda och saknar bebyggelse eller andra
objekt kan ljudet färdas längre, vilket kan ses när E22:an passerar Lund. Där det finns tätare
bebyggelse runt gatan blir utbredningen mindre men bullret kan vara minst lika stort.
Kartorna finns tillgängliga på Lunds kommuns hemsida www.lund.se/buller.
Den fullständiga rapporten från bullerkartläggningen finns tillgänglig hos Miljöförvaltningen,
Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret.
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Figur 1. Lunds tätort

Sida 18 av 47

Figur 2 Dalby.

Figur 4 Södra Sandby.

Figur 3 Genarp.

Figur 5 Torna Hällestad.
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Figur 6 Revingeby.

Figur 7 Veberöd.

2.1.2.2 TÅGTRAFIK
Beräkningar har även gjorts för järnvägsbuller i kommunen.

Från dBA

Till dBA

Antal boende exponerade från
den statliga järnvägen

0

54

110 945

55

59

3 506

60

64

1 465

65

69

604

70

74

103

75

0

Summa

116 623

Tabell 2. Antal exponerade boende – tågtrafik ekvivalent ljudnivå Leq
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Figur 8 Järnvägar i Lunds kommun.
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Kapitel 3 Åtgärder för
att minimera buller i
Lunds kommun
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3.0

Långsiktig strategi

Vägledande för Lund kommuns utveckling är kommunens vision Lund skapar framtid –med
kunskap, innovation och öppenhet, fastställd av Kommunfullmäktige i april 2017. Visionen ska
vara utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans med förhållningssätten och
kommunens grunduppdrag ska den genomsyra allt arbete som utförs i kommunen. Visionen är
också en viktig del av Ett Lund, som är styrmodellen i Lunds kommun samt genomsyrar
kommunens översiktsplan 2018 (samrådshandling). Översiktsplanens mål- och strategidel är
uppdelad i tre målområden: det växande Lund, det gröna Lund och det nära och levande Lund.
Fokus ligger bland annat på att tillväxten ska vara hållbar, ett hållbart transportsystem samt
att det ska finnas en närhet till rekreation, service och spontana möten när nya boendemiljöer
utformas. En god ljudmiljö är central för alla tre målområden och innebörden av en hållbar
utveckling.
Just nu pågår ett arbete på flera förvaltningar med att se över befintliga styrdokument och
styrande processer och utveckla dessa i riktning mot visionen och i samklang med de nya
förhållningssätten. Visionen ska vara en ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den
långsiktiga, strategiska utvecklingen. Därför kommer kommunens styrdokument att förändras.
Mer information om visionen, förhållningssättet, Ett Lund och Översiktsplan 2018
(samrådshandling) finns på kommunens hemsida.
Lunds kommuns vision för en hållbar utveckling, mål i LundaEko II samt strategi för ett
hållbart transportsystem, tillsammans med de regelbundna bullerkartläggningarna och
framtagande av nytt åtgärdsprogram vart femte år, kommer förhoppningsvis förbättra
ljudmiljön systematiskt och minska eller dämpa buller från transportsystemen.

3.0.1 ÖVERSIKTSPLAN 2018 (SAMRÅDSHANDLIN G)
De senaste 10 åren har Lunds kommun vuxit med ca 14 000 invånare. Kommunens senaste
befolkningsprognos från 2016 visar på en fortsatt tillväxt på ca 1,5 % per år. En ny
översiktsplan håller på att tas fram för Lunds kommun med utblick mot år 2040 där man ger
utrymme för en tillväxt om 1200 nya bostäder per år. Behovet av bostäder ska till största delen
tillfredsställas genom förtätning inom befintliga tätortsgränser samt i redan planerade
utbyggnadsområden.
En sådan strategi innebär att fler människor kommer att bo och vistas i centrala lägen och
risken är att fler kommer att leva i bullerutsatta lägen. Därför är en uttalad strategi i den nya
översiktsplanen att förtätningen ska ske med ett blandstadskoncept där stadsintegrerade
verksamheter blandas med bostäder och service i kollektivtrafikstarka lägen. Detta ger ett
minskat transportbehov samtidigt som man skapar bättre förutsättningar för en god
kollektivtrafik. Man föreslår i översiktsplanen även ett mål om att all resandeökning i Lunds
kommun ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik.
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Oavsett om dessa mål och ambitioner uppnås eller ej ställer en förtätningsstrategi höga krav
på var och hur den nya bebyggelsen planeras. Bostäder och ljudkänsliga verksamheter som
exempelvis skolor bör i första hand inte placeras i närheten av större bullerkällor. Om så ändå
är fallet ska bebyggelsen placeras och bullerskyddas på ett sätt så att man kan skapa så tysta
och lugna miljöer till så många människor som möjligt.

3.0.2 MILJÖPROGRAM – LUNDAEKO II
Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Vägledande i
arbetet är LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020
som antogs av kommunfullmäktige 2017-10-26. Ansvarig för programmet är
kommunstyrelsen. LundaEko II har åtta stycken prioriterade områden, som alla har olika mål.
Målen är övergripande och vänder sig till kommunen som organisation samt till alla som bor
och verkar i kommunen.
Delmål 6.4 i programmet handlar om buller. Målet syftar till att Lunds kommun ska arbeta
förebyggande för att minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid
boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer. Till målet har man bland annat kopplat
Översiktsplanen, Åtgärdsprogrammet mot buller, LundaMaTs, Utbyggnads- och
boendestrategin 2025, Strategi och hållbart byggande 2016-03 samt kommunens
grönstruktur- och naturvårdsprogram 2006.
Enligt kommunens miljöredovisning 2017 riskerar kommunen att inte klara delmål 6.4. En
anledning tros vara att nämnderna saknar en gemensam strategi för arbetet. Den nya
trafikbullerförordningen, som innebär att man kan bygga bostäder i mer bullerutsatta lägen,
antas också vara en stor anledning då man med de nya riktvärdena har flyttat fokus från
hälsoaspekten. Kommunen har därför en stor utmaning framför sig för att få målet i LundaEko
II samt ambitionen i Översiktsplan 2018 att genomsyra hela organisationen. Under
programperioden för åtgärdsprogrammet mot buller 2019-2023 kommer delmål 6.4 att
konkretiseras för att kommunen ska ha en tydlig organisation, struktur och process i arbetet
med att förebygga hälsoskadligt buller.
LundaEko II finns i sin helhet på kommunens hemsida.

3.0.3 LUNDAMATS –STRATEGI FÖR ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM
Ett hållbart transportsystem är centralt för en hållbar stadsutveckling med en god ljudmiljö, då
transportsystemet idag är den största källan till buller. Lunds kommun har sedan 1999 arbetat
efter en strategi för ett hållbart transportsystem som kallas LundaMaTs, där MaTs står för
Miljöanpassat Transportsystem. Strategin har sin ledstjärna i helhetssynen på
transportsystemet och den nuvarande versionen (LundaMaTs III) omfattar fokusområden för
att ta sig an de utmaningar som kommunen står inför såsom minskade koldioxidutsläpp,
expansion och omställning till mer hållbart transportsystem. Transportsystemet ska ge oss
möjlighet att tillgodose våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.
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LundaMaTs III* ger följande framtidsbild för transportsystemet i Lunds kommun:
Lund är en attraktiv kommun med en sund utveckling, miljömässigt, ekonomiskt
och socialt. Transporter är en nödvändig del av denna utveckling och bidrar till
människors livskvalitet – men orsakar också negativa effekter om de får växa
utan styrning. Därför utvecklas Lunds transportsystem ständigt i en mer hållbar
riktning.
Den flerkärnighet som kännetecknar regionen är bevarad och utvecklad, varje
tätort utifrån sina särskilda förutsättningar. Staden och byarnas nät av gator
och öppna platser utgör en viktig del i kulturarvet och ger trivsel, trygghet och
tillgänglighet. Samhället är utvecklat så att tillgängligheten är förbättrad.
Därigenom är transportbehovet och omfattningen av motorfordonstrafiken per
invånare mindre. Gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikresandet utgör
huvuddelen av alla transporter. Trafikens negativa effekter på miljö och hälsa –
så som klimatpåverkan, luftföroreningar och buller – är minimerad. Ingen dödas
eller skadas allvarligt i trafiken längre. Transportsystemets utformning och
funktion är anpassat till de krav som följer av detta. Staden och byarna är
planerade så att man oavsett ålder, kön och förmåga känner sig trygg. Miljön
inbjuder till nyttjande av gator och stråk, torg och parker. Alla tar del av det som
staden, byarna och landsbygden erbjuder. Näringslivets behov av tillgänglighet
är tillgodosett på ett hållbart sätt. Gång, cykel och kollektivtrafik – liksom andra
miljöanpassade transportmedel – har varit och är prioriterade, vilket gör det
möjligt att uppnå det hållbara transportsystemet.
* Beslutades av kommunfullmäktige 2014.

LundaMaTs III innehåller 13 mål som syftar till att följa upp framtidsbilden av
transportsystemet i Lunds kommun. Ett av målen handlar direkt om trafikbuller; att till år
2030 ska samtliga fastigheter utsatta för ljudnivåer över 55 dBA ha erbjudits bidrag för
skyddsåtgärder. Ljudnivåerna avser ekvivalent utomhus, frifältsvärde. Flera av de andra
målen syftar indirekt även de till att bidra till en bättre ljudmiljö, så som att cykeltrafiken per
invånare ska öka med 1 % årligen, kollektivtrafikresandet per invånare ska öka med 3,5 % per
år och motorfordonstrafiken per invånare ska årligen minska.
För att möta de utmaningar som Lund står inför har sex fokusområden tagits fram; byarnas
utveckling, levande stadskärna, verksamheters transporter, regional arbetspendling, växande
Lund och innovativa Lund. Övergripande för arbetet är visionen.
Ett antal övriga dokument är kopplade till LundaMaTs för att styra arbetet mot ett mer hållbart
transportsystem. Centrala dokument i arbetet med LundaMaTs är bland annat Visionen,
Översiktsplanen och LundaEko. Det finns även fördjupningsdokument så som
Framgångsfaktorer för samverkan i regional planering, internationell omvärldsanalys för
LundaMaTs, PM Trafik i en attraktiv stad, Effekt och projekt från LundaMaTs II etc, samt
regionala kollektivtrafikdokument.
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LundaMaTs finns i sin helhet på kommunens hemsida.

3.0.4 GRÖNSTRUKTUR- OCH NATURVÅRDSPROGRAM
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 2006-03-30, är ett
strategiskt dokument för bevarande, utveckling och skötsel av natur-. rekreations- och
parkområden i Lunds kommun. Programmet utgör underlag för fysisk planering, utformning
av nya parker, natur- och rekreationsområden, förnyelse av parker och grönområden samt
förvaltning och skötsel av park- och naturområden. Nytt grönprogram är under arbete och
väntas blir klart 2018.

3.1 Lunds arbete för att uppfylla regionala
åtgärdsprogram
3.1.1 SKÅNSKA ÅTGÄRDER FÖR MILJÖMÅLEN –ETT REGIONALT
ÅTGÄRDSPROGRAM 20 16-2020
Skånska åtgärder för miljömålen är ett regionalt åtgärdsprogram för att öka förutsättningarna
att nå miljökvalitetsmålen i Skåne län. I programmet, som är framtaget av Länsstyrelsen Skåne,
redovisas prioriterade åtgärder för att möta de gemensamma utmaningar de ser för en hållbar
utveckling i länet. Åtgärdsprogrammet ska ge vägledning och stöd för prioriteringar av
åtgärder och utvecklingsinsatser hos skånska aktörer och stimulera till en ökad samverkan i
det regionala miljöarbetet. Främst en av de fem utmaningar programmet redovisar kan
kopplas till buller och det är utmaningen om hållbara transporter. Programmet redogör för ett
antal åtgärder för att nå målet och kommunerna står som huvudaktör eller medaktör på
samtliga åtgärder. Nedan redovisas några av åtgärderna kort, med en kommentar om hur
Lunds kommun tagit sig an åtgärden.
Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering - Ny bostads-, verksamhetsoch handelsutbyggnad prioriteras i kollektivtrafiknära lägen för att stärka
kollektivtrafikutvecklingen och skapa förutsättningar för människor att välja kollektivtrafik
framför bilresande. Den strategiska kollektivtrafikplaneringen, ”Trafikförsörjningsprogram för
Skåne”, ska utgöra en del av förutsättningarna i kommunernas översiktliga planering och
kollektivtrafikplaneringen sker i överensstämmelse med kommunernas översiktsplanering.
Kommentar: En uttalad strategi i den nya översiktsplanen (samrådshandling) för Lunds kommun
är att förtätningen ska ske med ett blandstadskoncept där stadsintegrerade verksamheter
blandas med bostäder och service i kollektivtrafikstarka lägen. Detta ger ett minskat
transportbehov samtidigt som man skapar bättre förutsättningar för en god kollektivtrafik. I
ÖP:n (samrådshandling) föreslås även ett mål om att all resandeökning i Lunds kommun ska ske
med gång, cykel och kollektivtrafik.
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Attraktivare kollektivtrafik för ökat kollektivtrafikresande - Andelen
kollektivtrafikresande ökas genom överflyttning av bilresande genom att stärka
kollektivtrafikens attraktivitet, till exempel genom förbättrad turtäthet, restider,
framkomlighet, komfort, linjenät, hållplatsutformning.
Kommentar: Sker i ett samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken.
Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafik – Cykel- och gångtrafik prioriteras och
främjas genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, förbättrat underhåll, fysiska åtgärder
som förbättrar och trafiksäkrar gång- och cykelbanor, bra cykelparkeringar och cykelpooler i
anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser.
Kommentar: Sker inom arbetet med LundaMaTs.
Minskad biltrafik för förbättrad livsmiljö och attraktivare städer - Åtgärder för att minska
biltrafiken i tätorter genomförs genom till exempel parkeringsavgiftsreglering, enkelriktning
av gator, gator endast tillåtna för fordon med förnybara drivmedel och bra möjligheter till
boendeparkering.
Kommentar: Sker inom arbetet med LundaMaTs.
Samlat agerande för utbyggnad av järnvägen för gods-och persontrafik - Ett samlat
regionalt agerande stärks för kraftfulla och snabba investeringar i järnvägsnätet för både godsoch persontrafik. Åtgärder som underlättar överflyttning av gods- och persontransporter på
järnväg stimuleras.
Kommentar: Trafikverket ansvarar för järnvägen och dess utveckling, men samverkan om
utveckling sker med Region Skåne och Lunds kommun.
Samordnade godstransporter för minskad trafik- och miljöbelastning - Effektiva
godstrafiklösningar i tätorter utvecklas med syfte att minska trafik- och miljöbelastning. Det
kan handla om samverkan med andra aktörer i godsnätverk, samordnad varudistribution i
hela/delar av tätorten, samordnade varuleveranser till kommunala enheter, reglering av
godstransporterna med miljözon, eller att underlätta cykelfrakt eller andra alternativ till
traditionella lastbilstransporter.
Kommentar: Arbete pågår för att undersöka om och i så fall hur Lunds kommun kan bidra till
ökad samordning av godstransporter.
Beteendepåverkan för minskat bilresande - Medborgarnas resvanor påverkas i syfte att
minska bilresandet, så att största andelen resor sker med cykel, till fots eller med
kollektivtrafik.
Kommentar: Sker inom arbetet med LundaMaTs.
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Mötes-och resepolicy för miljöanpassade tjänsteresor - En rese- och mötespolicy tas fram
och förankras för att prioritera resfria möten och energieffektiva färdmedel framför bil och
flyg vid tjänsteresor.
Kommentar: Kommunstyrelsen har 2010 antagit riktlinjer för resor och transporter som gäller
både anställda och förtroendevalda i Lunds kommun. I korthet innebär de att vi vid lokala resor i
första hand ska gå eller cykla, i andra hand ta buss eller tåg och i tredje hand åka bil. Vid längre
resor i och utanför Skåne ska vi i första hand överväga alternativ till resan, exempelvis
webbkonferens eller telefonmöte. I andra hand ska vi åka tåg eller buss och i tredje hand välja
annat transportmedel. Anställda och förtroendevalda uppmuntras även att gå, cykla, samåka
eller åka kollektivt till och från arbetet genom tillgång olika kampanjer. Gatukontoret har även
en avdelning för Mobility Management som aktivt jobbar med invånare och näringslivet för att
uppmuntra fler till att åka med hållbara ressätt.
Minskade störningar av trafikbuller i befintliga boendemiljöer - Befintliga bullerutsatta
boendemiljöer där inomhusvärden inte lever upp till Folkhälsomyndighetens krav
uppmärksammas och åtgärdas. Bostadsbebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till de
bullerstörningar som infrastrukturen ger upphov till. Åtgärder vidtas i sådana områden där en
god inomhusmiljö eller tyst sida inte uppnås.
Kommentar: Tekniska förvaltningen erbjuder bullerbidrag för fönster, friskluftsventiler och/eller
plank till fastigheter utmed kommunala gator där riktvärdet för god miljö enligt
infrastrukturproposition 1996/97:53 överskrids. Utskick görs regelbundet och det finns
information om det på hemsidan.
Det finns även förslag till åtgärder för att skydda Skånes natur- och kulturvärden, vilka
indirekt har en positiv påverkan på ljudmiljön då en del av dessa områden kan betecknas som
tysta områden där naturens ljud dominerar. Och även i naturområden som inte är helt fria från
trafik- eller annat verksamhetsbuller kan bullret vägas upp av de positiva effekter naturen har
på sinnesstämningen och hälsan. I Lunds grönprogram finns åtgärder kopplade till att skydda
natur- och kulturvärden inom kommunen.
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3.2 Åtgärder vidtagna inom åtgärdsprogrammet
Åtgärder 2014-2018

Kommentar

Informationskampanjer och beteendepåverkan för
hållbara transportsätt, inom arbetet med LundaMaTs.

Arbetet inom LundaMaTs är omfattande och ger resultat.
Lunds kommun har utsetts till Årets
cykelfrämjarkommun år 2012, 2014, 2016 och 2017. Den
långsiktiga trenden att trafiktillväxten inom kommunens
ansvarsområde klaras med hållbara trafikslag stärks
varje år. En bidragande del i det är kommunens
omfattande Mobility Management arbete. Som exempel
kan nämnas anordnande av Cykelskola, Prova på nya
resvanor och medverkan i Europeiska Trafikantveckan.
Lunds kommun har medverkat i den Europeiska
Trafikantveckan två år i rad, 2016 och 2017. Centrala
gator stängdes för motorfordonstrafik och istället gavs
plats för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikanter och
handel.

Arbete med hastighetsklassificeringsprogrammet vilket
syftar till sänkningar av hastigheten på kommunala
vägar

Nya hastighetsgränser har införts på de kommunala
gatorna i hela kommunen. En sänkning från 50 till 40
km/h har potential att sänka bullret med ca 2 dBA.

Årligen erbjuda bidrag för bullerskyddsåtgärder vid
bostadsfastigheter där riktvärdena, 55 dBA för buller
överskrids, enligt målen i LundaMaTs.

Samtliga fastigheter med bullernivåer över 61 dBA
ekvivalent vid fasad har fått erbjudande om
bullerskyddsbidrag. Information finns även på Lunds
kommuns hemsida. Totalt har 950 000 kr betalats ut och
123 personer fått en ljudnivå under riktvärdet inomhus
eller på sin uteplats under perioden 2014-2017
(observera ej år 2018).

-Samtliga fastigheter med bullernivåer över 61 dBA
ska ha erbjudits bidrag senast utgången av 2014
Ta fram nya rutiner och krav för ansökan om bidrag för
bullerskyddsåtgärder.

Klart. Finns information på Lunds kommuns hemsida.

Tillse att bullernivån i utemiljön för grundskolor och
förskolor i förhållande till trafikbuller utreds.

En första utredning gjordes för att ta fram vilka skolor
och förskolor som var aktuella för vidare utredning och
ev. åtgärd. Fastigheter där mer än 20 % av ytan hade
värden över 55 dBAeq undersöktes, vilket resulterade i
35 verksamheter. En vidare utredning gjordes på de sex
verksamheter som hade högst nivåer, för att undersöka
var på fastigheten eleverna vistas, vilket resulterade i en
rapport.

Utreda bullernivån i parker och på platser för
rekreation från väg- och järnvägsbuller.

Delvis gjord. En utredning med lekplatser som
utgångspunkt i bullerkartläggningen har gjorts.
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Tillse att Trafikverket redovisar bostadsfastigheter vid
södra stambanan som har maxbullernivåer i
bostadsrum över 45 dBA.

Gjort.

Anordna minst ett möte årligen med Trafikverket för att
samverka beträffande buller vid väg och järnväg i
kommunen.

Gjort.

Hålla minst två möten per år i kommunens bullergrupp.

Gjort.

Åtgärdsprogrammet 2014-2018 finns i sin helhet på kommunens hemsida. I ovanstående
tabell redovisas de åtgärder som vid dagens datum är genomförda, i programmet finns fler
åtgärder föreslagna.
En större utvärdering av åtgärderna inom programmet 2014-2018 ska göras i början av 2019,
efter att programperioden upphört.

3.3 Åtgärder planerade under programperioden
2019-2023
Denna programperiod handlar om att fortsätta utveckla ett systematisk och kontinuerligt
arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun och att fortsätta med det
arbete kommunen startat, både genom föregående åtgärdsprogram och med övriga
program/strategier i kommunen, bland annat för att minimera transportsystemens negativa
effekter på hälsan.
Nedan redovisas åtgärder planerade att vidtas i Lunds kommun under programperioden. En
sammanfattning av åtgärderna redovisas i tabellen nedan och i texten som följer beskrivs var
och en av åtgärderna, indelade i två delar. Första delen är åtgärder som initierats inom ramen
för åtgärdsprogrammet (fetmarkerat i tabell nedan). I andra delen är åtgärder och projekt som
planeras inom den översiktliga planeringen, som kommer att påverka ljudmiljön i Lunds
kommun.
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Åtgärder 2019-2023

Utförande
ansvarig

Tid

Internt inom kommunen
Konkretisera kommunens delmål avseende buller
inom hållbar stadsutveckling i LundaEko II

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden
och Miljönämnden i
samverkan med
Kommunstyrelsen

2019-2020

Skånetrafiken/Region
Skåne

Klart 2020

Samtliga fastigheter utmed kommunala gator med
bullernivåer över 59 dBA ska ha erbjudits bidrag för
bulleråtgärder.

Tekniska nämnden

Senast utgången av
2023

Uppföljning av bullerutsatta flerfamiljsfastigheter

Miljönämnden

2019-2023

Analysera kollektivtrafikstråken ur bullersynpunkt

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden
och Miljönämnden

Senast utgången av
2019

Kommunala Gång- och cykelprojekt, exempelvis
Kävlingevägen och Nordsydliga stråket.

Tekniska nämnden

Infrastruktur & Transportsystem
Spårväg. Kunskapsstråket, Lund C – Brunnshög.

Projektspecifikt

Skånetrafiken
Elektrifiering av stadsbusstrafiken

2023

Trafikverket
Skyddsåtgärder mot buller utmed delar av E22:an

Statliga Gång- och cykelprojekt, exempelvis
Snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund och Gång- och
cykelväg, väg 936 Stångby-Håstad.

Klart 2021

Trafikverket
Projektspecifikt

Trafikverket
Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund

Påbörjas inom
programperioden
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Fyrspår Lund-Arlöv, sträckan Lund-Flackarp

Trafikverket

Byggstart 2020, full drift
2024.

Uppföljande bullerkartläggningar av södra stambanan
och västkustbanan.

Trafikverket

Senast utgången av
2023.

Servicenämnden

2019-2023

Byggnadsnämnden

Senast utgången av
2019

Skolor/förskolor
Bullerskyddsåtgärder vid förskole- och skolgårdar

Parker, rekreationsområden, friluftsområden och
andra natur- och kulturmiljöer
Utredning av ljudmiljön i parker och på torg
Kartlägga och peka ut tysta områden som ska
bevaras och skyddas

Byggnadsnämnden
2019-2022

Del 1
Nedan beskrivs åtgärder som initierats inom ramen för åtgärdsprogrammet.

3.3.1 INTERNT INOM KOMMUNEN
 Konkretisera kommunens delmål avseende buller inom hållbar stadsutveckling i
LundaEko II
Beskrivning: Enligt LundaEko II ska Lunds kommun arbeta förebyggande för att minska antalet
kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och
rekreationsmiljöer. Åtgärdsprogrammet mot buller är kopplat till LundaEko II. Enligt
Miljöredovisningen 2017 riskerar delmålet avseende buller att inte uppfyllas. En anledning
tros vara att kommunen saknar en gemensam och tydlig strategi för arbetet. Därför omfattar
åtgärdsprogrammet mot buller en åtgärd om att delmålet ska konkretiseras. Ansvarig för
åtgärden är de nämnder som är mest berörda av bullerfrågor – byggnadsnämnden som
ansvarig för fysisk planering, miljönämnden som tillsynsmyndighet och tekniska nämnden
som har väghållaransvar. Åtgärden kommer att genomföras i samverkan med
Kommunstyrelsen. Målet med åtgärden är att kommunen får en tydlig organisation, struktur
och process i arbetet med att förebygga hälsoskadligt buller.
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Ansvarig: Byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden i samverkan med
Kommunstyrelsen.
Kostnadsberäkning: Ej förenat med någon kostnad mer än arbetstid.
Tidsplan: 2019-2020

3.3.2 INFRASTRUKTUR & TRANSPORTSYSTEM
 Samtliga fastigheter utmed kommunala gator med bullernivåer över 59 dBA ska
ha erbjudits bidrag för bulleråtgärder.
Beskrivning: Tekniska förvaltningen erbjuder bullerbidrag för fönster, friskluftsventiler
och/eller plank till fastigheter utmed kommunala gator där riktvärdet för god miljö enligt
infrastrukturproposition 1996/97:53 överskrids. Utskick görs regelbundet och det finns
information om det på hemsidan. Enligt målen i LundaMaTs ska samtliga fastigheter utsatta för
ljudnivåer över 55 dBA ha erbjudits bidrag till år 2030. Ljudnivåerna avser ekvivalentnivå
utomhus, frifältsvärde. Mål för denna programperiod är att samtliga fastigheter utmed
kommunala gator med bullernivåer över 59 dBA ska ha erbjudits bidrag för bulleråtgärder.
Ansvarig: Tekniska nämnden
Kostnadsberäkning: 600 000 kr/år (budgeterat)
Tidsplan: Senast utgången av 2023
Så många uppskattas få en bättre ljudmiljö med åtgärden: Om hela budgeten för
bullerskyddsbidrag används varje år uppskattas 400 personer får en bättre ljudmiljö under
programperioden.
 Uppföljning av bullerutsatta flerfamiljsfastigheter
Beskrivning: Bullerbidrag till fasadåtgärder erbjuds till ägare av flerfamiljfastigheter som har
bullerutsatta fastigheter. Alla som erbjuds bullerbidrag tackar inte ja till detta utan avvaktar
för att till exempel göra fönsterbyten i samband med redan inplanerat underhåll eller kanske
nyligen har bytt fönster. Miljöförvaltningen kan utöva tillsyn mot fastighetsägare av
flerfamiljshus som inte genomför fasadåtgärder och som har höga trafikbullernivåer inomhus.
Detta sker främst i samband med klagomål från boende som upplever sig störda av
trafikbuller, men kan även initieras av förvaltningen, till exempel utmed kollektivtrafikstråk
där höga bullernivåer inomhus kan uppkomma.
Ansvarig: Miljönämnden
Kostnadsberäkning: Finansieras med tillsynsavgifter enligt antagen taxa.
Tidsplan: 2019-2023

Sida 33 av 47

 Analysera kollektivtrafikstråken ur bullersynpunkt
Beskrivning: Målen enligt LundaMaTs handlar om att öka resandet med kollektivtrafik, gång
och cykel och att minska bilanvändningen. Att en minskad bilanvändning påverkar
bullernivåerna positivt säger sig själv då det är färre fordon på vägarna som bullrar, men för de
som bor utmed kollektivtrafiktäta linjer kan bullernivåerna tvärtom öka om turtätheten och
linjerna utökas, då tung trafik så som buss bullrar mer. För att transportsystemet ska vara
hållbart är det viktigt att noga avvägningar görs i linjedragningar och hållplatsplacering, att så
tysta fordon som möjligt väljs, att de servas regelbundet för att hålla nere ljud som alstras, att
chaufförerna utbildas i bästa möjliga körsätt och att rätt vägunderlag väljs vid
kollektivtrafiktäta linjer. Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret har för avsikt att tillsammans göra en större analys av
kollektivtrafiksstråken ur bullersynpunkt för att identifiera gator i behov av åtgärder. Syftet är
att arbeta fram åtgärdsförslag samt att använda underlaget i planeringsprocesserna.
Ansvarig: Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljönämnden. Byggnadsnämnden är
sammankallande.
Kostnadsberäkning: Inte förenat med någon kostnad mer än arbetstid.
Tidsplan: Senast utgången av 2019

3.3.3 SKOLOR & FÖRSKOLOR
 Bullerskyddsåtgärder vid förskole- och skolgårdar
Beskrivning: Servicenämnden, som förvaltar kommunens förskolor och skolor, avser att
djupare analysera de gårdar som, i hittills gjorda bullerutredningar enligt åtgärdsprogram
2014-2018, pekats ut som bullerstörda. Nämnden avser att implementera utredningarna i den
befintliga underhållsplanen för gårdarna och ta fram åtgärdsförslag och tidsplan för de gårdar
som bedöms vara mest utsatta. Målet är att inga barn i förskolor/skolor ska utsättas för buller
från väg- och spårtrafik överskridande den ekvivalenta ljudnivån 50 dBA och 70 dBA maximal
ljudnivå utomhus på ytor avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övriga vistelseytor
ska inte överskrida 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.
Ansvarig: Servicenämnden, i samverkan med barn- och skolnämnden
Kostnadsberäkning: Kostnad för åtgärder går inte bedöma i nuläget då nämnden behöver
undersöka utemiljöerna och verksamheterna i detalj för att komma fram till vilka utemiljöer
som är i behov av åtgärder och vilka åtgärder som är möjliga att vidta. Nämnden avser att söka
särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna, som de uppskattar till 0,5-1 miljon
kronor, samt särskilda investeringsmedel för bullerskyddsåtgärder.
Tidsplan: Åtgärdsförslag och tidsplan klar senast utgången av 2019.
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3.3.4 PARKER, REKREAT IONSOMRÅDEN, FRILUFT SOMRÅDEN OCH ANDRA
NATUR- OCH KULTURMILJÖER
 Utredning av ljudmiljön i parker och på torg
Beskrivning: Stadsbyggnadskontoret avser göra en behov- och bristanalys av
bullerproblematiken på allmän platsmark, som parker och torg för att ha som underlag i
planarbetet. Analysen kan även ligga till grund för direkta åtgärder som behöver vidtas.
Ansvarig: Byggnadsnämnden.
Kostnadsberäkning: Inte förenat med någon kostnad mer än arbetstid.
Tidsplan: Senast utgången av 2019.
 Kartlägga och peka ut tysta områden som ska bevaras och skyddas
Beskrivning: Buller är ett allt större problem för många människor både i bostaden, på
arbetsplatsen och under fritiden. Tillgången till relativt tysta natur- och grönområden är
därför av stor vikt för människors hälsa och välbefinnande, inte minst i områden av betydelse
för rekreation och friluftsliv. Byggnadsnämnden avser att kartlägga och peka ut rekreationsoch naturområden där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg bullernivå utgör en
särskild kvalité i översiktsplanen, i syfte att skydda och bevara dem.
Ansvarig: Byggnadsnämnden
Kostnadsberäkning: Finansiering inom ram
Tid: Klart till nästa ÖP-revidering 2022

Del 2
Nedan beskrivs åtgärder och projekt som planeras inom den översiktliga planeringen, som
kommer att påverka ljudmiljön i Lunds kommun.

3.3.5 INFRASTRUKTUR & TRANSPORTSYSTEM
 Spårvägen – Kunskapsstråket, mellan Lund C och Brunnshög
Beskrivning: Lunds kommun i samarbete med Skånetrafiken/Region Skåne bygger spårväg
utmed det så kallade Kunskapsstråket, mellan Lund C och Brunnshög. Det är en sträcka på
totalt 5,5 km långt dubbelspår med 9 hållplatser. Kunskapsstråket hyser hälften av alla
arbetsplatser i Lund och är ett av Lunds mest trafikerade stråk. Järnväg, tunnelbana och
spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger trygghet för
människor, handel och verksamheter och ger förutsättningar för staden att växa intill.
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Spårvagnstrafik är ett av flera medel för att få fler att åka kollektivt och samtidigt bidra till en
klimatklok stadsutveckling.
Ansvarig: Lunds kommun och Skånetrafiken/Region Skåne.
Kostnadsberäkning: Investeringskostnad för infrastrukturen på 776 miljoner kronor delas
mellan Lunds kommun och staten, via medfinansieringen från Stadsmiljöavtal och
Sverigeförhandlingen.
Tidsplan: Planerad trafikstart våren 2020.
Så många uppskattas få en bättre ljudmiljö med åtgärden: Spårväg utmed Kunskapsstråket är
mycket positivt för bullernivåerna i stråket och bidrar till att fler människor får en bättre
ljudmiljö. En konsekvens spårvägen kan medföra, för enskilda gator, är att övrig trafik
hänvisas till andra gator. Denna överflyttning bevakas i form av trafik- och bullerutredningar
och åtgärder sätts in vid behov.
 Gång- och cykelväg utmed Svenshögsvägen, mellan Norra Fäladen och Stångby
Beskrivning: Sträckan saknar gång- och cykelväg, idag sker cykling i blandtrafik. Det finns stor
potential att öka cykeltrafiken på sträckan och en ny gång- och cykelväg bidrar till en mer
trafiksäker lösning.
Ansvarig: Lunds kommun
Kostnadsberäkning: 20 miljoner kronor
Tidsplan: 2020-2021
 Sjöbovägen, Veberöd, mellan Hyacintvägen och väg 740
Beskrivning: Sjöbovägen genom Veberöd har idag en separerad gång- och cykelbana på den
norra sidan genom hela byn fram till Hyacintvägen och busshållplatsen Veberöd
Öster där cyklister leds ut i blandtrafik. Längs Gamla Lundavägen (väg 740) planerar
trafikverket att anlägga en cykelbana. Syftet med de två cykelbanorna längs Sjöbovägen
respektive Gamla Lundavägen är att de tillsammans ska bidra till en trygg och trafiksäker
koppling mellan Veberöd och Hemmestorps sommarbyar.
Ansvarig: Lunds kommun
Kostnadsberäkning: 3,2 miljoner kronor
Tidsplan: 2020
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 Nordsydliga stråket genom Lunds stadskärna
Beskrivning: För cykeltrafiken har det nordsydliga stråket stor betydelse, och är den
genaste sträckning mellan stadens norra och södra delar. Det finns alternativ att cykla, men
dessa är omvägar och otydliga i sin orientering. De föreslagna åtgärderna underlättar
möjligheterna att gå och cykla längs det nordsydliga stråket. Stråket bidrar till ökad
trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för gång- och cykeltrafiken.
Ansvarig: Lunds kommun
Kostnadsberäkning: Uppdelad i etapper. Två etapper är redan genomförda, totalt 16 miljoner
kronor. Tredje etappen beräknas till ca 12 miljoner kronor. Planering för resterande etapper
pågår.
Tidsplan: Två etapper är redan genomförda. Planering för resterande etapper pågår.
 Gång- och cykelväg utmed Kävlingevägen, mellan Nöbbelövsvägen och
Vallkärravägen
Beskrivning: Kävlingevägen binder ihop Vallkärra med Nöbbelöv och övriga Lund. Idag saknas
gång- och cykelbanor helt på sträckan norr om Nöbbelövsvägen och cyklister tvingas därför till
långa omvägar via mindre trafikerade bostadsgator och friliggande cykelvägar genom
Nöbbelöv. En gång- och cykelväg utmed Kävlingevägen bidrar till en trygg och trafiksäker
koppling mellan Stångby och Nöbbelöv och blir samtidigt ett fint komplement till ett av
kommunens huvudcykelstråk, det gröna stråket.
Ansvarig: Lunds kommun
Kostnadsberäkning: 17,6 miljoner kronor
Tidsplan: 2019
 Elektrifiering av stadsbusstrafiken.
Beskrivning: Skånetrafiken och Lunds kommun har en gemensam inriktning om att vid nästa
upphandling av operatör för stadsbusstrafik (2023) övergå till eldrift av hela linjenätet. Detta
bedöms påverka bulleremissionerna från busstrafiken påtagligt.
Ansvarig: Skånetrafiken i samverkan med Lunds kommun
Kostnadsberäkning: Kostnadsberäkning finns ännu inte genomförd, men generellt kan
förväntas att investeringskostnaden för infrastruktur och bussar blir större än idag, medan
driftskostnaden blir lägre.
Tidsplan: Senast utgången av 2023
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 Skyddsåtgärder mot buller intill delar av E22:an
Beskrivning: Trafikplats Lund Södra och trafikplats Lund Norra ska byggas om för att förbättra
trafiksäkerheten och framkomligheten både för kollektivtrafiken och övrig trafik. Vid
nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur ska riktvärdena för god miljö
enligt infrastrukturproposition 1996/97:53 eftersträvas. Vid bullerberäkningar för
vägprojekten har Trafikverket använt prognosår 2040/2043 för trafiken. För att eftersträva
riktvärdena föreslås en rad nya bullervallar och/eller bullerskyddsskärmar inom
projektområdena. Trots detta beräknas ett antal bostadsfastigheter prognosåren ha
bullernivåer över riktvärdet för ekvivalent nivå både vid botten- och ovanvånings fasad.
Dessutom tillkommer ett antal bostadsfastigheter som överskrider det ekvivalenta riktvärdet
vid fasad på ovanvåningen. Samtliga berörda fastigheter har/ska inventerats på plats och
föreslås få fastighetsnära skyddsåtgärder för att uppfylla riktvärdena. De vägnära
bullerskydden bidrar även till att bostäder i omgivningen som inte ligger över riktvärdena,
samt utemiljön i stort får sänkta bullernivåer och en bättre ljudmiljö. Då man använder 20402043 som prognosår för trafiken och beräknar bullerskydden efter de beräknade
bullernivåerna prognosåren, kommer ljudmiljön i området att förbättras avsevärt direkt efter
åtgärder jämfört med innan åtgärder. Efterhand som trafikflödena ökar kommer även
bullernivåerna att öka. Tiden fram till prognosåren får utse vilka satsningar som har gjorts
internationellt, nationellt, regionalt och lokalt för att ställa om till mer hållbara och tysta
transporter och minska bilanvändningen.
Ansvarig: Trafikverket
Kostnadsberäkning: 470 miljoner kronor är den av Trafikverkets angivna totala kostnad för
båda vägprojekten. Saknas uppgifter om hur mycket bullerskydden beräknas kosta.
Tidsplan: Projekten planerar att påbörjas 2019 och vara klara 2022/2023.
 Snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund
Beskrivning: Trafikverket, Malmö Stad, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Lunds
kommun vill bygga ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund. Snabbcykelstråket ska göra
det enklare och säkrare att pendla med cykel genom kortare restid, förbättrad framkomlighet,
komfort och trafiksäkerhet och ha bra anslutningar till hela cykelnätet mellan Malmö och
Lund. Ett steg i arbetet mot att minska bilanvändningen.
Ansvarig: Trafikverket tillsammans med berörda kommuner
Kostnadsberäkning: Saknas än så länge, arbetet med en vägplan pågår.
Tidsplan: Tidigast 2021
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 Gång- och cykelväg väg 852 Åkarp-Lund
Beskrivning: För att öka trafiksäkerheten ska Trafikverket rusta upp och förbättra delar av
cykelvägen mellan Malmö och Lund. Gång- och cykelvägen kommer att få ny beläggning och
helt ny väg på vissa delar.
Ansvarig: Trafikverket
Kostnadsberäkning: 11 miljoner kronor
Tidsplan: Byggstart preliminärt 2018
 Gång- och cykelväg längs med väg 108 Lund-Kävlinge delen Lackalänga –
Rinnebäck
Beskrivning: Idag finns en befintlig cykelväg längs med väg 108 som slutar vid korsningen med
väg 923. Den resterande vägen till Kävlinge tätort är blandtrafik och olämplig för oskyddade
trafikanter. Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten och skapa en säker cykelförbindelse
för att underlätta för de som väljer cykeln mellan de båda orterna.
Ansvarig: Trafikverket
Kostnadsberäkning: 34 481 200 kronor enligt presenterad kostnadskalkyl i planbeskrivning
2017-09-15
Tidsplan: Framtagande av Vägplan pågår.
 Gång- och cykelväg väg 740 Veberöd-Hemmestorp
Beskrivning: Trafikverket utreder genom vägplan förutsättningarna för att anlägga en gångoch cykelväg utmed väg 740 mellan korsningarna med Nämndemansvägen och Sjöbovägen. I
syfte att erbjuda en trygg, trafiksäker och mer framkomlig lösning för oskyddade trafikanter
mellan Hemmestorp Sommarbyar och Veberöd.
Ansvarig: Trafikverket
Kostnadsberäkning: Saknas än så länge, arbetet med en vägplan pågår.
Tidsplan: 2020.
 Gång- och cykelväg väg 936 Stångby-Håstad
Beskrivning: Det planeras att bygga en cykelväg mellan Stångby och Håstad för att öka
trafiksäkerheten och göra det möjligt för fler att pendla med cykel. Vägen mellan Stångby och
Håstad är en del av kopplingen mellan Lunds och Eslövs kommun och i den regionala
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cykelvägsplanen är sträckan utpekad som ett huvudstråk för arbetspendling. I nuläget är
cyklisterna hänvisade till att cykla på vägen tillsammans med fordon i höga hastigheter.
Ansvarig: Trafikverket
Kostnadsberäkning: Planläggningsprocessen pågår, kostnadsuppgifter saknas ännu.
Tidsplan: 2020
 Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund
Beskrivning: För att skapa möjligheter för snabbare resor mellan storstadsregionerna,
smidigare arbetspendling och för att avlasta Södra stambanan planeras en cirka 7 mil
dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och
Lund. Sträckan är ett delprojekt i satsningen på höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Malmö. Vid nyanläggning eller väsentlig förändring av järnväg ställs krav på
bullerskyddsåtgärder, vilket förbättrar ljudmiljön för de som bor eller vistas i dessa områden.
Höghastighetsjärnvägen är under ett tidigt planeringsskede och sträckningen för denna är inte
fastlagd, vilka bullernivåer projektet kommer att medföra är därför inte utrett ännu.
Ansvarig: Trafikverket
Kostnadsberäkning: Arbetet med järnvägsplanen pågår under 2018 för att utreda
lokaliseringen av den nya järnvägen. Kostnadsberäkning saknas ännu.
Tidsplan: I regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket daterad den 23 mars 2017 pekas
sträckan ut med byggstart inom planperioden 2018-2029.
 Fyrspår Lund-Arlöv, sträckan Lund-Flackarp
Beskrivning: Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår.
Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar, vilket
skapar bättre möjlighet att pendla. Utbyggnaden sker i etapper. Sträckan mellan Almedalsbron
i Malmö och Lommavägen i Arlöv är redan utbyggd med fyra spår. Nästa etapp som planeras är
från Arlöv till Högevall, söder om Lunds centralstation. Utbyggnaden sker i två delar, dels
mellan Arlöv och Flackarp, dels från Flackarp in till Lund. Utredningar om
bullerskyddsåtgärder finns men det är ännu inte fastlagt vilka åtgärder som kommer att
genomföras.
Ansvarig: Trafikverket
Kostnadsberäkning: Sträckan Lund-Flackarp beräknas kosta 1,2 miljarder.
Tidsplan: En järnvägsplan för Lund-Flackarp beräknas vara klart för fastställelse under 2018.
Byggstart under 2020. Hela sträckan beräknas vara i full drift 2024.
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 Bulleråtgärder – ett nationellt projekt
Beskrivning: Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där Trafikverket minskar bullret längs
med järnvägen och de statliga vägarna runt om i landet. Syftet med de åtgärder som genomförs
är att minska störningarna från buller för dem som bor nära en väg eller järnväg. I en första
etapp var arbetet inriktat på inomhusåtgärder i rum där man vistas, till exempel kök,
vardagsrum och sovrum. Den första etappen är i huvudsak avslutad. Arbetet pågår också sedan
2008 med att bullerskydda uteplatser, för att de som bor permanent längs med järnvägen och
statliga vägar ska få en bättre utemiljö. Det planeras också åtgärder som minskar buller
inomhus i lokaler för vård, skola och barnomsorg i rum för vila, sömn, undervisning och
undersökning. Trafikverket börjar med att identifiera de väg- och järnvägssträckor där det
finns risk för att bullernivåerna uppfyller kriterierna för åtgärd. Därefter undersöks hur
bostäderna eller verksamhetslokalerna längs sträckan är placerade. Vid behov görs också en
akustisk utredning, där det beräknas nivån på bullret. I de fall då det visar sig att ljudnivån
överskrider riktlinjerna undersöks vilken åtgärd som är mest lämplig. Trafikverket anlitar
sedan en entreprenör som utför bulleråtgärden. Under arbetet har Trafikverket kontinuerlig
kontakt med berörda kommuner eller fastighetsägare. I Lunds kommun är nedanstående
delprojekt planerade kommande år:
o

o

Bullerskyddsåtgärder för bostadsfastigheter utmed Södra stambanan - En inventering är
gjord gällande behovet av fastighetsnära åtgärder norr om fyrspåren, dvs för de
fastigheter som inte ingår i det projektet. Åtgärdsutredningar ska göras närmsta åren.
Inventering av bostadsfastigheter utmed Västkustbanan i behov av bullerskyddsåtgärder
- Västkustbanan finns med i Trafikverkets inventeringsplan för uppdatering av gamla
bullerutredningar. Omfattande skyddsåtgärder har gjorts tidigare längs banan, då
användes år 2020 som prognos vid trafikberäkningarna, vilket medför att nya
beräkningar behöver göras och eventuella skyddsåtgärder vidtas om bullernivåerna
ökat.

Informationen om ovanstående väg- och järnvägsprojekt är hämtade på Trafikverkets
hemsida, där man kan läsa mer för den som är intresserad.
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3.4 Resursbehov och finansiering
För att följa föreslagna åtgärder krävs att resurser ges. Beroende på investeringsnivån och i
vilken omfattning de föreslagna åtgärderna kommer att genomföras kan det finnas behov av
att förstärka resurserna eller att förändra i verksamhetsplaner på de olika förvaltningarna.
Programmet finansieras i kommunen genom att åtgärderna inarbetas i budgetprocessen. De
ramar som fullmäktige ger respektive nämnd ska följas.
De nämnder som i åtgärdsprogrammet har ansvar eller delansvar i åtgärderna ansvarar för att:
-

åtgärderna inarbetas i budgetprocessen och i ordinarie budget,
arbetet med åtgärdsprogrammet förankras i organisationen.

3.5 Genomförande och uppföljning
Kommunen arbetar med bullerfrågor i olika konstellationer. Stadsbyggnadskontoret och
tekniska förvaltningen arbetar bland annat tätt ihop i frågor rörande den fysiska planeringen
och trafik- och grönstruktur med flera olika grupper, både på ledningsnivå och
tjänstemannanivå. Miljöförvaltningen medverkar till viss del i grupperna, t.ex. rörande
detaljplaner, men fungerar främst som remissinstans vid beslut rörande den fysiska
planeringen och bygglov. Inom sitt myndighetsuppdrag utövar miljöförvaltningen även tillsyn
av kommunens gator. Utöver den interna organisationen har kommunen även samverkan med
Trafikverket i frågor och projekt som rör deras vägar och spår, samt med andra kommuner.
Det finns idag ingen kommunövergripande organisation för hållbar ljudmiljö i Lunds kommun
och samverkan inom kommunen är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. En av
åtgärderna under denna programperiod är därför att konkretisera hur kommunen ska arbeta
för att nå det mål man satt för buller i kommunen genom LundaEko II.
Åtgärderna kommer att följas upp av arbetsgruppen årligen, med en större samlad utvärdering
efter programperioden. Återrapportering av utförda åtgärder ska ske årsvis till arbetsgruppen
av den som är huvudansvarig. Under programperioden kommer arbetsgruppen träffas minst
två gånger per år.
Åtgärdsprogrammet och bullerkartläggningen ska enligt förordningen omprövas vid behov,
dock senast fem år efter att de fastställts.
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Källor
Länsstyrelsen Skåne, Skånska åtgärder för miljömålen – Regionalt åtgärdsprogram för
miljökvalitetsmålen 2016-2020. Beslutad April 2016.
Forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa -Resultat och slutsatser från ett
multidisciplinärt forskningsprogram, 2008.
Skånes kommuner och landsting, Skapa goda ljudmiljöer -handbok i trafikbullerskydd, 2017
WHO, 2009. Night guideline for Europe. World Health Organization, 2009.
Naturvårdverket www.naturvardsverket.se
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Trafikverket http://www.trafikverket.se
Boverket http://www.boverket.se/
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Översiktsplan 2018, samrådshandling
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Bilaga 1 Behovsbedömning om miljöbedömning
Enligt 3 § 6 kapitlet Miljöbalken (1998:808) ska en strategisk miljöbedömning göras när en
myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller
annan författning, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
För att komma fram till om en programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
och en strategisk miljöbedömning ska göras, behöver först en undersökning göras för att
identifiera omständigheterna som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Frågan om
betydande miljöpåverkan ska samrådas med de kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter som kan antas bli berörda av programmet. Kommunen ska i ett särskilt beslut
avgöra om programmet antas medföra betydande miljöpåverkan.

UNDERSÖKNING OM EN B ETYDANDE MILJÖPÅVERK AN KAN ANTAS
Med miljöeffekter menas direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfälliga eller
bestående, kumulativa eller icke kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt
på: befolkning och människors hälsa, djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap
miljöbalken och biologisk mångfald i övrigt, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö, h ushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av miljön.

Påverkan på kommande tillstånd och prövningar
Vid tillämpningen av 6 kap 3§ Miljöbalken ska genomförandet av ett åtgärdsprogram mot
buller (enligt 5 kap 5 § miljöbalken) enligt 4 § förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar, antas medföra en betydande miljöpåverkan om programmet
anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som
anges i förordningens 3 § första stycket eller i bilaga 3. Även enligt förordningens 5 § ska
betydande miljöpåverkan antas föreligga om programmet anger förutsättningarna för
kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön, med beaktande
av de kriterier som anges i förordningens bilaga 4.
Åtgärdsprogrammet har en övergripande karaktär och de planerade åtgärderna handlar
framför allt om att utreda och analysera olika bullersituationer i kommunen samt fortsätta
med det arbete kommunen sedan tidigare påbörjat vad gäller åtgärder mot buller, t.ex. bidrag
för bullerskyddsåtgärder. De åtgärder som beskrivs under kapitel 3.5 del 2 är projekt redan
initierade och/eller beslutade om och miljöbedömning har gjorts/kommer att göras i vart och
ett av de projekten. Att de sammanfattas i detta åtgärdsprogram utgör inte beslutsunderlag vid
kommande tillstånd av verksamheter eller åtgärder. Föreslagna åtgärder i del 1 handlar främst
om kommunens interna arbete och att genomföra analyser och undersökningar för att ha ett
bra underlag i planeringsprocesserna. Åtgärdsprogrammet i sig bedöms inte komma att utgöra
beslutsunderlag vid kommande tillstånd av verksamheter eller åtgärder, även om analyserna
och undersökningarna kan ligga till grund för kommunens planering. Vid framtagande av
planer och åtgärder kommer miljöeffekterna bedömas inom projekten.
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Åtgärdsprogrammet bedöms därför inte leda till att under denna programperiod utgöra
beslutsunderlag vid kommande tillstånd av verksamheter eller åtgärder och antas därmed inte
medföra en betydande miljöpåverkan med hänvisning till 4 § förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar.

Miljöaspekter
Detta program har behovsbedömts med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Åtgärdsprogrammet förväntas på lång sikt att ge minskat trafikbuller och därigenom ge de
boende och verksamma i Lunds kommun en bättre hälsa. Positiva hälsoeffekter som förväntas
av minskat buller är bland annat ökat välbefinnande, bättre sömn, mindre stress samt minskad
risk för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Minskat buller i utemiljön vid
utbildningslokaler kan förbättra barnens kognitiva utveckling, minne och läsförmåga. Att
bevara områden som är fria från buller är sannolikt viktigt för både själslig och kroppslig
återhämtning.
Det är under denna programperiod svårt att kvantifiera effekterna av programmet då
majoriteten av åtgärderna handlar om att utreda och analysera olika bullersituationer och
skapa en grund för ett systematiskt och kontinuerligt arbete med buller i kommunen. De
åtgärder som inriktar sig på direkta åtgärder, så som bidrag för bullerskyddsåtgärder bedöms
leda till en bättre hälsa hos Lundaborna.

Sammanställning
Programmet har en övergripande karaktär och innehåller till övervägande del analys- och
utredningsåtgärder och inga direkta fysiska åtgärder föreslås. I de fall utredningarna leder till
fysiska åtgärder omfattas de oftast av plan- och bygglagens bestämmelser, varav dessa
åtgärder kommer att prövas av byggnadsnämnden.
Programmet och dess åtgärder bedöms inte få några betydande effekter på miljöaspekterna
(enligt MB 6 kap 2 §) och inte heller på bedömningskriterierna enligt bilaga 4 till förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Med ovanstående som grund bedömer Lunds kommun att genomförandet av detta program
inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i Miljöbalken och att en
strategisk miljöbedömning därmed inte behöver upprättas.
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Bilaga 2 Samrådsredogörelse
Samråd för åtgärdsprogram hölls den 15 mars till den 15 maj 2018. Förslaget skickades till
följande instanser: Trafikverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne,
Skånetrafiken samt Lunds kommunala nämnder.
Förslaget, tillsammans med kartor från bullerkartläggningen, hölls samma period tillgängligt
för allmänheten på kommuns hemsida samt i Kristallen, Brotorget 1 i Lund där det angavs hur
man kunde lämna synpunkter på förslaget. Lunds bullerkartor finns sedan 2017-09-05
tillgängliga på Lunds hemsida under ”bullerkartläggning” www.lund.se/buller.
Nedan redovisas en sammanställning av de synpunkter som beaktades i samrådet. Ett referat
av inkommen synpunkt återges först, sedan redogörs för hur synpunkten beaktats i
programmet. En fullständig samrådsredogörelse återfinns i handlingen ”Samrådsredogörelse
för Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023”, Dnr 2018/0158 som finns att
tillgå hos Tekniska förvaltningen.

BEAKTADE SYNPUNKTER
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att programmet ska kompletteras enligt följande synpunkter innan det
fastställs:
Att buller från industrianläggningar enligt definitionen och bullerexponering från Malmö
Airport bör ingå i kartläggningen.
Kommentar: Bullerkartläggningen för 2016 är redan klar och inlämnad till
Naturvårdsverket enligt kraven i förordningen senast den 30 juni 2017. Det är
åtgärdsprogrammet mot buller som är på samråd och enligt förordningen ska
åtgärdsprogrammet bland annat beskriva vilka bullerkällor som ska kartläggas enligt
förordningen, samt en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta en
uppskattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för buller. En mer detaljerad
beskrivning av kartläggningens avgränsning kan dock vara motiverat och tillägg görs i texten.
Länsstyrelsen skriver vidare att de saknar en beskrivning av projekten höghastighetsjärnväg
Hässleholm – Lund respektive Fyrspår Lund –Arlöv sträcka Lund- Flackarp, av vilka ljudnivåer
dessa projekt kommer att medföra pga. nya sträckningar och förändrad trafik.
Kommentar: I åtgärdsprogrammet står översiktligt om kommande förändringar
av järnvägsnätet. En ökad trafik eller en ny järnvägsdragning ger upphov till mer buller om inga
skyddsåtgärder görs. Vid nyanläggning eller väsentlig förändring av järnväg ställs krav på
bullerskyddsåtgärder. Detta förbättrar ljudmiljön för de som bor eller vistas i dessa områden.
Totalt sätt innebär det då en bättre ljudmiljö för de som bor eller vistas där skyddsåtgärderna
görs. Höghastighetsjärnvägen är under ett tidigt planeringsskede och sträckningen för denna är
inte fastlagd. När det gäller Fyrspår finns utredningar om skyddsåtgärder men det är inte
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fastlagt vilka åtgärder som kommer att genomföras. Under perioden kommer detta att klargöras
och kan sedan beskrivas tydligare framöver. Tillägg görs i texten.

Region Skåne
Region Skåne anser att det är en begränsning att åtgärdsprogrammet avgränsas till att enbart
behandla buller från väg- och järnvägstrafik och lyfter buller från Malmö Airport och
industribuller, som kan påverka förutsättningarna för människors livskvalitet.
Kommentar: Se kommentar ovan under Länsstyrelsen.

Trafikverket
I ”Bulleråtgärder – ett nationellt projekt” skriver kommunen att ” Vid behov görs också en
akustisk utredning, där det mäts eller beräknas nivån på bullret. I de fall då det visar sig att
ljudnivån överskrider riktlinjerna undersöks vilken åtgärd som är mest lämplig.”. Trafikverket
vill förtydliga att det är beräkningar av bullernivåer som utgör underlag för fortsatt utredning
av åtgärdsbehov.
Kommentar: Texten ändras.

Barn och skolnämnden
Barn- och skolnämnden anser att en egen budget bör finnas för bullerdämpande åtgärder på
skol- och förskolegårdar. Det är oklart vilket utrymme som finns inom serviceförvaltningens
befintliga budget för underhåll av utemiljöer och hur stor del av budgeten som kan finansiera
bullerdämpande åtgärder. I förslaget till åtgärdsprogram framgår inte om det är de faktiska
åtgärderna eller bara utredningar som finansieras inom budgeten för underhåll.
Kommentar: Texten ändras då servicenämnden har lyft att de avser att söka
särskilda investeringsmedel för bullerskyddsåtgärder i de fall det behövs och att de avser att äska
särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna.

Kommunstyrelsen
Åtgärdsprogrammet innehåller många hänvisningar till annan planering och styrdokument,
vilket gör att fokuseringen i åtgärdsprogrammet minskar. Åtgärdsprogrammet skulle vinna i
tydlighet om det gjordes en tydligare uppdelning i uppföljning av tidigare program, åtgärder
som planeras som kan förändra bullerproblematiken och de åtgärder som beslutas i
åtgärdsprogrammet.
Kommentar: Synpunkten tas i beaktande när programmets layout arbetas vidare
med.
Kommunkontoret ställer sig tveksam till att kommunstyrelsen anges som ansvarig för att
arbeta fram en målbild för hållbar ljudmiljö. Kommunfullmäktige har i LundaEko II satt mål för
bullerstörningar enligt följande: Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet
kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och
rekreationsmiljöer.
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Kommentar: Åtgärden och programmet arbetas om och mer fokus läggs på målet
i LundaEko II. Idag svarar de tre berörda nämnderna (TN, BN och MN) olika gällande
efterlevnaden av målet. Arbetet med LundaEko behöver konkretiseras för att de tre nämnderna
(och övriga kommunala nämnder) ska sträva efter samma mål.
Kommunstyrelsen anges även som ansvarig för att arbeta fram en kommunövergripande
organisation för hållbar ljudmiljö i Lunds kommun. Det saknas en beskrivning av behovet av
en kommunövergripande organisations och vad den ska syfta till. Hela organisationen är inte
berörd av programmet varför kommunkontoret har svårt att se nyttan med åtgärden.
Kommunkontoret föreslår att ansvaret för att organisera arbetet läggs på de berörda
nämnderna.
Kommentar: Då föreslagen åtgärd i programmet arbetas om tas denna åtgärd
bort. Hur berörda nämnder ska organisera sig för att arbeta efter målet i LundaEko II kommer
att hanteras inom ramarna för omarbetat åtgärd enligt kommentar ovan.

Servicenämnden
Servicenämnden lyfter att eventuella bulleråtgärder inte är planerat underhåll och inte kan
arbetas in i befintlig budget. I de fall åtgärder krävs kommer särskilda investeringsmedel att
behövas. För att uppskatta hur stora investeringsmedel som krävs behöver nämnden utföra
mer detaljerade bullerutredningar för berörda utemiljöer. Kostnaden för att utreda och ta fram
åtgärdsförslag senast utgången av 2019 bedöms till 0,5-1 miljoner kronor.
Kommentar: Texten formuleras om.

Utbildningsnämnden
Nämnden lyfter att bulleråtgärderna bör ha en egen budget då det är oklart vilket utrymme
som finns inom serviceförvaltningens befintliga budget. Det framgår inte heller om det är de
faktiska åtgärderna eller utredningarna som finansierats inom budget för underhåll.
Kommentar: Texten ändras då servicenämnden har lyft att de avser att söka
särskilda investeringsmedel för bullerskyddsåtgärder i de fall det behövs och att de avser att äska
särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-05

§ 160

Lunds kommuns åtgärdsprogram mot
buller 2019-2023

Dnr TN 2018/0158

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret
har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023 i
enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2016. Som underlag
ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016.
Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en
god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Under
kommande programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta
utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en
hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga
arbete med bland annat LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan
bidrar till detta. Det finns områden där bullerkartläggningen visar på
brister eller/och delar som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller
åtgärder som kommunen kommer att vidta för att förbättra
trafikbullersituationen i Lunds kommun. Åtgärdsprogrammet innefattar
åtgärder där tekniska nämnden står som ansvarig alternativt delansvarig.
Programmet innehåller även åtgärder för kommunens samordning kring
hållbar ljudmiljö.
I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i
syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra
åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars
till 15 maj 2018. Programmet är omarbetat med ny layout och innefattar
mindre justeringar efter yttrande. En samrådsredogörelse har tillkommit.
Tekniska nämnden föreslås godkänna Lunds kommuns åtgärdsprogram
mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till kommunfullmäktige för beslut
om antagande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 maj 2018.
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023.
Samrådsredogörelse för Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023.
Protokoll kommunstyrelsen, daterad 6 april 2016 § 128.

Justerare
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-05

Yrkanden
Clas Fleming (V) yrkar med instämmande av Margareta Kristensson (S)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Clas Flemings
(V) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
samt
att översända Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
till kommunfullmäktige för beslut om antagande
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-05

TN 2018/0368

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-06-05 klockan 17.30–21.03

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Teresa Hankala-Janiec (S)
Clas Fleming (V)
Johan Nilsson (C)

Ersättare

Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, Nämndsekreterare, Lunds kommun
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg Lund C-ESS

Justerare

Felix Solberg (M)

Paragrafer

§ 140-170

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 18 juni kl 16.30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-05

TN 2018/0368

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Paragrafer

§ 140-170

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet
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Tekniska nämnden

Maria Carping
046-359 69 87
maria.carping@lund.se

Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret
har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023 i
enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2016-04-06. Som underlag ligger
den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016.
Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en
god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Under
kommande programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta
utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en
hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga
arbete med bland annat LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan
bidrar till detta. Det finns områden där bullerkartläggningen visar på
brister eller/och delar som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller
åtgärder som kommunen kommer att vidta för att förbättra
trafikbullersituationen i Lunds kommun. Åtgärdsprogrammet innefattar
åtgärder där tekniska nämnden står som ansvarig alternativt delansvarig.
Programmet innehåller även åtgärder för kommunens samordning kring
hållbar ljudmiljö.
I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i
syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra
åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars
till 15 maj 2018. Programmet är omarbetat med ny layout och innefattar
mindre justeringar efter yttrande. En samrådsredogörelse har tillkommit.
Tekniska nämnden föreslås godkänna Lunds kommuns åtgärdsprogram
mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till kommunfullmäktige för beslut
om antagande.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 maj 2018
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Samrådsredogörelse för Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023
Protokoll kommunstyrelsen, daterad 2016-04-06 § 128 (bifogas ej)

Barnets bästa
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller har stort fokus på barn och
barnens miljö i skola och förskola, vilket bedöms ligga i linje med
barnets bästa.

Ärendet
Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675) och i enlighet med beslut i
kommunstyrelsen 2016-04-06. Enligt förordningen ska kommuner med
fler än 100 000 invånare upprätta så kallade strategiska bullerkartor och
beräkna hur många invånare som exponeras för olika bullernivåer, samt
ta fram ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska vara fastställt av
kommunfullmäktige senast 18 juli 2018. Därefter ska programmet ha
inkommit till Naturvårdsverket senast den 18 augusti 2018.
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en
god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Under
kommande programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta
utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en
hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga
arbete med bland annat LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan
bidrar till detta. Det finns områden där bullerkartläggningen visar på
brister eller/och delar som kan förbättras, se kort beskrivning nedan.
Inom vissa områden behövs ytterligare underlagsmaterial för att kunna
sätta in de mest effektiva åtgärderna. En del utredningar pågår redan
medan annat behöver utredas vidare inom programperioden. För mer
detaljerad beskrivning se åtgärdslista i Lunds kommuns åtgärdsprogram
mot buller 2019-2023.


Konkretisera kommunens delmål avseende buller inom hållbar
stadsutveckling i LundaEko II. Samverkan inom kommunen är en
förutsättning för ett framgångsrikt arbete.



Barnens utemiljö på förskolor och skolor prioriteras och här
föreslås åtgärder på någon förskola eller skola för bullerskydd av
utemiljön.



För bostäder lämnar kommunen även fortsättningsvis ut bidrag
för fasadåtgärder och för bullerskydd av uteplatser.
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Kommunen har även uppmärksammat bullerproblem vid
kollektivtrafikstråk. Dessa blir allt mer trafikerade så här kommer
ytterligare utredningar att göras kring hur bullerstörningar ska
förebyggas eller hanteras där dessa ändå uppkommer.



När det gäller parker och andra rekreationsytor kommer
fördjupade undersökningar av bullersituationen att göras av dessa.

I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i
syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra
åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars
till 15 maj 2018. Programmet är omarbetat med ny layout och innefattar
mindre justeringar efter yttrande. En samrådsredogörelse har tillkommit.

Fortsatt process
Förvaltningen återkommer nu till tekniska nämnden för beslut om färdigt
åtgärdsprogram som innefattar justeringar efter samråd samt
samrådsredogörelse. En bifallen handling ska sedan expedieras till
kommunfullmäktige innan den skickas till Naturvårdsverket. Lunds
kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 ska vara fastställt av
kommunfullmäktige senast 18 juli 2018. Därefter ska programmet ha
inkommit till Naturvårdsverket senast den 18 augusti 2018.
Förvaltningen ser svårigheter med tidplanen och har informerat
Naturvårdsverket om detta och uppdaterar de efterhand.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

godkänna Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
samt

att

översända Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
till kommunfullmäktige för beslut om antagande

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Per Eneroth
Gatuchef

Tekniska förvaltningen
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Samrådsredogörelse för Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Dnr 2018/0158
Ett förslag till åtgärdsprogram mot buller, enligt förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675), var föremål för samråd under
perioden 15 mars 2018 och 15 maj 2018.
Under samrådstiden fanns förslaget tillgängligt på Kristallen,
Brotorget 1, i Lund samt på kommunens hemsida. Vid samrådstidens
början skickades även förslaget för yttrande till berörda
myndigheter och organisationer.
Synpunkterna har sammanfattats i detta dokument.

Inkomna yttranden
Under samrådstiden har 18 yttranden och skrivelser inkommit.

Statliga myndigheter med flera:
Länsstyrelsen i Skåne
Region Skåne m.fl.
Trafikverket

Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter

Kommunala nämnder:
Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Synpunkter
Utan synpunkt
Synpunkter
Utan synpunkt
Synpunkter
Synpunkter
Utan synpunkter
Synpunkter
Utan synpunkter

Kommuninvånare, föreningar med flera:
Anders Persson, Per Henrik Lings väg 28
Anonym
Alexandra Bergkvist
Ann-Charlotte Lundstedt och Marianne Kylberg,
Brf Norrgården i Lund, Kung Oskars väg 5a
Susanne och Anders Eriksson, Syrenvägen
Gunnar Järvstad, Plåtslagarevägen 4C
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att programmet ska kompletteras enligt följande
synpunkter innan det fastställs:
Att buller från industrianläggningar enligt definitionen och
bullerexponering från Malmö Airport bör ingå i kartläggningen.
Kommentar: Bullerkartläggningen för 2016 är redan klar
och inlämnad till Naturvårdsverket enligt kraven i förordningen senast
den 30 juni 2017. Det är åtgärdsprogrammet mot buller som är på
samråd och enligt förordningen ska åtgärdsprogrammet bland annat
beskriva vilka bullerkällor som ska kartläggas enligt förordningen,
samt en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta
en uppskattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för
buller. En mer detaljerad beskrivning av kartläggningens avgränsning
kan dock vara motiverat och tillägg görs i texten.
Länsstyrelsen framhäver värdet av om de båda bullerberäkningarna
(från 2011 respektive 2016) kunde jämföras för att kunna analysera
vilken effekt gjorda bullerskyddsåtgärder haft.
Kommentar: Berörda nämnder håller med om att det
hade varit stort värde i att kunna göra större jämförelser mellan de
två kartläggningarna. Vid kartläggningen 2016 hade kommunen
bättre förutsättningar avseende underlag vilket medförde att
kartläggningens resultat blev mer rättvist. Från och med den 31
december 2018 är det obligatoriskt att använda Cnossos-EU vid de
strategiska kartläggningarna, och samtliga medlemsländer ska då ha
implementerat metoden i den nationella lagstiftningen.
Förhoppningen är då att framtida kartläggningar kommer att kunna
jämföras bättre.
Länsstyrelsen skriver vidare att de saknar en beskrivning av
projekten höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund respektive
Fyrspår Lund –Arlöv sträcka Lund- Flackarp, av vilka ljudnivåer
dessa projekt kommer att medföra pga. nya sträckningar och
förändrad trafik.
Kommentar: I åtgärdsprogrammet står översiktligt om
kommande förändringar av järnvägsnätet. En ökad trafik eller en ny
järnvägsdragning ger upphov till mer buller om inga skyddsåtgärder
görs. Vid nyanläggning eller väsentlig förändring av järnväg ställs
krav på bullerskyddsåtgärder. Detta förbättrar ljudmiljön för de som
bor eller vistas i dessa områden. Totalt sätt innebär det då en bättre
ljudmiljö för de som bor eller vistas där skyddsåtgärderna görs.
Höghastighetsjärnvägen är under ett tidigt planeringsskede och
sträckningen för denna är inte fastlagd. När det gäller Fyrspår finns
utredningar om skyddsåtgärder men det är inte fastlagt vilka åtgärder
som kommer att genomföras. Under perioden kommer detta att
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klargöras och kan sedan beskrivas tydligare framöver. Tillägg görs i
texten.

Region Skåne
l Region Skånes yttrande har enheten för samhällsplanering, enheten
för miljö, Skånetrafiken, Regionfastigheter och Arbets- och
miljömedicin Syd deltagit.
Överlag är Region Skåne positiva till åtgärdsprogrammet men några
synpunkter framförs.
l åtgärdsprogrammet presenteras främst åtgärder som syftar till att
skydda mot buller. För att effektivt reducera bullernivåerna både
inom- och utomhus anser Region Skåne att det även är av vikt att
beakta åtgärder som minskar bullret vid källan, såsom sänkt
hastighet, tystare däck eller lågbullrande vägbeläggning. Genom att
till exempel införa trafikreglerande åtgärder som förbud mot tung
trafik nattetid finns det potential till att minska sömnstörning och på
sikt uppnå en bättre bullernivå nattetid. Region Skåne vill dock lyfta
att åtgärden under 3.4.2, "Analysera kollektivtrafikstråken ur
bullersynpunkt" tar med att vägunderlaget påverkar bullret från
kollektivtrafiken. Vägytans beläggning kan ha hög påverkan på
bullret från busstrafik och detta är oberoende av val av drivmedel för
bussarna. Här vill Region Skåne också göra medskicket att farthinder
såsom gupp, kan ha negativ påverkan vad gäller buller från tung
trafik. Med rätt ytbeläggning och god standard på gator och vägar
minskar också slitaget på bussarna vilket minskar risken för ökat
buller. Region Skåne lyfter även vikten av att hänsyn tas till
luftföroreningar.
Kommentar: Arbetet med att minska källbullret pågår
både nationellt och internationellt. Mer om det kan man till exempel
läsa i Trafikverkets åtgärdsprogram mot buller eller på deras hemsida.
Lunds kommun har gjort en hastighetsöversyn och genomfört
hastighetssänkning på de kommunala vägarna och gatorna i hela
kommunen. Synpunkten avseende ytbeläggning och god standard på
gator och vägar har kommunen med sig i arbetet med
beläggningsprogrammet. I stadskärnan finns idag en förbudszon för
traktorer, motorredskap och fordon med en totalvikt överstigande 3,5
ton mellan klockan 22 och 06, förbudet gäller inte buss i linjetrafik
samt väghållnings- och renhållningsfordon. Kommunen utför
luftmätningar och följer årligen upp luftens kvalitet i kommunen. Både
buller och luftföroreningar är viktiga delar i planarbetet.
Buller kan minskas vid en övergång till elfordon vid lägre
hastigheter. Region Skåne ser det därför som önskvärt att
åtgärdsprogrammet redogör för insatser som inte bara främjar
elbussar utan elfordon i stort, då utbyggnad av laddplatser vid
centrala noder och vid flerfamiljshus kan gynna arbetet med att
minska bullernivåerna.
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Kommentar: Inom kommunen arbetar man med
utbyggnad av möjligheter till laddning av elfordon.
Region Skåne anser att det är en begränsning att åtgärdsprogrammet
avgränsas till att enbart behandla buller från väg- och järnvägstrafik.
En viktig del i åtgärdsprogrammet är att ta fram en
kommunövergripande målbild för ljudmiljö, och om då inte alla
bullerkällor inkluderas kan det bli svårt att få en helhetsbild.
Exempelvis så sträcker sig influensområdet för buller från Malmö
Airport in i Lunds kommun och har påverkan på bebyggda områden.
Ett annat exempel på buller som kan ha negativ inverkan är
industribuller, som kan påverka förutsättningarna för människors
livskvalitet.
Kommentar: Bullerkartläggningen för 2016 är redan klar
och inlämnad till Naturvårdsverket enligt kraven i förordningen senast
den 30 juni 2017. Det är åtgärdsprogrammet mot buller som är på
samråd och enligt förordningen ska åtgärdsprogrammet bland annat
beskriva vilka bullerkällor som ska kartläggas enligt förordningen,
samt en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta
en uppskattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för
buller. En mer detaljerad beskrivning av kartläggningens avgränsning
kan dock vara motiverat och tillägg görs i texten.
Att Lunds kommun i åtgärdsprogrammet presenterar hälsoeffekter
av bullerexponering på ett konkret och lättförståeligt sätt är av stor
vikt. Det är i synnerhet positivt att kommunen tagit upp
hälsoeffekterna av störd sömn till följd av bullerexponering. Dock
anser Region Skåne att Lunds kommun även bör framhäva att det är
bullerexponeringen som sker nattetid, när majoriteten av
befolkningen sover, som är orsaken till dessa exponeringseffekter.
Detta bör lyftas fram såväl i inledningen som vid resultatredovisning
av bullerkartläggningen och bland åtgärdspunkterna. Region Skåne
anser också att Lunds kommun bör redovisa att buller orsakar
allmän störning kopplat bland annat till vila, rekreation och social
Interaktion.
Kommentar: Stycket lyfter endast exempel på hur buller
påverkar människor och det beskrivs översiktligt hur störd nattsömn
påverkar hälsan.
Region Skåne anser att det ur hälsosynpunkt hade varit fördelaktigt
att i redovisningen av bullerkartläggningen även presentera data i
förhållande till måtten LDen och LNight eftersom dessa tar hänsyn
till att bullret är olika störande/hälsoskadligt under olika tidpunkter
på dygnet. Genom att inkludera i synnerhet LNight i
åtgärdsprogrammet hade man kunnat jämföra exponering och
utarbeta åtgärder för att uppnå det riktvärde som WHO har
satt för bullerexponering vid fasad nattetid på 40 dB (Night noise
guidelines).
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Under riktvärden for god miljö på sidan 10 anser Region Skåne att
Lunds kommun bör lägga till riktvärdet på 40 dB vid fasad nattetid
som WHO anger i Night noise guidelines. I nuläget finns enbart
riktvärden för bullernivåer inomhus nattetid redovisade.
På sidan 14 ges en definition av LDen. Region Skåne anser att det bör
förtydligas att detta är ett viktat årsmedelvärde och att Lunds
kommun därmed tar hänsyn till att buller är mer störande under
vissa tider på dygnet, det vill säga under kvälls- och nattetid.
Kommentar: Kommunen har valt att redovisa och föreslå
åtgärder enligt de svenska riktvärdena för buller, dvs Leq och Lmax.

Trafikverket
I ”Bulleråtgärder – ett nationellt projekt” skriver kommunen att ” Vid
behov görs också en akustisk utredning, där det mäts eller beräknas
nivån på bullret. I de fall då det visar sig att ljudnivån överskrider
riktlinjerna undersöks vilken åtgärd som är mest lämplig.”.
Trafikverket vill förtydliga att det är beräkningar av bullernivåer
som utgör underlag för fortsatt utredning av åtgärdsbehov.
Kommentar: Texten ändras.

Barn och skolnämnden
Barn- och skolnämnden anser att en egen budget bör finnas för
bullerdämpande åtgärder på skol- och förskolegårdar. Det är oklart
vilket utrymme som finns inom serviceförvaltningens befintliga
budget för underhåll av utemiljöer och hur stor del av budgeten som
kan finansiera bullerdämpande åtgärder. I förslaget till
åtgärdsprogram framgår inte om det är de faktiska åtgärderna eller
bara utredningar som finansieras inom budgeten för underhåll.
Kommentar: Texten ändras då servicenämnden har lyft
att de avser att söka särskilda investeringsmedel för
bullerskyddsåtgärder i de fall det behövs och att de avser att äska
särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna.
I miljöförvaltningens rapporter från 2014 och 2016 finns exempel på
utemiljöer som med marginal överstiger acceptabla nivåer av buller.
Där större avvikelser finns bör åtgärder genomföras snarast. En
prioritering av de mest utsatta förskolor och skolor som finns i
miljöförvaltningens rapporter är en rimlig utgångspunkt. Vid val av
verksamhet och insats bör även en samlad bedömning göras så att
insatserna gör mest nytta för flest barn. En större skola med goda
möjligheter till bullerskydd skulle på sätt kunna prioriteras framför
en mindre verksamhet med högre bullernivå. En plan för övriga
utemiljöer kan upprättas utifrån uppskattade kostnader för åtgärder.
I arbetet med åtgärder kring inomhusmiljö i förskolor avsattes
pengar specifikt för ändamålet och det bör även göras för buller.
Kommentar: Synpunkten tas med i vidare arbetet.
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Barn- och skolförvaltningen anser att buller från flygtrafik ska lyftas
och undersökas. I förslaget till åtgärdsprogram avfärdas buller från
flygtrafik med motiveringen ”Eftersom det inte finns någon flygplats
inom kommunen har flygbuller inte kartlagts. Buller från flygtrafik
bedöms inte vara ett omfattande problem och därför föreslås heller
inga åtgärder för att minska buller från flygtrafik.” Då Sturups
flygplats angränsar till kommunen ligger en av de mest använda
flygvägarna över Södra sandby och Dalby där Barn- och
skolförvaltningen har flera skol- och förskoleenheter.
Kommentar: Varje flygplats har bullervillkor i sitt
miljötillstånd. Flygvägarna till och från flygplatsen är fastställda i
miljötillståndet så att bullret från flygplanen ska störa så lite och så få
som möjligt. Flygvägsuppföljning sker kontinuerligt och rapporteras
varje kvartal till Länsstyrelsen i Skåne, som är tillsynsmyndighet. Lunds
kommun har valt att inte kartlägga flygbullret från Sturup då flygplatsen
har krav på sig att kartlägga och redovisa flygvägarna till Länsstyrelsen
som följer upp eventuella avvikelser i bullervillkoren.
I förslaget på åtgärdsprogram(sidan 10) beskrivs att ”Andra grupper
vars talförståelse påverkas är äldre, hörselnedsatta och individer med
annat modersmål”. Barn- och skolförvaltningen vill påpeka att det
bör tilläggas att exempelvis även synnedsatta, personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sensibla personer
påverkas.
Kommentar: Stycket lyfter endast exempel på hur buller
påverkar människor och då särskilt barn för att ge läsaren en kort
presentation om buller och hälsopåverkan samt koppla till föreslagen
åtgärd som utemiljöerna på förskole- och skolgårdar.
Barn och skolnämnden vill uppmana berörda parter att ta hänsyn till
ökad bullerstörning i framtiden och inkludera de skol- och
förskolenheter som ligger förslagsvis 5 dB (A) under riktvärdena i
analysen i avsnitt 3.4.3 i bulleråtgärdsplanen.
Kommentar: Vid nyprojektering av skolor och förskolor
utförs trafikprognoser som ligger till grund för de beräknade
trafikbullervärdena. Riktvärden vid nyanläggning av skola och
förskola är 50 dBA ekvivalenta bullernivån från väg- eller spårtrafik
på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet. Detta ligger i linje med Barn- och skolnämndens
synpunkter avseende nya verksamheter. För befintliga verksamheter
kommer åtgärder att prioriteras för de mest bullerutsatta i ett första
skede och här bedöms de nuvarande störningarna in vid bedömningen.
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Kommunstyrelsen
Åtgärdsprogrammet innehåller många hänvisningar till annan
planering och styrdokument, vilket gör att fokuseringen i
åtgärdsprogrammet minskar. Åtgärdsprogrammet skulle vinna i
tydlighet om det gjordes en tydligare uppdelning i uppföljning av
tidigare program, åtgärder som planeras som kan förändra
bullerproblematiken och de åtgärder som beslutas i
åtgärdsprogrammet.
Kommentar: Programmets layout arbetas vidare med,
synpunkten tas i beaktande.
Kommunkontoret ställer sig tveksam till att kommunstyrelsen anges
som ansvarig för att arbeta fram en målbild för hållbar ljudmiljö.
Förordningen anger målsättningen för arbetet på följande sätt:
Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och
fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Kommunfullmäktige har i LundaEko II satt mål för bullerstörningar
enligt följande: Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att
minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller
vid boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer. Kommunstyrelsen
är positiv till att kommunen får ett tydligt åtgärdsprogram mot
buller för perioden 2019-2023 och att åtgärderna ger möjlighet till
att leva upp till målsättningarna som finns i LundaEko II.
Kommentar: Åtgärden och programmet arbetas om och
mer fokus läggs på målet i LundaEko II. Idag svarar de tre berörda
nämnderna (TN, BN och MN) olika gällande efterlevnaden av målet.
Arbetet med LundaEko II behöver konkretiseras för att de tre
nämnderna (och övriga kommunala nämnder) ska sträva efter samma
mål.
Kommunstyrelsen anges även som ansvarig för att arbeta fram en
kommunövergripande organisation för hållbar ljudmiljö i Lunds
kommun. Det saknas en beskrivning av behovet av en
kommunövergripande organisations och vad den ska syfta till. Hela
organisationen är inte berörd av programmet varför
kommunkontoret har svårt att se nyttan med åtgärden.
Kommunkontoret föreslår att ansvaret för att organisera arbetet
läggs på de berörda nämnderna.
Kommentar: Då föreslagen åtgärd i programmet arbetas
om tas denna åtgärd bort. Hur berörda nämnder ska organisera sig för
att arbeta efter målet i LundaEko II kommer att hanteras inom
ramarna för omarbetat åtgärd enligt kommentar ovan.
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Miljönämnden
Miljönämnden är särskilt positiv till förslaget om att ta fram en
kommunövergripande målbild och organisation kring hållbar
ljudmiljö.
I arbetet med att ta fram en kommunövergripande organisation för
hållbar ljudmiljö bör förvaltningarnas olika ansvar tydliggöras och
det bör även förtydligas hur de olika kostnaderna ska bäras.
I det fortlöpande arbetet med bullerkartläggningen och
åtgärdsprogrammet behöver ansvaret förtydligas, där det framgår
vilken nämnd som bär huvudansvaret och hur kostnaderna ska
fördelas.
Nämnden vill understryka vikten av att buller uppmärksammas
tidigt i planeringsprocessen.
Bostäder bör ej planeras för i kraftigt bullerutsatta lägen. Sker detta
är det av största vikt med god planering för att skapa så bra
ljudmiljöer utomhus som möjligt för de boende inom rimligt avstånd
från bostäderna.
Att planera för bostäder om högst 35 kvadratmeter i bullerutsatta
lägen bör endast göras i undantagsfall och där det är väl motiverat.
Det bör då tydligt framgå vilka avvägningar som gjorts och vilka
kompensationsåtgärder man planerar för så att de boende får en så
bra ljudmiljö som möjligt.
Kommentar: Ovanstående synpunkter tas med i det
fortsatta arbetat med att konkretisera målet om buller i LundaEko II,
som är en av åtgärderna i det reviderade åtgärdsprogrammet.
En övertäckning av delar av E22:an skulle minska
bullerproblematiken påtagligt och skapa andra positiva effekter så
som nya exploateringsytor. Ett annat kostnadseffektivt sätt för att
minska bullret är att minska hastigheten på vägen, exempelvis
genom dynamiska hastighetsbegränsningar.
Kommentar: Eventuella utredningar angående
överdäckning och hastighetssänkning på E22:an har valts att läggas
utanför åtgärdsprogrammet denna programperiod.
Förutom trafikbuller bör även annat buller uppmärksammas och
begränsas i barn och ungdomars skolmiljö. Vikten av skolgårdarnas
utformning och storlek, byggnaders placering, materialval samt
vegetation med mera bör lyftas för att bidra till en god ljudmiljö.
Kommentar: I plan- och byggprocessen vägs
ljudmiljöfrågorna in. Utemiljöns storlek och ljudnivåer från trafiken
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redovisas och läggs stor vikt vid. Åtgärdsprogrammet mot buller
behandlar enbart trafikbuller. Kommunen har antagit riktlinjer för
utemiljön på förskolor och arbetar nu med skolgårdar. Härigenom har
frågan lyfts och beaktas på ett annat sätt än tidigare vilket även
kommer att medföra bättre ljudmiljöer i barns vardag. Miljönämnden
har genom anmälan av skolor och förskolor enligt miljöbalken
möjlighet att ställa krav på ljudmiljön.

Servicenämnden
Servicenämnden lyfter att eventuella bulleråtgärder inte är planerat
underhåll och inte kan arbetas in i befintlig budget. I de fall åtgärder
krävs kommer särskilda investeringsmedel att behövas. För att
uppskatta hur stora investeringsmedel som krävs behöver nämnden
utföra mer detaljerade bullerutredningar för berörda utemiljöer.
Kostnaden för att utreda och ta fram åtgärdsförslag senast utgången
av 2019 bedöms till 0,5-1 miljoner kronor.
Kommentar: Texten formuleras om.
Servicenämnden vill även framhålla vikten av träd bland annat för
dämpning av buller och vind. Nämnden ser gärna att planering av
träd övervägs som en kompletterande åtgärd vid exempelvis
nybyggnation och exploatering för att minska områden utsatta för
buller.
Kommentar: Att plantera träd som en kompletterande
åtgärd vid nybyggnation och exploatering anses av många som
positivt, men ur bullerperspektiv kan inte träd och växtlighet
tillgodoräknas som skydd.

Utbildningsnämnden
Nämnden vill lyfta frågan om varför gymnasieskolorna inte finns
omnämnda i åtgärdsprogrammet och varför de inte har omfattats av
utredningarna av skolutemiljöer. Nämnden menar att det finns höga
bullernivåer och dåliga ljudmiljöer på flera av gymnasieskolorna,
främst Polhemskolan och Vipan.
Kommentar: Det finns inga krav på skolgård för
gymnasieskolor, som det finns för förskolor och grundskolor och
gymnasieelever vistas inte utomhus på skolan i samma utsträckning
som förskolebarn och grundskoleelever. Det är positivt om en
utredning av bullernivåerna på gymnasieskolorna initieras för att
minimera buller för gymnasieeleverna, en utredning av dessa inom
ramarna för åtgärdsprogrammet bedöms dock inte vara prioriterat
under denna programperiod.
Nämnden skriver vidare att bulleråtgärderna bör ha en egen budget
då det är oklart vilket utrymme som finns inom
serviceförvaltningens befintliga budget. Det framgår inte heller om
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det är de faktiska åtgärderna eller utredningarna som finansierats
inom budget för underhåll.
Kommentar: Texten ändras då servicenämnden har lyft
att de avser att söka särskilda investeringsmedel för
bullerskyddsåtgärder i de fall det behövs och att de avser att äska
särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna.
I förslaget på åtgärdsprogram(sidan 10) beskrivs att ”Andra grupper
vars talförståelse påverkas är äldre, hörselnedsatta och individer
med annat modersmål”. Utbildningsnämnden vill påpeka att det bör
tilläggas att exempelvis även synnedsatta, personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sensibla personer
påverkas.
Kommentar: Stycket lyfter endast exempel på hur buller
påverkar människor och då särskilt barn för att ge läsaren en kort
presentation om buller och hälsopåverkan samt koppla till föreslagen
åtgärd som utemiljöerna på förskole- och skolgårdar.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden framhåller att de genom god planering i den
fysiska planeringen arbetar mot de nationella riktvärdena för att
minska framtida bullerstörningar.

Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden anser att åtgärdsprogrammet mot buller är viktigt och att
det är angeläget att säkerställa en god ljudmiljö för kommunens
invånare, särskilt för barn och unga.

Socialnämnden
Socialnämnden är positiv till åtgärdsprogrammet då även sociala
aspekter med betydelse för möjligheterna att skapa en långsiktigt
hållbar utveckling vad gäller ljudmiljö tagits i beaktande. Åtgärderna
anses ha goda förutsättningar, om än indirekt, komma nämndens
målgrupper tillgodo. Nämnden är positiv till att stärka samverkan
inom kommunens olika förvaltningar genom framtagandet av en
gemensam målbild för hållbar ljudmiljö.

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden anser även att arbetet med att minimera
buller borde fortsätta i detaljplanerna.
Vård- och omsorgsnämnden finner det positivt att ett nytt
åtgärdsprogram mot buller arbetas fram, eftersom detta kan skapa
en bättre miljö generellt och minska påfrestningar för alla, särskilt
äldre och ljudkänsliga personer.
Vidare finner nämnden det positivt att bullerskyddsbidrag fortsatt
erbjuds så att personer med funktionsnedsättning också får ta del av
denna möjlighet.
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Kommuninvånare
Anonym, boende i det nybyggda området ”Bössehög”/Trulsbo längs
väg 11. Störs av buller från väg 11 och önskar en bullervall.
Kommentar: Åtgärderna i programmet kan leda till
skyddsåtgärder för enskilda fastigheter men åtgärdsprogrammet i
stort redovisar inte åtgärder för enskilda fastigheter. Väghållare för
väg 11 är Trafikverket och det är dem fastighetsägare ska vända sig
till för ansökan om bullerskydd.
Anders Persson, boende på Per Henrik Lings väg 28 i Lund.
Har lämnat synpunkter om att genom att använda dB(A) så tas inte
hänsyn till låga frekvenser och dess övergång i vibrationer, samt
svårigheten att dämpa dessa. Låga frekvenser är betydligt mera
störande än dB(A)–skalan visar.
Nivåerna är dygnsmedelvärden (undantag skolor) medan
toppvärden är intressantare ur störningssynpunkt. Här måste regler
införas om nivå och maxfrekvens. Inledningsvis måste nuläget
analyseras.
Det saknas begränsningar för ofta temporära arbetsmaskiner inom
kommunen eller information hur man skall komma åt dess
störningar ur vibrations- och ljudsynpunkt.
Kommentar: Lunds kommun följer förordningen om
omgivningsbuller och de direktiv som finns i förordningen.
Alexandra Bergqvist, boende vid E22:an
Har förslag om att täcka över E22:an.
Kommentar: Eventuella utredningar angående
överdäckning av och hastighetssänkning på E22:an har valts att
läggas utanför åtgärdsprogrammet denna programperiod.
Ann-Charlotte Lundstedt och Marianne Kylberg, Brf Norrgården
i Lund, Kung Oskars väg 5 A
Lyfter synpunkter angående kommunens strategi att öka
kollektivtrafiken. Önskar istället att kommunen satsar mer på cyklar
och infrastruktur för elcyklar. Har även synpunkter angående
busslinjerna och dess dragning i stadskärnan.
Vidare anser det att åtgärdsprogrammet saknar beskrivningar av de
olika bullermiljöerna och att det är omöjligt att följa utvecklingen av
arbetet. Det saknas också identifiering och beskrivning av miljöer
som behöver förbättras samt prioriterade problem.
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De vill att programmet bör innehålla en sanningsenlig beskrivning av
åtgärder som vidtagits för bullerminskning och anser att det saknas
en plan för utvärdering av åtgärdsprogrammets åtgärder.
De lyfter också synpunkter angående bullerkartläggningen och de
bullernivåer som redovisas i nulägesbeskrivningen och menar att
nivåerna är inaktuella redan innan åtgärdsprogrammet börjar gälla.
Kommentar: Lunds kommun arbetar med hållbart
resande och i det ingår både gång, cykel och kollektivtrafik. Arbetet
med LundaMaTs och LundaEko och andra strategier och dokument
kommunen har för att minska transportsystemets negativa effekter
och förbättra miljön för kommunens invånare, arbetades med i
kommunen redan innan förordningen om omgivningsbuller kom.
Kommunen har därför valt att hålla programmet och åtgärderna mer
övergripande, i syfte att ge läsaren en övergripande bild av hur
kommunen arbetar för att minska bullret. Programmet lyfter därför
endast en del av det arbete som görs dagligen på berörda
förvaltningar. Åtgärderna i programmet kommer att utvärderas efter
programperioden.
Susanne och Anders Eriksson, Syrenvägen i Lund
Störs av bullret från E22an och vill att hänsyn tas gällande
bullerskyddsåtgärder till boende på Nilstorp vid ombyggnationen av
trafikplats Lund Södra.
Kommentar: Bostadsområdet Nilstorp ingår inte i
Trafikverkets vägplaner varken för ombyggnationen av Lund Södra
eller den nya avfarten vid Ideon. Bullerskyddsåtgärder kommer därför
inte vara aktuellt för området i samband med de vägprojekten.
Vägsträckan har fått bullerskyddsåtgärder i tidigare projekt. De
enskilda fastigsägarna kan vända sig till Trafikverket vid förfrågan om
fastighetsnära skyddsåtgärder, men ligger bullernivåerna mellan 5055 dBA på fastigheten ligger de under riktvärdet och åtgärder är
därmed inte aktuella.
Gunnar Järvstad, Plåtslagarevägen 4C i Lund
Lyfter att satsningen på elbussar bör påskyndas och ske 2020 istället
för 2023.
Kommentar: Skånetrafiken och Lunds kommun har en
gemensam inriktning om att vid nästa upphandling av operatör för
stadsbusstrafik (2023) övergå till eldrift av hela linjenätet.
Att järnvägen bör grävas ner genom centrala medeltida Lund.
Kommentar: Eventuella utredningar angående
nedgrävning av järnvägen har valts att läggas utanför
åtgärdsprogrammet denna programperiod.
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Att E22:an bör byggas över i samband med att antalet motorvägsfiler
byggs ut från Gastelyckans industriområde till södra Brunnshög.
Kommentar: Eventuella utredningar angående
överdäckning av E22:an har valts att läggas utanför
åtgärdsprogrammet denna programperiod.
Att spårvägen bör avskaffas till fördel för elfordon.
Kommentar: Kommunen har tagit beslut om spårväg,
beslutet grundar sig på grundliga utredningar och avvägningar. Vill
man veta mer om det kan man vända sig direkt till tekniska
förvaltningen.
Att bygga ut elladdningsstolpsystemet i högre hastighet för att gynna
elfordonens existens.
Kommentar: Inom kommunen arbetar man med
utbyggnad av möjligheter till laddning av elfordon.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 234

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022

Dnr KS 2018/0624

Sammanfattning
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Förslaget innebär bl.a. att alla arvoden baseras på ett fastställt
heltidsarvode, ökad ersättning för sammanträden och förrättningar,
en ökning av antal kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en
ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem
heltidstjänster samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. En nyhet
är också att de helägda kommunala bolagens styrelsearvoden
regleras i en bilaga till bestämmelserna.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018
Förslag till nya Arvodesregler Lunds kommun 2018-08-31

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag, med följande ändringar:
att i Lunds kommun ska finnas 5 kommunalråd, med uppdelningen
3 styrande och 2 i opposition,
att det finns möjlighet att dela dessa tjänster mellan olika personer,
att “övriga kommunal/oppositionsråd” har inom sitt uppdrag att
inneha presidiepost i en kommunal nämnd.
Torsten Czernyson (KD) yrkar
att ej utöka antalet kommunalråd/oppositionsråd samt politiska
sekreterare
att möjlighet till delning av dessa uppdrag 50% på 2 personer finns.
att i övrigt godkänna bestämmelserna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per
månad
att kommunalråden inte får någon extra ersättning för
presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller nämnder
att antalet kommunalråd inte utökas
att antalet politiska sekreterare inte utökas
att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från
samma eller olika partier
att maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 3,5 timme
att det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag
som i kommunens nämnder och styrelser.
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mia
Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar
att de tre första raderna under rubriken 5:2
Kommunalråd/oppositionsråd utgår, och ersätts av följande text:
I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av
kommunfullmäktige.
att ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det
förekommer.
Börje Hed (FNL) yrkar
att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på
halvtid,
att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas,
att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst
en nämnd,
att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett
presidieuppdrag i en nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att
alla tillägg i övrigt utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

anta Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 20192022, enligt förslag.
de ökade kostnaderna för arvoden, ersättningar och löner enligt
bestämmelserna beaktas vid beslut om slutlig EVP 2019-2021.

Reservationer
Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Hanna
Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 234/01-03
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september
2018, ärende 10, ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022”
Dnr KS 2018/0624
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
våra egna yrkanden enligt nedan.
Vi framförde, när mötets dagordning fastställdes, att ärendena 10, 11, och
30 skulle utgå ur dagordningen. Vi anser att det faktiskt är det nya KF:s
uppgift att ta beslut inom dessa ärenden. Vi fick inte igenom detta, utan
ärendena behandlades. Vi yrkade i detta ärende:

att de tre första raderna under rubriken 5:2 Kommunalråd/oppositionsråd
utgår, och ersätts av följande text:
I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av
kommunfullmäktige.
att ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det
förekommer.

Vi anser alltså att antalet kommunalråd ska vara fem, inte sju som det nu
ser ut att bli. Nu blir det så att man bygger ut med både fler kommunalråd
och politiska sekreterare. Det är speciellt kommunalråden som är dyra, och
vi fokuserar därför vår kritik på utökandet av dessas antal. Att man från
denna valperiod kodifierar vilka kommunalråd som ska vara
oppositionsråd, är också ett feltänk. Vilka kommunalråd som ska
betecknas som styrande, och vilka ska betecknas som varande i opposition,

får visa sig utifrån vilken makt deras partier eller koalitioner i verkligheten
utövar.
För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30
Deltidskommunalråd
Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som
kommunalrådsposten innebär.
Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid.
Antal kommunalråd och politiska sekreterare
Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för
att öka antalet.
Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas.
Presidieposter
Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera
nämnder.
Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd.
Arvode för kommunalråd/oppositionsråd
Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse
sidouppdrag såsom presidieposter.
Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.
Delning av kultur- och fritidsnämnden
Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör
hanteras av samma nämnd.
Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd.
Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt.
Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden.

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan.
Börje Hed
FörNyaLund

Partiöverläggningar om arvoden m.m.
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05
Sänkning av kommunalrådens löner
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner.
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).
Inga fler kommunalråd
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas
på två personer.
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på
dessa uppdrag.
Inga fler politiska sekreterare
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska
organisationen runt kommunalråden växer.
Maxtiden för arvode på långa möten
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas
presidialers.

Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra.
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.

Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds
kommun för mandatperioden 2019-2022
Att: Kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per månad
Att: Kommunalråden inte får någon extra ersättning för presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller
nämnder
Att: Antalet kommunalråd inte utökas
Att: Antalet politiska sekreterare inte utökas
Att: En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från samma eller olika partier
Att: Maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 4,5 timme
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och
styrelser

Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på
kvällstid

Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd
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Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Förslaget innebär bl.a. att alla arvoden baseras på ett fastställt
heltidsarvode, ökad ersättning för sammanträden och förrättningar,
en ökning av antal kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en
ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem
heltidstjänster samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. En nyhet
är också att de helägda kommunala bolagens styrelsearvoden
regleras i en bilaga till bestämmelserna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018
Förslag till nya Arvodesregler Lunds kommun 2018-08-31

Barnets bästa
Har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Bestämmelserna har efter förslag från kommunkontoret genomgått
en större strukturell förändring för att förenkla läsbarhet och göra
reglerna tydliga och enklare. Förslaget följer en helt ny struktur och
inleds med en innehållsförteckning. Ett antal förtydliganden har
gjorts i texterna.
De tidigare reglerna har undantagit många förtroendevalda från rätt
till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Efter klargörande av
Högsta förvaltningsdomstolen har reglerna nu ändrats så att
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samtliga förtroendevalda som inte fullgör uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Med betydande del av heltid avses uppdrag på 40%
av heltid eller mer, enligt gällande rätt.
För att lättare kunna konstatera om ett eller flera uppdrag innebär
betydande del av heltid baseras alla arvoden i bestämmelserna på ett
fastställt heltidsarvode för heltidssysselsatt
kommunalråd/oppositionsråd. Beloppet har bestämts till 56 000 kr
per månad, vilket motsvarar 2018 års kommunalrådsarvode med en
uppräkning med den uppskattade genomsnittliga löneökningen för
alla anställda i kommunen.
De nya bestämmelserna innebär även en ökad ersättning för
sammanträden och förrättningar genom att maxtiden för ersättning
höjs från 3,5 timmar till 5,5 timmar.
Partiöverläggningarna har även föreslagit en ökning av antal
kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, fördelat på fyra
kommunalråd och tre oppositionsråd. Till skillnad mot äldre
bestämmelser anges nu i antal hur många som är kommunalråd
respektive oppositionsråd. Tidpunkten från när
kommunalråd/oppositionsråd väljs ändras också från den 15
november till den 1 november för att följa en tidigare förändring av
kommunfullmäktiges mandatperiod som börjar den 15 oktober.
Partiföreträdare ges nu rätt till sammanträdes- och
förrättningsarvode i kommunstyrelsen.
Månadsarvoden för samtliga presidieposter har justerats upp och
ner i mindre omfattning för att nå jämna procentsatser. Principen är
att arvodena delas upp i olika grupper. Inom gruppen har 2:e vice
ordförande 50% av ordförandearvodet och 1:e viceordförande 40%
av ordförandearvodet.
Barn och skolnämnden och Servicenämnden har både flyttats upp ett
steg respektive i arvodesgrupp. Barn och skolnämnden hamnar nu i
högsta arvodesgruppen och Servicenämnden i den näst högsta.
Presidiet i socialnämnden ges rätt till förrättningsarvode vid jour för
nedlagd tid.
Partiöverläggningarna har föreslagit en ökning av antalet politiska
sekreterare till motsvarande fem heltidstjänster, fördelat på tre
heltidstjänster för kommunstyrelsens presidie samt fyra
halvtidstjänster för övriga fyra kommunalråd. Politiska sekreterare
för kommunstyrelsens ordförande respektive 2:e vice ordförande
föreslås erhålla en månadslön på 79% av heltidsarvodet, medan
övriga behåller dagens nivå på 69% av heltidsarvodet.
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Bestämmelserna om avdrag vid sjukdom och föräldraledighet har
förtydligats för att förenkla tillämpningen.
Kommunalråd/oppositionsråd har tidigare haft rätt till semester
genom hänvisning till allmänna bestämmelser. Dessa regler förs nu
in uttryckligen, men innebär ingen förändring i sak.
En nyhet är också att de helägda kommunala bolagens
styrelsearvoden regleras i en bilaga till bestämmelserna.
Arvodesnivåerna sätts till motsvarande 2018 års nivåer med
sedvanlig uppräkning för 2019. Viss justering upp och ner har gjorts
för att nå jämna procentsatser. Sammanträdesarvodena anges per
bolag. Vidare ges bolagsstyrelserna rätt till förrättningsarvoden samt
reseersättning och traktamente.

Kommunkontorets kommentar
Den utvidgade rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst som
kommunen är tvungen att ge, kommer att leda till ökade
arvodeskostnader för kommunen. Kostnadens storlek är svår att
beräkna, då detta beror på inkomstbortfallets storlek och hur många
som begär denna ersättning. Vidare sker sammanträden
huvudsakligen kvällstid vilket också minskar antalet som får rätt till
denna ersättning. Partiöverläggningarna föreslår dock möjlighet till
dagsammanträden efter beslut i nämnd, vilket påverkar denna
kostnad.
Den ökade ersättningen för sammanträden och förrättningar ger
varje ledamot/ersättare upp till 605 kr mer per sammanträde eller
förrättning. Detta kommer att medföra ökade arvodeskostnader för
kommunen med minst 1 Mkr.
Ökning av antalet kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en
ökning med två heltidstjänster leder till ökade kostnader med ca
1,9 Mkr för 2019, med ökad kostnad för de kommande åren.
Ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem
heltidstjänster, samt högre lön för två av tjänsterna medför en ökad
kostnad med ca 2,15 Mkr, med ökad kostnad för de kommande åren.
De ökade månadsarvodena för presidiet i Barn och skolnämnden
respektive Servicenämnden samt jourersättningen för
socialnämndens preside leder till ökade arvodeskostnader för dessa
tre nämnder.
Dessa och andra mindre förändringar leder till ökade
arvodeskostnader som måste beaktas vid beslut om slutlig EVP
2019-2021. Kommunkontoret kommer utreda detta närmare inför
beslut om slutlig EVP 2019-2021.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

anta Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 20192022, enligt förslag.
de ökade kostnaderna för arvoden, ersättningar och löner
enligt bestämmelserna beaktas vid beslut om slutlig EVP 20192021.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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Bestämmelser om
ekonomisk ersättning
till förtroendevalda i
Lunds kommun

Antagna av kommunfullmäktige den XXX att gälla från
den 1 januari 2019.
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1 Allmänt
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Lunds kommun, det vill
säga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,
fullmäktigeberedningar, nämnder, styrelser och utskott samt revisorer.
Bestämmelserna gäller även adjungerade ledamöter i styrgrupper som är
utsedda av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, under
förutsättning att de är att betrakta som förtroendevalda enligt nedan.
I de delar där det uttryckligen anges gäller bestämmelserna även de som
av kommunalt organ valts eller nominerats till styrelse eller annat
beslutande organ i helägda kommunala bolag.
Utöver vad som framgår i dessa bestämmelser har förtroendevald som av
kommunalt organ nominerats till styrelse eller annat beslutande organ i
annan juridisk person än kommunen inte rätt till ersättning enligt dessa
bestämmelser om inte kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om att
ersättning ska utgå.
Med förtroendevald avses i detta sammanhang förtroendevalda enligt
kommunallagen 4 kap 1§.
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ kan utgå som:
a. Sammanträdesarvode
b. Förrättningsarvode
c. Månadsarvode
d. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
e. Pensionsförmån
f. Semesterförmån
g. Reseersättning
h. Barntillsynskostnader
i. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
j. Ersättning i samband med arbetsmarknadskonflikt
I skattehänseende räknas arvoden och ersättningar enligt dessa
bestämmelser som inkomst av tjänst. De är sjukpenning- och
pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen
betalar arbetsgivaravgifter enligt lag.
För pensionsförmåner finns särskilda bestämmelser, se
”Pensionsriktlinjer för förtroendevalda”
Ersättning betalas ut utan onödigt dröjsmål. Kostnaderna för dessa
ersättningar förs på den nämnd den förtroendevalde vid varje särskilt
tillfälle representerar.
För rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser måste begäran om
ersättning lämnas in till kommunen inom två år från den dag ersättningen
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avser. Om begäran inte ges in inom denna tid, bortfaller rätten till
ersättning.
Vid oenighet om tolkning av dessa bestämmelser med tillhörande bilagor
avgörs frågan av kommunstyrelsen.

2 Heltidsarvode
Heltidssysselsatt kommunalråd/oppositionsråd erhåller ett arvode på 56
000 kr/månad.
Årlig uppräkning av heltidsarvodet ska ske den 1 januari med den
genomsnittliga procentuella löneökningen för alla anställda i kommunen
året före. Dessa arvodesnivåer gäller från 1 januari 2019.
Se vidare under kapitel 5.2.

3 Sammanträdesarvode
Arvode utgår för sammanträden med kommunfullmäktige,
fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, övriga nämnder, nämndutskott,
nämndberedningar (ej presidieberedningar) och revisorernas
sammanträden.

3.1 Arvodets storlek
För sammanträden enligt punkt 3 utgår arvode med 1,2% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd
för påbörjad första timme och med ytterligare 0,27% av månadsarvodet
till heltidssysselsatt kommunalråd för
varje därefter påbörjad halvtimme upp till maximalt 5,5 timmar per
sammanträde och dag.
Valberedningens ordförande skall ha dubbelt
sammanträdesarvode.

4 Förrättningsarvoden
Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka
följer av uppdraget som förtroendevald men inte omfattas av punkten 3.
a) sammanträden i mellankommunala organ
b) sammanträden med utredningskommittéer projektgrupper och
arbetsgrupper
c) konferens, informationsmöte, årsmöten, studiebesök, studieresa, kurs
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt
samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
d) förhandling eller förberedelser inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen
e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör
f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt
organ
g) besiktning eller inspektion
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h) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
Ersättning för deltagande i verksamheter enligt punkterna a) - i)
förutsätter beslut om deltagande från nämnd eller från den till vilken
nämnd delegerat sådant beslut.
Ledamöter och ersättare i mellankommunala organ, t.ex. vattenråd, som
är utsedda av kommunstyrelsen eller annan nämnd, har rätt till
förrättningsarvode från den nämnd som utsett dem, under förutsättning
att arvode inte utbetalas av det mellankommunala organet.

Undantag
Sammanträden med partigrupp och presidieberedningar är inte
ersättningsgrundande. Ersättning utgår inte heller för protokollsjustering.
Förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till förrättningsarvode för
de arbetsuppgifter som ingår i månadsarvodet enligt 5.1.

4.1 Arvodets storlek
För förrättningar enligt punkt 4 a) – i) utgår arvode med 0,6% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd för påbörjad första
timme och med ytterligare 0,27% av månadsarvodet till heltidssysselsatt
kommunalråd för varje därefter påbörjad halvtimme upp till maximalt 5,5
timmar per förrättning och dag.
Dubbelt förrättningsarvode ska utgå till ordförande i
arbetsgrupper som tillsätts av kommunstyrelsen, när ordförande
ej är kommunalråd/oppositionsråd. Exempel på sådana grupper
är programgrupp och råd (kommunala pensionärsrådet, kommunala
integrationsrådet, kommunala funktionshinderrådet och kommunala
studentrådet).
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5 Månadsarvode
5.1 Arbetsuppgifter som ingår i månadsarvode:
a. Att rutinmässigt följa förvaltningens arbete
b. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd
c. Genomgång och beredning av ärende med sekreterare,
föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträde,
förrättning, presidieberedning eller liknande
d. Besök på förvaltningar för inhämtande av löpande information,
utanordning (skriftligt godkännande av betalningsunderlag) eller
påskrift av handling
e. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och liknande
f. Utövande av delegation
g. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det
den förtroendevalde själv tillhör
h. överläggning med utomstående myndighet eller organisation
i. I förekommande fall deltagande i KSAU strategisk
samhällsplanering
j. Beredningar mellan presidier i nämnder samt mellan
nämndspresider och kommunstyrelsens arbetsutskott
k. Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

5.2 Kommunalråd/oppositionsråd
I Lunds kommun ska finnas fyra kommunalråd och tre oppositionsråd
som utses av kommunfullmäktige. Kommunalråden representerar de
styrande partierna och oppositionsråden partierna i opposition.
Uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd är på heltid och kan inte
delas.
Kommunalråd/oppositionsråd väljs samtidigt med ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen och för tiden från och med den 1 november
det år då valet äger rum till och med den 31 december det år då allmänna
val till kommunfullmäktige ska äga rum nästa gång.
Den som sålunda valts till kommunalråd/oppositionsråd har rätt att
tillträda sitt uppdrag efter eget bestämmande, dock senast den 1 januari
året efter det då valet ägt rum.
Om val av kommunalråd/oppositionsråd, deras valbarhet och verkan av
valbarhetens upphörande gäller i övrigt vad i kommunallagen stadgas om
ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunalrådens/oppositionsrådens ansvarsområden beslutas och
fördelas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande har inom sitt uppdrag att
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•
•
•

företräda kommunen i kontakt med medborgare och intressenter,
myndigheter och organisationer, andra kommuner, region stat och
internationellt (tillsammans med kommunfullmäktiges presidium)
leda kommunstyrelsens arbete och delta i dess beredningar, råd,
utskott, delegationer samt ansvara för kontakt med nämnderna
i samarbete med kommundirektören svara för kontakter med
kommunens förvaltningschefer

Övriga kommunalråd/oppositionsråd har inom sitt uppdrag att
• kunna företräda kommunen på samma sätt som
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ovan
• delta i kommunstyrelsens arbete och i dess beredningar, råd,
utskott och delegationer samt delta i kontakten med nämnderna.
Kommunstyrelsens ordförande erhåller ett månatligt tillägg om 45% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ett månatligt tillägg om 18% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ett månatligt tillägg om 22,5% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Årlig uppräkning av heltidsarvodet ska ske den 1 januari med den
genomsnittliga procentuella löneökningen för alla anställda i kommunen
året före.
Om ett kommunalråd/oppositionsråd är ordförande eller 1:e vice
ordförande respektive 2:e vice ordförande i annan nämnd/styrelse än
kommunstyrelsen, ska det utgå 25 % av det aktuella arvodet i
nämnden/styrelsen som tillägg till kommunalråds/oppositionsrådsarvodet.
Sammanträdes- och förrättningsarvode ska inte utgå till
kommunalråd/oppositionsråd utom vid sammanträde med
kommunfullmäktige.

5. 3 Partiföreträdare
Partier som är representerade med minst två mandat i fullmäktige men
som saknar kommunalråd/oppositionsråd är berättigade till av
fullmäktige utsedda partiföreträdare.
Om val av partiföreträdare, deras mandattid, valbarhet och verkan av
valbarhetens upphörande gäller bestämmelserna i punkt 5.2 ovan om val
av kommunalråd m.m. i tillämpliga delar.
Partiföreträdare har att
• följa kommunstyrelsens arbete och i dess beredningar, råd, utskott
och delegationer

8(17)

•

svara för kontakt med förtroendevalda i nämnder/styrelser från
det egna partiet och därvid tillse att informationen mellan
kommunstyrelsen och nämnder/styrelser blir ömsesidig.

Kommunen skall till partiföreträdarna tillhandahålla den nödvändiga
kommunikationstekniska utrustningen, såsom mobiltelefon och dator,
som är nödvändig för uppdragets utförande.
Till partiföreträdare utgår månadsarvode med ett grundbelopp på
20,4% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd för två
mandat och med 4,6% för varje mandat därutöver, dock högst
sammanlagt 48 % av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Arvodet kan delas på två personer, om vederbörande parti så
önskar.

5.4 Ersättare
Kommunfullmäktige kan utse ersättare för kommunalråd/oppositionsråd
och partiföreträdare, som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. För
ersättare gäller samma bestämmelser som för
kommunalråd/oppositionsråd och partiföreträdare.

5.5 Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott
Till ledamot och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, som inte är
kommunalråd/oppositionsråd, utgår månadsarvode med ett belopp om
20,4% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Sammanträdesarvode och förrättningsarvode för kommunstyrelsens
arbetsutskott ska inte utgå till ledamot eller ersättare av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

5.6 Övriga förtroendevalda
Till ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden i
kommunfullmäktige och kommunens nämnder m.m. utgår
månadsarvoden med nedanstående procentsats av månadsarvodet till
heltidssysselsatt kommunalråd.
Beträffande ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
nämnder/styrelser som är kommunalråd/oppositionsråd gäller vad som
anges under 5.2
Ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden

1:e vice
ordförande

2:e vice
ordförande

45%

18%

22,5%

37,5%

12%

12%

30%

12%

15%
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Vård- och
omsorgsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och skolnämnden

30%

12%

15%

30%
30%
30%

12%
12%
12%

15%
15%
15%

Kultur- och
fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunrevisionen
Servicenämnden

25%

10%

12,5%

25%
25%
25%

10%
10%
10%

12,5%
12,5%
12,5%

Miljönämnden
Renhållningsstyrelsen

20%
20%

8%
8%

10%
10%

Valnämnden
Valnämnden (valår)
Kommunstyrelsens
utskott (ej
kommunstyrelsens
arbetsutskott)

15%
20%
15%

6%
8%
6%

7,5%
10%
7,5%

Överförmyndarnämnden

7,5%

3%

3,8%

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i socialnämnden
som har jour har rätt till förrättningsarvode för nedlagd tid.

5.7 Politiska sekreterare
Kommunalråd/oppositionsråd som är ordförande, 1:e vice ordförande
eller 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen har rätt till en politisk
sekreterartjänst på 100 %.
Övriga kommunalråd/oppositionsråd har vardera en politisk sekreterare
med 50% tjänst. Två kommunalråd/oppositionsråd med rätt till politiska
sekreterare på 50% kan, om så önskas, ha en gemensam politisk
sekreterare på heltid.
Politisk sekreterare med heltidstjänst erhåller en månadslön på 69% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd. Politiska sekreterare
till kommunalråd och oppositionsråd som är ordförande respektive 2:e
vice ordförande i kommunstyrelsen erhåller en månadslön på 79% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Om en politisk sekreterare är ordförande eller 1:e vice ordförande
respektive 2:e vice ordförande i nämnd/styrelse, ska det utgå 25 % av det
aktuella arvodet i nämnden/styrelsen som tillägg till politiska
sekreterarlönen.
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Sammanträdes- och förrättningsarvode ska utgå till politisk sekreterare,
vid sammanträde med kommunfullmäktige/övriga nämnder, efter kl. 17.
Anställning av politisk sekreterare beslutas av kommunstyrelsen.

5.8 Avdrag vid sjukdom
Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom är
förhindrad att utföra sitt uppdrag bibehåller förtroendevald arvodet
oavkortat i 90 kalenderdagar per sjukperiod.
Anmälan om sjukfallet samt när det inträffade ska ske snarast till berörd
nämndsekreterare. Efter dag 90 i sjukperioden minskas arvodet i
proportion till frånvaron. AB § 28 mom 1-3, mom 5, mom 7-8 och 11-12
tillämpas. För tydlighets skull utbetalas sjuklön enligt AB § 28 mom 7
endast från och med dag 91 i sjukperioden på de villkor i övrigt som
gäller enligt mom 7 och 8.
Förtroendevald ansvarar själv för anmälan till kommunen och
försäkringskassan från dag 1.
AB § 19 Arvode som utgår under de första 90 kalenderdagarna undantas
helt från samordning enligt AB § 19.

5.9 Föräldraledighet
Om förtroendevald med månadsarvode på grund av föräldraledighet är
förhindrad att utföra sitt uppdrag bibehåller förtroendevald arvodet
oavkortat i 90 kalenderdagar. Dessa 90 dagar gäller per barn. De 90
dagarna gäller för dagar då förtroendevald är helt eller delvis
föräldraledig. Dagar då förtroendevald arbetar heltid ska inte avräknas
från de 90 dagarna.
Efter dag 90 minskas arvodet i proportion till frånvaron. AB § 29
tillämpas, med den justering att föräldrapenningtillägg utgår i 90
kalenderdagar (istället för 180 kalenderdagar) och föräldralön i 180
kalenderdagar (istället för 270 kalenderdagar) på de villkor i övrigt som
gäller enligt AB § 29.
AB § 19 Arvode som utgår under de första 90 kalenderdagarna undantas
helt från samordning enligt AB § 19.
Det arvode som förtroendevald som är föräldraledig har rätt till under 90
kalenderdagar ska baseras på det arvode förtroendevald hade innan
ledigheten. Förtroendevald som sitter i styrelse/nämnd kan bli tvingad att
under föräldraledighet avsäga sig sitt/sina uppdrag, men detta ska inte
påverka arvodet under dessa 90 kalenderdagar.

5.10 Semester
Kommunalråd/oppositionsråd har rätt att med bibehållet arvode erhålla
en mot semester motsvarande ledighet under det antal dagar, som enligt
gällande ”Allmänna Bestämmelser” (AB) utgör semestertid för Lunds
kommuns anställda.
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5.11 Avgång och förhinder
Om förtroendevald med månadsarvode avgår under mandatperioden,
fördelas arvodet mellan den avgående och den i dennes ställe tillträdande
förtroendevalde i förhållande till den tid varunder var och en av dem
innehaft uppdraget.
Om förtroendevald med månadsarvode p.g.a. sjukdom eller annan
anledning är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än tre
månader, ska månadsarvodet minskas i motsvarande mån. Om ledamot
efter denna tremånadersperiod träder i ordförandens ställe ska denne
erhålla ett arvode som motsvarar den nivå ordföranden erhåller. Sådan
höjning av arvodet ska också utgå för tid dessförinnan efter särskilt beslut
av kommunstyrelsen.

5.12 Tillämpliga bestämmelser i kollektivavtal
Nedanstående bestämmelser i gällande kollektivavtal (Allmänna
Bestämmelser) för arbetstagare ska tillämpas med vederbörliga ändringar
(mutatis mutandis) för kommunalråd/-oppositionsråd och
partiföreträdare.
AB § 6 p 2 (allmänna åligganden)
AB § 15 mom 2-4 (avlöningsförmåner)
AB § 19 (samordningsbestämmelser). Anmärkning: Bestämmelsen
tillämpas inte för partiföreträdare.
AB § 27 mom 1-2, mom 5-10, mom 13-20 (semester) Anmärkning:
Bestämmelsen tillämpas inte för partiföreträdare.
AB § 31 (offentliga uppdrag)
AB § 32 (enskilda angelägenheter)
För förtroendevalda gäller GL-F (Grupplivförsäkring-Förtroendevalda)
och "Särskilda villkor för GL-F" (som gäller från och med 1 juli 2012)
eller vid var tid gällande motsvarande regler. Grupplivförsäkring kan
endast tecknas för förtroendevalda med en sysselsättningsgrad om minst
20 %.
Vid var tid gällande TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för
förtroendevalda) samt AGS-KL gäller.
Följande definitioner gäller vid tillämpning av bestämmelser i AB:
”lön” - arvode enligt punkten 2
”avlöningsförmåner” – arvode enligt punkten 2, semesterlön,
semesterersättning och, i förekommande fall, arvode under ledighet
”första anställningsdag respektive sista anställningsdag” – första
uppdragsdag respektive sista uppdragsdag
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6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt
nedanstående bestämmelser. Med betydande del av heltid avses, enligt
gällande rätt, sammanlagda uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40 %
eller mer av heltid.
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs:
• att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst på grund av
förrättning som föranletts av uppdraget, samt
• att den förtroendevalde kan styrka sin förlust
Med förlorad arbetsinkomst i denna punkt avses även andra förlorade
ekonomiska förmåner, såsom föräldrapenning, som den förtroendevalda
förlorar på grund av uppdrag. Förlorad pensionsförmån respektive
semesterförmån regleras i särskilda punkter.
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för
aktiviteter enligt punkt 3 och 4 a-i. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
utgår även vid protokollsjustering samt för restid enligt 4 c.
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid har man ingen rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en
förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, inte har rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och således inte får
någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår i intet fall för längre tid än
åtta timmar per dygn.
Förlorad arbetsinkomst kan ersättas på endera av nedanstående sätt:


Förtroendevald yrkar ersättning enligt intyg på förlorad
arbetsinkomst. För att styrka förlorad arbetsinkomst skall
förtroendevald använda aktuellt lönebesked eller intyg från
arbetsgivare eller liknande.



Förtroendevald, som visar att arbetsinkomst förlorats men inte till
vilket belopp, har rätt till en schablonersättning för maximalt åtta
timmar per dag. Ersättningen beräknas efter medellönen för
kommunens tillsvidareanställda utifrån senaste framtagna
lönestatistik.



Förtroendevald, som har speciella arbetstider (t ex skiftarbete)
eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt och där det inte kan
anses skäligt att den förtroendevalda fullgör sina arbetsuppgifter i
direkt anslutning till sammanträde/förrättning ha rätt till
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ersättning för nödvändig ledighet i anslutning till
sammanträdet/förrättningen.
Förlorad arbetsinkomst skall vid schablonersättning styrkas. För att
styrka förlorad arbetsinkomst kan förtroendevald använda
anställningskontrakt, intyg från arbetsgivare, registreringsbevis för aktiv
näringsverksamhet tillsammans med intyg avseende
sjukpenninggrundande inkomst eller taxerad inkomst eller liknande.
Ersättning utgår inte för inkomst från kapital eller av passiv
näringsverksamhet.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade
inkomsten.

7 Pensionsförmån
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid har rätt till skälig ersättning för förlorad pensionsförmån. Med
betydande del av heltid avses sammanlagda uppdrag med en
tjänstgöringsgrad om 40 % eller mer av heltid.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid gäller de bestämmelser som framgår av Pensionsriktlinjer för
förtroendevalda.
Pensionsersättningen är 4,5 procent och beräknas på den ersättning för
förlorad arbetsinkomst som betalas ut till den förtroendevalde under
samma år. För åren 2003 – 2009 har pensionsersättningen varit 3,5 – 4,25
procent.
Pensionsersättningen betalas ut kontant vid ett tillfälle året efter det år
förlusten hänför sig till.
Aktiv egen näringsverksamhet
Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet får istället
för ovanstående schabloniserade pensionsersättning, ersättning för den
faktiska pensionsförlusten under förutsättning att det förlorade beloppet
kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt.
Ansökan om ersättning ska i den mån det är möjligt göras senast i mars
månad året efter det år förlusten hänför sig till. Ansökan kan som senast
göras i samband med pensionstillfället. Ersättningen betalas ut kontant.
Pensionsförlust före 2003-01-01
Förtroendevalda som förlorat pensionsförmån under uppdragstid före
2003-01-01 har rätt till ersättning för den faktiska pensionsförlusten
under förutsättning att det förlorade beloppet kan styrkas på ett för
kommunen godtagbart sätt.
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Ansökan om ersättning ska göras senast inom två år efter
pensionstillfället. Ersättningen betalas ut kontant.

8 Semesterförmån
Förlorad semesterförmån kan ersättas på endera av nedanstående två sätt.


Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån
med styrkt belopp. Ersättning för förlorad semesterförmån utgår
med högst 12 % av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst
och för förlorade semesterdagar med högst det belopp som
motsvarar den förtroendevaldes högsta möjliga ersättning för
förlorad arbetsinkomst per dag.



Förtroendevald, som visar att semesterförmåner faktiskt
påverkas men inte på vilket sätt, har rätt till en schablonersättning
motsvarande 12 % av utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst, om förlusten avser högst 25 dagar.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad
semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade semesterförmånen.

9 Reseersättning
Vid deltagande i sammanträden eller förrättningar enligt kapitel 3 och 4
samt för deltagande i sammanträden med partiernas fullmäktigegrupper,
protokollsjustering samt vid presidieberedning, allt inom kommunen, har
förtroendevald rätt till reseersättning enligt de grunder, som gäller för
kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet
från bostad/arbetsplats till sammanträdes-/förrättningsplats överstiger
fem kilometer. I första hand utgår ersättning för färdbiljett med allmänna
kommunikationer, i andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga
delar av för kommunens arbetstagare gällande
bilersättningsbestämmelser. I övrigt gäller ”Riktlinjer för resor och
transporter i Lunds kommun”.
Vid deltagande i sammanträden eller förrättning utom kommunen
utgår reseersättning och traktamente enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala
reseavtalet, BIA och Trakt T.

10 Barntillsynskostnader
Skattepliktig ersättning utgår för den faktiska styrkta kostnaden som
uppkommer på grund av att den förtroendevalde fullgör sitt uppdrag för
vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och
som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl
föreligger kan ersättning utgå även för vård och tillsyn av äldre barn.
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Ersättning utgår inte för vård och tillsyn, som utföres av egen
familjemedlem, och ej heller för tid, då barnet vistas i den kommunala
barnomsorgen.

11 Funktionshindrad förtroendevalds
särskilda kostnader
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda
kostnader - merkostnader - som uppkommer på grund av att den
förtroendevalde fullgör sitt uppdrag. Med merkostnader avses styrkta
kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar
och andra kostnader, som skäligen kan anses vara av liknande slag.

12 Ersättning i samband med
arbetsmarknadskonflikt
Förtroendevald som utför vissa arbetsuppgifter i samband med
arbetsmarknadskonflikt erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst och
reseersättning.
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Bilaga 1 – Bestämmelser om ersättningar i de
helägda bolagen
För bolagsstyrelser gäller beloppen från bolagsstämma till nästa ordinarie
bolagsstämma.

B 1.1 Ersättningsberättigade
Till ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden, ledamot,
ersättare, lekmannarevisor och ersättare till lekmannarevisor i helägda
kommunala bolag utgår månadsarvoden med nedanstående procentsats
av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.

Lunds
Kommunala
Fastighets
AB (LKF)
Lunds
Kommuns
Parkerings
AB (LKP)
Fastighets
AB Lund
Arena

Ordförande

Vice
ordförande

Ledamot

Ersättare

Lekmannarevisor

25%

12,5%

2,5%

1,25%

1,5%

Ers.
Lekmannarevisor
0,6%

16,5%

8,25%

0,9%

0,45%

0,9%

0,45%

1,8%

0,75%

0,28%

0,14%

0,38%

-

B 1.2 Arbetsuppgifter som ingår i månadsarvode:
a. Att rutinmässigt följa bolagets arbete
b. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd
c. Genomgång och beredning av ärende med sekreterare,
föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträde,
förrättning, presidieberedning eller liknande
d. Besök i bolagets lokaler för information, utanordning (skriftligt
godkännande av betalningsunderlag) eller påskrift av handling
e. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och liknande
f. Utövande av delegation
g. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller
med icke kommunala organ
h. Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

B 1.3 Sammanträdesarvode
Arvode utgår för sammanträden med styrelsen samt revisorernas
sammanträden.

B 1.3.1 Arvodets storlek
För sammanträden enligt punkt B 1.3 utgår arvode för
a. LKF med 785 kr per sammanträde
b. LKP med 475 kr per sammanträde
c. Fastighets AB Lund Arena med 519 kr per sammanträde
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Årlig uppräkning av arvodet ska ske med den genomsnittliga
procentuella löneökningen för alla anställda i kommunen året
före. Första uppräkningen skall ske från den 1 januari 2020.
Respektive bolagsstyrelse avgör hur rapportering av
sammanträdesarvoden ska ske.
Utbetalning sker månaden efter rapporten inlämnats, enligt de
utbetalningsrutiner som gäller för bolagets anställda.

B 1.4 Förrättningsarvoden
Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka
följer av uppdraget som förtroendevald men inte omfattas av punkten
B 1.3.
Godkända förrättningar är konferenser, informationsmöte, årsmöte,
studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör verksamheten och
som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget.
Ersättningen för deltagande i verksamheterna ovan förutsätter beslut om
deltagande från styrelsen eller från den till vilken styrelsen delegerat
sådant beslut.

Undantag
Sammanträde med presidieberedning eller partigrupp är inte
ersättningsgrundande. Ersättning utgår inte heller för protokollsjustering.
Förrättningsarvode betalas inte för de arbetsuppgifter som ingår i
månadsarvodet enligt B 1.2.

B 1.4.1 Arvodets storlek
Förrättningar enligt ovan ersätts med en summa motsvarande ett
sammanträdesarvode.
Respektive bolagsstyrelse avgör hur rapportering av förrättningsarvoden
ska ske.
Utbetalning sker månaden efter rapporten inlämnats, enligt de
utbetalningsrutiner som gäller för bolagets anställda.

B 1.5 Reseersättning och traktamente
Vid deltagande i styrelsemöten eller andra förrättningar utgår
reseersättning och traktamente enligt gällande reseavtal för bolagets
anställda.
Underlag för utbetalning ska innehålla datum och tider för förrättningen,
uppgift om eventuella förmåner för måltider samt eventuella kvitton för
utlägg.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 235

Uppdrag från partiöverläggningarna

Dnr KS 2018/0623

Sammanfattning
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att tredje att-satsen i
kommunkontorets förslag om att utreda fler bolagiseringar avslås,
samt att åttonde att-satsen i kommunkontorets förslag om
sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska
hållas på kvällstid.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg:
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att dela kultur- och fritidsnämnden i en kultur- och en fritidsnämnd,
att det miljöstrategiska ansvaret flyttas till miljönämnden.
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg:
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrättandet av en samhällsbyggnämnd som omfattar
verksamhetsområdena för byggnads- och tekniska nämnderna.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och ersättningar,
samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis,
att utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen,
att till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
att Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning,
att fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av respektive
nämnd.
Börje Hed (FNL) instämmer i Mia Honeths (L) yrkande. Därutöver
instämmer han i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande om att kulturoch fritidsnämnden delas i en kultur- och en fritidsnämnd,

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att

revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av
kommunkontoret återkomma med förslag till regler för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
att
att

uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
uppdra åt kommunkontoret att utreda konsekvenser av
bolagisering av verksamheter och reviderad ägarstruktur.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V), Inga Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L),
Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 235/01-04
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september
2018, ärende 11 ”Uppdrag från partiöverläggningarna” Dnr KS
2018/0623
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande:

Sverigedemokraterna yrkar att
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
att utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
att till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
att Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
att fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel
ska ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Vi yrkade alltså, som framgår av ovan, på sex av åtta-satser i det
ursprungliga beslutsförslaget. De två vi inte yrkade på var den som
handlade om tillsättande av ett upphandlingsutskott, och den som handlade
att det ska utredas om mer verksamheter ska bolagiseras.

För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30
Deltidskommunalråd
Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som
kommunalrådsposten innebär.
Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid.
Antal kommunalråd och politiska sekreterare
Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för
att öka antalet.
Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas.
Presidieposter
Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera
nämnder.
Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd.
Arvode för kommunalråd/oppositionsråd
Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse
sidouppdrag såsom presidieposter.
Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.
Delning av kultur- och fritidsnämnden
Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör
hanteras av samma nämnd.
Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd.
Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt.
Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden.

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan.
Börje Hed
FörNyaLund

Lund 2018-09-05

Reservation
Uppdrag till kommunkontoret efter partiöverläggningar
I partiöverläggningarna har Liberalerna föreslagit en utredning för att undersöka
möjligheter och konsekvenser av att bilda en Samhällsbyggarnämnd med ansvar för
nuvarande Byggnads- och Tekniska nämndernas verksamhetsområden. Redan idag
bedrivs ett samarbete, framför allt på förvaltningsnivå och ett flertal ärenden bereds
gemensamt av tjänstemän på de olika förvaltningarna. Vi är övertygade att om att
effektiviteten i arbetet skulle vinna på en gemensam nämnd. I utredningsuppdraget
måste förstås också ingå att se över vilka beslut som ska fattas av nämnden och
vilka som kan delegeras till tjänstemän och hur man ska säkerställa respektive
nämnds myndighetsutövning. I utredningen måste också ingå att studera de
exempel på motsvarande samhällsbyggarnämn som finns i andra kommuner.

Mot bakgrund av ovanstående reserverar jag mig till förmån för mina egna
yrkanden.

Mia Honeth (L)

Partiöverläggningar om arvoden m.m.
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05
Sänkning av kommunalrådens löner
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner.
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).
Inga fler kommunalråd
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas
på två personer.
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på
dessa uppdrag.
Inga fler politiska sekreterare
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska
organisationen runt kommunalråden växer.
Maxtiden för arvode på långa möten
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas
presidialers.

Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra.
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.

Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds
kommun för mandatperioden 2019-2022
Att: Kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per månad
Att: Kommunalråden inte får någon extra ersättning för presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller
nämnder
Att: Antalet kommunalråd inte utökas
Att: Antalet politiska sekreterare inte utökas
Att: En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från samma eller olika partier
Att: Maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 4,5 timme
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och
styrelser

Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på
kvällstid

Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-03
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KS 2018/0623

Jesper Jakobsson

Kommunstyrelsen

046-359 59 26
jesper.jacobsson@lund.se

Uppdrag från partiöverläggningarna
Sammanfattning
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018

Barnets bästa
Har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.
Partiöverläggningar föreslår kommunstyrelsen att:
-

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Att föreslå kommunfullmäktige att revidera arbetsordningen
så att ledamöternas placering grupperas partivis.
Att föreslå kommunfullmäktige att utse ersättare för
ledamöterna i demokratiberedningen.
Att föreslå kommunfullmäktige att till Servicenämnden välja
11 ledamöter och 11 ersättare.
Att föreslå kommunfullmäktige att Habostyrelsen väljes så
som nämnd underställd kommunfullmäktige med
kommunkontoret som ansvarig förvaltning.
Att föreslå kommunfullmäktige att fastslå att sammanträden i
nämnder och styrelser som regel ska ske kvällstid med
möjlighet undantag som beslutas av respektive nämnd.
Att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd
av kommunkontoret återkomma med förslag till regler för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.
Att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag
till förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
Att uppdra åt kommunkontoret att utreda konsekvenser av
bolagisering av verksamheter och reviderad ägarstruktur.

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-03
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KS 2018/0623

Kommunkontorets kommentar
Då några av de föreslagna förändringarna medför ändringar i
arbetsordning eller reglemente bör ärendet kompletteras med
förslag till ny arbetsordning/reglemente innan ärendet beslutas i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att

uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av
kommunkontoret återkomma med förslag till regler för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.
uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
uppdra åt kommunkontoret att utreda konsekvenser av
bolagisering av verksamheter och reviderad ägarstruktur.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att
att
att

revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel
ska ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND
Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007 § 48, ändrad den
13 december 2007 § 220, den 26 augusti 2010 § 174, den 29 mars 2012 § 46,
den 24 april 2014 § 79, den 24 september 2015 § 169, den 31 augusti 2017 § 169, den 20 december
2017 § 236 och den XXX.
Antalet ledamöter
§1
Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.
Presidium
§2
År då val av kommunfullmäktige ägt rum, ska fullmäktige vid första sammanträdet bland
ledamöterna välja sitt presidium bestående av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre
vice ordförande.
Presidiet väljs för löpande mandatperiod.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
Intill dess val av ordförande har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som varit ledamot
i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten), eller då två eller flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid som ledamöter, av den äldste av dem.
§3
Avgår ordföranden eller någon av vice ordförandena från sitt uppdrag som ledamot eller
från sin presidiepost, väljs så snart det kan ske en annan ledamot i den avgångnes ställe för
återstoden av tjänstgöringstiden.
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde, är
ålderspresidenten ordförande.
Ansvarsområden för fullmäktiges presidium
§4
Kommunfullmäktiges presidium ska
-

främja och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer
ha regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens presidium
ha regelbundna överläggningar med kommunens revisorer
ha regelbunden kontakt med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige
bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning
bereda revisorernas budget

Kommunfullmäktiges presidium utgör tillsammans med kommunstyrelsens presidium
representationskommittén och svarar för
-

kommunens allmänna representation vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök,
uppvaktningar och välkomnande
firande av högtidsdagar och utdelning av priser och stipendier
beslut om bidrag till organisatörer av arrangemang i kommunen av nationell eller
internationell karaktär

Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i representationskommittén.
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för utdelning av hedersbelöning till kommunens anställda
och förtroendevalda samt utdelning av hedersbelöning av särskilda skäl.
Kommunfullmäktiges presidium har det övergripande ansvaret för kommunens vänortsavtal
inklusive beslut om bidrag till vänortsutbyten.
Tid och plats för sammanträdena
§5
Kommunfullmäktige håller elva ordinarie sammanträden per år på dagar och tider, normalt
förlagda en gång per månad utom i juli månad, som fullmäktige efter förslag av ordföranden
bestämmer för varje år.
År då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, hålls första sammanträdet med de nyvalda
fullmäktige under oktober eller november månad på dag och tid som ålderspresidenten
bestämmer.
§6
Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med vice ordförandena, om
fullmäktige inte själva beslutar härom.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
§7
Om det är nödvändigt av särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
besluta, att visst sammanträde ska ställas in eller hållas på annan dag eller tid än den som
fullmäktige bestämt.
Uppgift om beslut enligt första stycket ska snarast och senast sista vardagen före den
bestämda sammanträdesdagen tillkännages på kommunens anslagstavla och på lämpligt sätt sändas
till varje ledamot och ersättare så, att den kan antas nå dem senast inom samma tid.
§8
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i fullmäktiges sessionssal i stadshallen.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan
sammanträdesplats.

Placeringsordning
§9
Vid sammanträde intar ordföranden och vice ordförandena för dem avsedda platser.
Övriga ledamöter intar plats efter levnadsålder. i partivis gruppering på sätt som
kommunfullmäktiges presidium bestämmer.
Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt anvisad
plats och ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe, ledamotens plats. Övriga ersättare intar de
platser som anvisats dem.
Kallelse
§ 10
Kallelse till sammanträde ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de
ärenden, som ska behandlas. Sådan kallelse ska sändas i den form ordföranden beslutar till varje
ledamot och ersättare i fullmäktige. Ledamöter och ersättare har rätt att erhålla handlingarna i en för
dem läsbar form.
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden samt tillhörande
handlingar i de ärenden som behandlas ska tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid
vilket de avses bli ställda.
Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.
Annonsering av sammanträde
§ 11
Sammanträde med kommunfullmäktige ska annonseras i de ortstidningar som kommunfullmäktige
bestämmer. I annonsen ska anges ett urval av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden
bestämmer, efter samråd med presidiet, urvalet samt närmare om annonsens utformning.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 12
Om ett sammanträde inte kan slutföras på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta
att förlänga tiden för sammanträdet eller att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt sammanträde
senast inom en vecka för att behandla återstående ärenden. I sistnämnda fall beslutar fullmäktige
genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, ska ordföranden tillkännage detta och kalla
till det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Kommentar [JJ1]: Levnadsålder ersatt med placering i parti+vis
gruppering

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver tillkännagivande och kallelse inte ske. I ett
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Inkallande av ersättare m.m.
§ 13
Ledamot och ersättare, som inte kan delta i sammanträde eller del därav, ska utan dröjsmål anmäla
det till den ledamot, som är gruppledare för det egna partiets fullmäktigegrupp.
Gruppledarna är skyldiga att hålla sig underrättade om närvaroläget inom respektive parti och att
lämna ordföranden och sekreteraren nödvändiga upplysningar.
Om ledamot inte är närvarande vid närvaroregistreringen ska ordföranden i dennes ställe kalla in
den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Detsamma gäller om ledamot efter sammanträdets början
avbryter sin tjänstgöring.
Vad i tredje stycket sagts om ledamot gäller även ersättare som redan kallats att tjänstgöra.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller ersättare ska inträda i tjänstgöring under pågående
sammanträde. Inträde under pågående behandling av ett ärende bör dock ske endast om särskilda
skäl föreligger.
Ledamot eller ersättare får inte avbryta sin tjänstgöring under pågående sammanträde utan att
anmäla det till ordföranden.
Registrering av närvaro
§ 14
Vid sammanträdets början registreras närvaron för samtliga ledamöter och ersättare.
Närvaroregistrering förrättas även i början av varje ny sammanträdesdag eller när ordföranden anser
att det behövs.
Om ledamot eller ersättare infinner sig när närvaroregistrering skett, ska hen anmäla sig hos
ordföranden.
Beslut om justering
§ 15
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.
När närvaro registrerats enligt 14§, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet och att, när det behövs, hjälpa ordföranden med rösträkningen.
Föredragningsordning
§ 16

Ärendena behandlas i den ordning de angivits i tillkännagivandet av sammanträdet. Fullmäktige får
dock besluta om ändring av ordningsföljden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i
tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att
återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena för andra än fullmäktiges ledamöter
§ 17
Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har
- ersättare för fullmäktig,
- ordföranden eller vice ordförande i kommunstyrelsen,
- ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i fullmäktigeberedning vid
behandling av ärende, som har beretts av nämnden eller beredningen,
- ordföranden i nämnd eller i fullmäktigeberedning eller annan, som besvarar en interpellation
eller fråga, i överläggning som hålls med anledning av svaret,
- revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen och årsredovisningen samt när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen
förvaltning,
- kommundirektören i alla ärenden,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet.
§ 18
Om det behövs får ordföranden efter samråd med vice ordförandena kalla ordförandena och
vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna, anställda hos
kommunen och utomstående sakkunniga för att lämna upplysningar vid sammanträde.
Om fullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de, som har kallats för att lämna upplysningar vid
sammanträde, får yttra sig under överläggningarna.
Överläggning
§ 19
Den som vid sammanträde vill delta i överläggningen, ska när denne fått ordet, yttra sig från
talarstol. Yttrandet bör inte vara längre än fem minuter. Uppskattas talartiden bli längre än fem
minuter bör detta anmälas till presidiet i förväg. Ledamot får ordet i den ordning i vilken hen anmält
sig. Annan, som enligt 17 § får delta i överläggningen, får ordet i den ordning ordföranden
bestämmer.
Den, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, har rätt till ett kort inlägg under längst en
minut för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter denne
talare, som har rätt till en motreplik under längst samma tid.

Skulle någon i sitt yttrande avlägsna sig från ämnet, ska ordföranden fästa talarens uppmärksamhet
på det. Om talaren inte rättar sig efter ordförandens påpekande, får ordföranden ta ifrån talaren
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
Propositionsordning
§ 20
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Ett förslag eller yrkande ska avfattas skriftligen, om ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden får inte vägra proposition i annat fall än då hen finner att väckt fråga strider mot lag
eller annan författning eller denna arbetsordning.
Om ledamot trots vägrad proposition yrkar att frågan görs till föremål för
kommunfullmäktiges prövning, ska kommunfullmäktige avgöra om frågan får prövas, utom
i de fall ordförandens vägran beror på att ärendet inte blivit berett på ett godtagbart sätt. I sådana
fall ska ordförandens beslut gälla.
Avstå från att delta i beslut
§ 21
En ledamot, som vill avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslutet
fattas. Sker inte sådan anmälan, anses ledamoten ha deltagit i beslutet, om det fattas utan
omröstning.
Omröstning
§ 22
Omröstning sker genom kommunfullmäktiges voteringsanläggning och rösten avges genom att
trycka ja, nej eller avstår på enhet som tillhör ordinarie ledamot. Röstning kan inte ske genom att
använda enhet som tillhör en ersättare.
Om omröstning inte kan ske genom voteringsanläggningen, räknas rösterna genom upprop. Yngste
ledamoten röstar då först och övriga ledamöter därefter i åldersordning samt andre
vice ordföranden, vice ordföranden och ordföranden sist.
Lämnad röst får inte ändras efter det att röstningen förklarats avslutad. Ledamot eller
tjänstgörande ersättare, som inte varit närvarande vid omröstningen eller som avstått från att

rösta, får inte utöva sin rösträtt efter denna tidpunkt i det ärende som omröstningen avser.
De för sammanträdet utsedda protokollsjusterarna är skyldiga att anteckna resultatet av
omröstningarna.
Vid sluten omröstning, ska de också biträda ordföranden vid valsedlarnas öppnande och
granskningen av deras innehåll.
Uppstår oenighet om resultatet av en öppen omröstning, ska ny omröstning genomföras
omedelbart.
§ 23
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- tar upp namnet på någon som inte är valbar,
- tar upp flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- tar upp ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Anmärkning mot valsedel måste, för att man ska kunna ta hänsyn till den, göras innan nästa
valsedel öppnas och prövas omedelbart.
Om valsedel vid proportionellt val gäller särskilda bestämmelser i lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt.
Motion
§ 24
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde
med kommunfullmäktige.
Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i kommunfullmäktige.
Frågor av olika slag får inte behandlas i samma motion.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Motion ska omedelbart remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Remisstiden får uppgå till
högst fem månader.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Revisorers och kommunala bolags initiativrätt
§ 25
Revisorerna får i fullmäktige väcka ärenden rörande förvaltning som har samband med

revisionsuppdraget, eller som gäller granskningen.
Styrelserna i sådana företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§ kommunallagen, har rätt att hos
fullmäktige väcka ärenden som avser sådant som företagen är skyldiga att se till att fullmäktige får
ta ställning till.
Interpellation
§ 26
Vill ledamot framställa interpellation, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och lämnas in
till kommunkontoret senast klockan 09.00 torsdagen två veckor före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den. Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna interpellationen till
den person, till vilken den är ställd.
Ersättare får lämna in interpellation endast vid sammanträde då hen tjänstgör som ledamot.
Interpellationen ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.
Interpellation får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning
och till kommunalråd.
Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellationen får ställas.
Den bör besvaras senast vid nästa sammanträde. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt.
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen ska ges tillfälle att ta del av interpellationssvaret senast
dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§
kommunallagen, får den ordförande, till vilken interpellationen är ställd, lämna över den till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda
förutsättningar att besvara interpellationen.
Fråga
§ 27
Vill ledamot framställa fråga, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och lämnas in till
kommunkontoret senast klockan 09.00 dagen innan det sammanträde vid vilket frågan ska
behandlas. Fråga ska vara sådan att den kan besvaras med en enkel upplysning,
Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna frågan till den person, till vilken den är ställd.
Ersättare får lämna in fråga endast vid sammanträde då hen tjänstgör som ledamot. Fråga ska då
lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.
Fråga får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning och till

kommunalråd.
Fråga ska besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det att frågan lämnades in.
En fråga ska behandlas enligt följande.
1. Frågan kopieras och delas ut på ledamöternas bord
2. Den till vilken frågan ställts svarar muntligt
3. Vardera parten har därefter två repliker
4. Svar och repliker begränsas till två minuter vardera
Om en fråga avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§
kommunallagen, får den ordförande, till vilken frågan är ställd, lämna över den till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.
Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga ställts får överlåta besvarandet av frågan till
ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara
frågan.
Beredning av ärendena
§ 28
Ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inte är berett, remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
Inför varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas för presidiet de
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt
de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.
Valberedning
§ 29
Vid första sammanträdet efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum väljer de nyvalda
fullmäktige bland ledamöter och ersättare en valberedning för löpande mandatperiod.
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i
fullmäktige. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid en ordförande och en vice ordförande i
beredningen.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla utom val av
fullmäktiges presidium och valberedning. Avser ärendet fyllnadsval till valberedningen ska dock
valberedningen lägga fram förslag.
Om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad som
gäller för övriga nämnder.
Demokratiberedning
§ 30
I kommunfullmäktige ska finnas en demokratiberedning bestående av kommunfullmäktiges

presidium samt en ledamot och en ersättare från varje parti.
Demokratiberedningen ska ansvara för och bereda ärenden till kommunfullmäktige som rör
medborgarinflytande och demokratifrågor inom kommunfullmäktiges ansvarsområden.
Om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för beredningen vad som
gäller för övriga nämnder.
Justering av protokollet
§ 31
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Har två eller flera ledamöter fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna han eller hon har
lett.
Beslutar fullmäktige att protokollet ska justeras omedelbart i viss del, ska det genast sättas upp
skriftligen i den delen och därefter justeras i den ordning som föreskrivs i första och andra stycket.
Reservation
§ 32
Vill en ledamot, som reserverat sig mot ett beslut, motivera sin reservation, ska det göras
skriftligen. Motiveringen ska lämnas in till kommunkontoret före den för protokollsjusteringen
bestämda tidpunkten. Reservation bör dock lämnas in senast dagen före justering.
Sekreterare
§ 33
Som sekreterare hos kommunfullmäktige och fullmäktiges valberedning tjänstgör den
tjänsteman vid kommunkontoret, som ordföranden utser i samråd med administrativa chefen.
Expediering och publicering
§ 34
Ordföranden undertecknar och vederbörande tjänsteman vid kommunkontoret kontrasignerar
fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten
i protokollet.
Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
§ 35
Protokollet ska publiceras på kommunens anslagstavla.

Kommentar [JJ2]: Tillagt

REGLEMENTE FÖR HABOSTYRELSEN
Antaget av kommunfullmäktige den 28 januari 2010, § 10.
Ändrat av kommunfullmäktige den 24 september 2015, § 184, den XXX
§ 1 Uppdrag och verksamhet
Habostyrelsen ska, till den del det ankommer på kommunen, ansvara för verksamheten på
Habo gård.

Kommentar [JJ1]: Kommatering tillagd

§2
HabosStyrelsen ska vara huvudman för anläggningarna inom fastigheten Lilla Habo l:6 i
Lomma kommun och ansvara för att lämplig verksamhet/er bedrivs inom anläggningen.

Kommentar [JJ2]: Skrivit ut hela namnet på nämnden

§3
Habostyrelsen ska vara underordnad kommunstyrelsen.
Habostyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden, som faller inom nämndens verksamhetsområde.
§ 4 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Habostyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som finns
i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.
Habostyrelsen ska varje halvår rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
I ärenden av större vikt bör Habostyrelsen samråda med kommunstyrelsen.
§ 5 Personuppgifter
Habostyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i dess verksamhet.
§ 6 Nämndens sammansättning och sammanträden
Habostyrelsen består av fem ledamöter och tre ersättare.
Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre
vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter.
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Kommentar [JJ3]: Stryks då nämnder inte längre kan vara
underställda

Kommentar [JJ4]: Läggs till. Finns för övriga nämnder.

Är vid sammanträdet varken ordförande eller annan i presidiet närvarande äger nämnden utse
ordförande för tillfället.
Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ledamot eller ersättare som är förhindrad att vara närvarande vid sammanträdet, ska
skyndsamt anmäla detta.
Habostyrelsen fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna
för nästkommande år.
§ 7 Kallelse
Kallelse till sammanträde ska utfärdas skriftligen och, om ej något ärende fordrar
skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och
ersättare. Såvitt möjligt ska kallelsen vara åtföljd av föredragningslista, innehållande de
ärenden, som ska tas upp på sammanträdet.
§ 8 Offentliga sammanträden
Habostyrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
§ 9 Sammanträde på distans
Habostyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans.
Habostyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.
§ 10 Närvarorätt
Vid Habostyrelsens sammanträden har kommundirektören och verksamhetschefen rätt att
närvara och delta i överläggningarna samt få sin mening antecknad till protokollet.
§ 11 Ersättares tjänstgöring
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Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
§ 12 Jäv
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
§ 13 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska
motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Reservationen bör dock lämnas in dagen före justering.
§ 14 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Habostyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
i sådant fall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
§ 15 Förvaltning
Under Habostyrelsen lyder Habo gård.
§ 15 16 Delgivning
Delgivning med Habostyrelsen sker med ordföranden eller tjänsteman som styrelsen
bestämmer.
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Kommentar [JJ5]: Stryks. Förvaltningsenheten ”Habo Gård”
ska tillhöra kommunkontoret.

§ 16 17 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Habostyrelsen ska, försedda med kontrasignation
av berörd tjänsteman, på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden eller, om dessa är hindrade,
två bland övriga ledamöter.
Habostyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
§ 17 18 Utskott
Styrelsen får inrätta utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden, för den tid nämnden beslutar, bland utskottets ledamöter en
ordförande, en vice ordförande och, om nämnden så beslutar, en 2:e vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av ledamöterna begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Kommentar [JJ6]: Stavfel rättat

REGLEMENTE FÖR SERVICENÄMNDEN I LUNDS KOMMUN
Antaget av kommunfullmäktige den 26 augusti 2004, § 82.
Ändrat av kommunfullmäktige den 31 januari 2008 § 9, den 28 augusti 2008 § 149,
den 23 april 2015 § 77 samt den XXX.
Uppdrag och verksamhet
§1
Servicenämnden (Lundafastigheter) har till uppgift att förvalta och hyra ut kommunens
byggnadsbestånd. Nämnden har också till uppgift att svara för lokalförsörjningen till de
kommunala verksamheterna.
Servicenämnden får tillhandhålla bostäder i enlighet med av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och/eller kommunala nämnder fastställda behov.
Det ankommer på nämnden att inom sitt verksamhetsområde överlåta eller förvärva
fastighet eller fastighetsdel och i förekommande fall bostadsrätt upp till ett belopp av
5 000 000 kronor per överlåtelse eller förvärv, med undantag av försäljningar som är
av principiell betydelse.

§2
Servicenämnden (Markentreprenad) har till uppgift att efter beställning tillgodose
övriga kommunala förvaltningars och de kommunala bolagens behov av markarbeten
(anläggnings-, skötsel- och underhållsarbeten på gator, parker, natur- och
friluftsområden, ledningssystem, fritidsanläggningar och andra kommunala
markanläggningar samt beredskap i relevanta avseenden) och transporter. Nämnden
ansvarar vidare för kommunens tryckeri och postservice.

§3
Servicenämnden (Måltidsservice) utför tillagning av mat för skolverksamhet och
äldreboenden.
Servicenämnden ska dessutom vara en resurs för alla kommunala verksamheter i
kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument.
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§4
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som
faller inom nämndens verksamhetsområde och därvid sluta förlikning och antaga
ackord.
Nämnden får också besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran.
§ 5 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som finns i lag
eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.
Nämnden ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
§ 6 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för
förvaltningschefen som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.
§ 7 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter
som sker i dess verksamhet.
§ 8 Nämndens sammansättning och sammanträden
Nämnden består av 11 9 ledamöter och 11 9 ersättare.
Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre
vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter.
Är vid sammanträdet varken ordförande eller annan i presidiet närvarande får nämnden utse
ordförande för tillfället.
Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ledamot eller ersättare som är förhindrad att vara närvarande vid sammanträdet, ska
skyndsamt anmäla detta.
Nämnden fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna för
nästkommande år.
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Kommentar [JJ1]: Ändrat till 11 ledamöter och 11 ersättare

§ 9 Kallelse
Kallelse till sammanträde ska utfärdas skriftligen och, om ej något ärende fordrar
skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och
ersättare. Om möjligt ska kallelsen vara åtföljd av föredragningslista, innehållande de
ärenden, som ska tas upp på sammanträdet.
§ 10 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
§ 11 Närvarorätt
Vid nämndens sammanträden har, om nämnden inte beslutar annat, förvaltningschefen
rätt att närvara och delta i överläggningarna samt få sin mening antecknad i
protokollet.
§ 12 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 13 Jäv
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
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§ 14 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska
motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Reservationen bör dock lämnas in dagen före justering.
§ 15 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i
sådant fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 16 Förvaltning
Under nämnden lyder serviceförvaltningen. I förvaltningen ingår affärsområdena
Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice.
§ 17 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden bestämmer.
§ 18 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska, försedda med kontrasignation av
berörd tjänsteman, på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden eller andre vice ordföranden eller, om dessa är
hindrade, två bland övriga ledamöter.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
§ 19 Utskott
Nämnden får inrätta utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden, för den tid nämnden beslutar, bland utskottets ledamöter en
ordförande, en vice ordförande och, om nämnden så beslutar, en 2:e vice ordförande.
Om ordföranden i utkottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av ledamöterna begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 244

Förslag till förändring av taxor för tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Dnr KS 2018/0498

Sammanfattning
Räddningstjänsten Syd har utarbetat förslag till nya taxor för tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och översänt
dem till medlemskommunerna så att beslut i respektive
kommunfullmäktige kan fattas under hösten 2018. Taxorna föreslås
börja gälla den 1 januari 2019. Räddningstjänsten Syd föreslås få
bemyndigande att årligen besluta om justering av timtaxan enligt
särskilt angiven beräkningsgrund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018.
Framställan från Räddningstjänsten Syd om förändring av taxor för
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och
tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
daterad den 1 juni 2018, jämte bilagor.
Förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).

Yrkanden
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och Anders Almgren (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Börje Hed (FNL) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att tillsynsavgifterna inte höjs även om taxekonstruktionen ändras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

anta förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE), att gälla från och med
den 1 januari 2019, samt
bemyndiga Räddningstjänsten Syd att på sätt som framgår av 3
§ i föreliggande taxeförslag årligen besluta om justering av
beloppen i taxetabellerna 1-3 och det belopp som ska utgå per
timme handläggningstid i taxan.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 244/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-09-05, ärende 15
“Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt
tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)”

Höjda avgifter fördyrar för företagen
Taxornas storlek har stor betydelse för kommunens näringslivsklimat. Att kraftigt höja
tillsynsavgifterna, som föreslogs i detta ärende, fördyrar i onödan för de företagare som är
verksamma i kommunen.
Vi yrkade att tillsynsavgifterna inte höjs även om taxekonstruktionen ändras

Börje Hed
FörNyaLund

Hanna Gunnarsson
Vänsterpartiet

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-08-13

1 (3)
Diarienummer

KS 2018/0498

Pernilla Ardhe

Kommunstyrelsen

046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Sammanfattning
Räddningstjänsten Syd har utarbetat förslag till nya taxor för tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och översänt
dem till medlemskommunerna så att beslut i respektive
kommunfullmäktige kan fattas under hösten 2018. Taxorna föreslås
börja gälla den 1 januari 2019. Räddningstjänsten Syd föreslås få
bemyndigande att årligen besluta om justering av timtaxan enligt
särskilt angiven beräkningsgrund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018.
Framställan från Räddningstjänsten Syd om förändring av taxor för
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och
tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
daterad den 1 juni 2018, jämte bilagor.
Förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).

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

Ärendet
Räddningstjänsten Syd har utarbetat förslag till nya taxor för tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och översänt
dem till medlemskommunerna så att beslut i respektive
kommunfullmäktige kan fattas under hösten 2018. Taxorna föreslås
börja gälla den 1 januari 2019. Vidare föreslås Räddningstjänsten
Syd få bemyndigande att årligen besluta om justering av timtaxan

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-13
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Diarienummer

KS 2018/0498
med den procentsats som anges för det föregående kalenderåret
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Justering av taxan
föreslås ske första gången 2020.
Förslaget innebär en höjning av avgifterna som i sin tur beräknas
medföra en ökning av intäkterna för myndighetsområdet med ca 2,5
miljoner kr – från en budget om ca 4500 tkr 2018 till ca 7000 tkr
2019.
Den taxekonstruktion som förbundet har idag täcker inte de
kostnader som organisationen har för myndighetsområdet. För att
verksamheten till större del ska kunna bära sina kostnader behöver
taxekonstruktionen göras om och avgifterna höjas. Under våren
genomfördes en översyn av taxekonstruktionen och slutsatsen blev
att man med dagens konstruktion har kostnadstäckning för ungefär
hälften av nedlagd tid inom myndighetsområdet. Förslaget bygger på
en taxekonstruktion som differentierats utifrån ärendetyp. För
tillsyn enligt LSO delas ärendena in enligt objektets
verksamhetsklass. För tillstånd och tillsyn enligt LBE är indelningen
gjord utifrån tillståndets storlek och komplexitet. De nya taxorna
innebär för tillsyn i genomsnitt ungefär en fördubbling jämfört med
dagens konstruktion. Tillsyn sker som mest vart 3-4 år. För
tillståndsgivning enligt LBE är tidsuppskattningen i förslaget
densamma som i dag, vilket innebär att ingen höjning görs förutom
av timtaxan.
Förslaget till nya taxor har räknats fram med hjälp av det underlag
som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog fram under 2016
för att användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av taxor
vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE
Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som
baseras på en tidsuppskattning för olika ärendetyper och beräkning
av handläggningskostnad per timme (timtaxa). Den nya timtaxan har
beräknats till 1042 kr att jämföra med nuvarande timtaxa på 885 kr
som tillämpas 2018.
En närmare beskrivning av förslaget och bakgrunden till detta
framgår av Räddningstjänstens Syd framställan.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE), att gälla från och med
den 1 januari 2019, samt
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att

bemyndiga Räddningstjänsten Syd att på sätt som framgår av
3 § i föreliggande taxeförslag årligen besluta om justering av
beloppen i taxetabellerna 1-3 och det belopp som ska utgå per
timme handläggningstid i taxan.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 245

Överenskommelse till samverkan i Lund
mellan det civila samhället och kommunen

Dnr KS 2016/0688

Sammanfattning
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett
förslag till Lunds Överenskommelse mellan kommunen och idéburen
sektor i Lund. I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds
Överenskommelse, samt vilka principer och åtaganden som ska ligga
till grund för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor
i Lund. Förslaget till Lunds Överenskommelse har skickats ut för
remissyttrande till nämnder, råd och alla föreningar/organisationer i
Lund. Remisstiden sträckte sig från början av april till den 31 maj
2018. Kommunkontoret har sammanfattat remissvaren.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om
styrdokumentet Lunds Överenskommelse i september 2018.
Därefter går arbetet med Överenskommelsen in i en
genomförandefas och kräver därför en ny organisation.
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till fortsatt organisation
för det fortsatta arbetet med Lunds Överenskommelse.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2018
Sammanställning av remissvar den 28 juni 2018
Reviderad version Lunds Överenskommelse den 26 juni 2018
Minnesanteckningar styrgrupp för Lunds Överenskommelse den 26
juni 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V)
och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Lunds Överenskommelse samt,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för
samordningen av genomförandet av Lunds Överenskommelse.
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD och
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Lunds Överenskommelse samt,

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för samordningen av
genomförandet av Lunds Överenskommelse.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå förslaget till Lunds Överenskommelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Mia Honeths (L)
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Mia Honeths (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och IngaKerstin Eriksson (C) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Torsten
Czenyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Elin
Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

Justerare

anta förslaget till Lunds Överenskommelse samt,
ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för
samordningen av genomförandet av Lunds Överenskommelse.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Börje Hed (FNL), Christer Wallin (M),
Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Mia Honeth
(L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 245/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september
2018, ärende 16 ”Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det
civila samhället och kommunen, (KF)” Dnr KS 2016/0688
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Det finns inget i handlingarna som tyder på att den så kallade
överenskommelsen fyller någon funktion.
För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen
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Kommunstyrelsen

Ulrika Dagård
0734 – 15 09 30
ulrika.dagard@lund.se

Överenskommelse till samverkan i Lund
mellan det civila samhället och kommunen
Sammanfattning
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till
Lunds Överenskommelse mellan kommunen och idéburen sektor i Lund.
I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds Överenskommelse, samt
vilka principer och åtaganden som ska ligga till grund för samverkan
mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Förslaget till Lunds
Överenskommelse har skickats ut för remissyttrande till nämnder, råd
och alla föreningar/organisationer i Lund. Remisstiden sträckte sig från
början av april till den 31 maj 2018. Kommunkontoret har sammanfattat
remissvaren.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om
styrdokumentet Lunds Överenskommelse i september 2018. Därefter går
arbetet med Överenskommelsen in i en genomförandefas och kräver
därför en ny organisation. Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till
fortsatt organisation för det fortsatta arbetet med Lunds
Överenskommelse.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2018
Sammanställning av remissvar den 28 juni 2018
Reviderad version Lunds Överenskommelse den 26 juni 2018
Minnesanteckningar styrgrupp för Lunds Överenskommelse den 26 juni
2018

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Organisationer som företräder barn ges
ytterligare förutsättningar att förmedla barns rättigheter, perspektiv och
åsikter i framtida samarbeten inom Lunds Överenskommelse.

Postadress

Box 41
221 00 LUND

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget /

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) och Lunds
ideella föreningars paraplyorganisation (LIPS) har uppmärksammat
frågan om en lokal Överenskommelse mellan Lunds kommun och den
idéburna sektorn i Lund.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 13 juni 2016 att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram förslag till arbets- och dialogprocess
för att arbeta fram förslag till en lokal överenskommelse mellan Lunds
kommun och Lunds idéburna organisationer. Den 5 december 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna kommunkontorets
förslag till process för Lunds Överenskommelse och att utse Elin
Gustafsson (S) som ordförande för en politiskt tillsatt styrgrupp för
Lunds Överenskommelse. Övriga förtroendevalda i styrgruppen är Emma
Berginger (MP), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Hanna Gunnarsson (V).
Styrgruppen har under 2017 och 2018 genomfört 5 styrgruppsmöten.
Företrädare för organisationerna Paraplyorganisation för
idrottsföreningar i Lund (PIL) och Lunds Ideella föreningars
Paraplyorganisation (LIPS) har medverkat i styrgruppen från hösten
2017. Från och med 2018 medverkar även följande
föreningar/organisationer: Lunds frivilliga samhällsarbetare, ABF
MittSkåne, Svenska kyrkan och S:t Thomas av Aquino församling.
En arbetsgrupp har varit knuten till arbetet och har bestått av
representanter för kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen,
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, samt företrädare
för Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund (PIL), Lunds Ideella
föreningars Paraplyorganisation (LIPS), Lunds frivilliga
samhällsarbetare, ABF MittSkåne, Svenska kyrkan och S:t Thomas av
Aquino församling.

Lunds Överenskommelse
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till
Lunds Överenskommelse mellan kommunen och idéburen sektor i Lund.
I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds Överenskommelse, samt
vilka principer och åtagande som ska ligga till grund för samarbete och
samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund.
Förslaget till Lunds Överenskommelse har skickats ut för remissyttrande
till nämnder, råd och alla föreningar/organisationer i Lund. Remisstiden
sträckte sig från början av april till den 31 maj 2018. I samband med
remisstiden arrangerades sju remissmöten som föreningar i Lund var
inbjudna till för att få mer information om Lunds Överenskommelse,
samt ett möte som riktade sig till tjänstepersoner och förtroendevalda.
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Sammanställning av remissvaren
Överlag är de nämnder och föreningar/organisationer som har lämnat
remissyttrande positiva till förslaget till Lunds Överenskommelse och
Överenskommelsens intentioner, syfte och mål. Nämnder och föreningar/organisationer ser det som positivt att Lunds kommun och idéburen
sektor i Lund utvecklar sitt samarbete. I dokumentet Sammanställning
remissvar över förslag till Lunds Överenskommelse sammanfattas de
synpunkter som har kommit in på förslaget till Lunds Överenskommelse.
Redovisningen utgår från de rubriker i styrdokumentet som beskriver
Överenskommelsens principer och åtaganden, samt rubriken övrigt.
Styrgruppen har reviderat förslaget till Lunds Överenskommelse utifrån
remissvaren och ställt sig bakom det reviderade förslaget.

Förslag till fortsatt arbete och organisation
Kommunfullmäktige förväntas anta förslag till Lunds Överenskommelse
i september 2018. Därefter går arbetet med Överenskommelsen in i
genomförandefasen och kräver därför en ny organisation.
Överenskommelsens styrgrupp har ställt sig bakom förslaget till ny
organisation för Lunds Överenskommelse enligt nedan.
Uppdrag
För att säkra det fortsatta arbetet med Lunds Överenskommelse ingår det
att parterna, Lunds kommun och idéburen sektor i Lund, gemensamt
genomför följande uppdrag:


En handlingsplan ska tas fram med utgångspunkt från principerna
och åtagandena i styrdokumentet Lunds Överenskommelse. Syftet
med handlingsplanen ska vara att identifiera samhällsområden att
utveckla en samverkan kring, samt ta fram aktiviteter och
åtgärder för att till exempel inleda projektsamverkan och eller
idéburen offentlig partnerskap samverkan (IOP).



Att sprida kunskap om Överenskommelsen och olika
samverkanslösningar internt i Lunds kommun till nämnder och
förvaltningar och externt till föreningar och organisationer.



Att ansvara för att även mindre organisationer och föreningars
intressen tas tillvara inom ramen för Lunds Överenskommelse så
att mångfalden av Lunds föreningsliv också inkluderas i arbetet
med Överenskommelsen.



Att följa upp Lunds Överenskommelse vart fjärde år och att följa
upp och utvärdera handlingsplanen varje år. Uppföljning och
utvärdering av Lunds Överenskommelse ska redovisas för kulturoch fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Handlingsplanens uppföljning och utvärdering ska redovisas för
ansvarig nämnd.



I övrigt ta upp till diskussion andra frågeställningar som är viktiga
för idéburen sektor i Lund.
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Ansvar
Kultur- och fritidsnämnden föreslås ha ansvaret för genomförandet av
Lunds Överenskommelse och det fortsatta arbetet med att informera,
implementera och följa upp Lunds Överenskommelse. Detta för att uppnå
synergieffekter och för att samordna kommunens samverkan och
samarbete med idéburen sektor och Lunds föreningsliv. Arbetet med
Lunds Överenskommelse bör fokusera på samverkan genom projekt och
idéburet offentligt partnerskap (IOP) och knytas till
bidragshanteringssystemet och andra frågeställningar som berör idéburen
sektor.
Samtliga nämnder och styrelser har i uppdrag att genomföra intentionen,
syftet och målen med Lunds Överenskommelse.

Arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av representanter för kultur- och
fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen
och kommunkontoret, samt representanter för Paraplyorganisation för
idrottsföreningar i Lund (PIL), Lunds Ideella föreningars
Paraplyorganisation (LIPS), Lunds frivilliga samhällsarbetare, ABF
MittSkåne, Svenska kyrkan och S:t Thomas av Aquino församling har
varit knutna till arbetet med att ta fram Lunds Överenskommelse på
uppdrag av styrgruppen. Arbetsgruppens erfarenheter ska tas till vara i
genomförandet av Lunds Överenskommelse.

Styrgruppens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta förslaget till Lunds Överenskommelse samt,

att

ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för
samordningen av genomförandet av Lunds Överenskommelse.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen
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Ulrika Dagård
0734 – 15 09 30
ulrika.dagard@lund.se

Sammanställning remissvar över förslag till
Lunds Överenskommelse
Remissvar
Följande nämnder, föreningar och organisationer har lämnat remissyttrande över förslaget till Lunds Överenskommelse.
Föreningar/organisationer
ABF Mitt Skåne
Flyktingar Lund – Gemenskap och arbete
Föreningen Lundarallarna
Lunds ideella paraplyorganisation med socialt arbete (LIPS)
Lunds Spelmansgille
Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund (PIL)
SK Bara Bönder
Simklubben Poseidon
Svenska kyrkan i Lund
Vänskapens hus
Nämnder
Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Lunds Renhållningsverk
Miljönämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Postadress

Box 4
221 00 LUND

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Sammanfattning av remissyttrandena
Sammanfattande reflektion av remissyttrandena
Överlag är de nämnder och föreningar/organisationer som har lämnat
remissyttrande positiva till förslaget till Lunds Överenskommelse och
Överenskommelsens intentioner, syfte och mål. Nämnder och föreningar/organisationer ser det som positivt att Lunds kommun och idéburen
sektor i Lund utvecklar sitt samarbete.
Nedan finns en sammanfattning över de synpunkter som har kommit in
på förslaget till Lunds Överenskommelse. Redovisningen utgår från de
rubriker i styrdokumentet som beskriver Överenskommelsens principer
och åtaganden, samt rubriken övrigt.

Gemensamma principer för samverkan
4. Långsiktighet
Flera föreningar/organisationer påpekar vikten av att Överenskommelsen
bygger på ett långsiktigt och kontinuerligt arbete mellan Lunds kommun
och idéburen sektor i Lund för att stärka samverkan. Det behöver därför
utvecklas en tydlig struktur för arbetet. Även kommunens bidragsgivning
bör inkluderas i arbetet med Överenskommelsen.
Föreningarna påpekar också vikten av att Överenskommelsen ska betraktas som partipolitiskt obunden och ska inte påverkas av förändringar i
politiken och vilka partier som styr.
Kommentar: Intentionen med Överenskommelsen är att arbetet ska vara
långsiktigt och bygga på en tydlig struktur. Därför har styrgruppen och
kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till fortsatt organisation för Lunds
Överenskommelse som bygger på ett långsiktigt och gemensamt ansvar
för Överenskommelsen som delas mellan parterna, Lunds kommun och
idéburen sektor i Lund.
I förslaget till det fortsatta arbetet med Överenskommelsen föreslås att
kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genomförandet av Överenskommelsen, tillsammans med idéburen sektor i Lund, för att uppnå synergieffekter och för att samordna kommunens samarbete med idéburen sektor
och Lunds föreningsliv. I genomförandet av Lunds Överenskommelse
bör fokus finnas på samverkan genom projekt och idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Överenskommelsen bör också knytas till bidragshanteringssystemet och andra frågeställningar som berör idéburen sektor.
Målsättningen från Lunds kommun är att Överenskommelsen ska vara
partipolitiskt obunden och i den politiska styrgruppen för Överenskommelsen finns företrädare för alla partier i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket innebär att alla styrande partier i kommunstyrelsens arbetsutskott stödjer och ställer sig bakom arbetet med Överenskommelsen.
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5. Dialog
Föreningar anser att det viktigt att det tydliggörs i förslaget till Lunds
Överenskommelse hur den framtida dialogen ska genomföras mellan
Lunds kommun och idéburen sektor, samt att det klargörs vilket syfte
dialogen ska ha. Föreningar påpekar att dialogen ska främja möjligheterna för föreningar att göra sig hörda, samt att dialogen bör beröra de
kommunala beslut som påverkar föreningslivet i Lund och idéburen sektors förutsättningar och möjligheter.
Kommentar: En kontinuerlig dialog pågår redan idag mellan Lunds
kommun och idéburen sektor i Lund, genom bland annat kultur- och fritidsnämnden och andra nämnder. Det finns också ett antal råd i Lunds
kommun där olika föreningar och organisationer deltar tillsammans med
förtroendevalda och tjänstepersoner. Dessutom har socialnämnden ingått
ett antal IOP:er tillsammans med föreningar i Lund.
Den dialog som ytterligare kommer att föras mellan Lunds kommun och
idéburen sektor inom ramen för Överenskommelsen ska främst fokusera
på vilka olika områden som kommunen och idéburen sektor ytterligare
kan samverka inom för att identifiera lösningar på viktiga samhällsbehov
och utvecklingsfrågor. Dialogen bör även beröra Lunds kommuns bidragshanteringssystem till idéburen sektor.
Formerna och innehållet för dialogen inom Överenskommelsen ska identifieras i handlingsplanen. Utgångspunkten för dialogen är att den ska
vara återkommande och öppen och bygga på respekt för parternas olika
perspektiv och förutsättningar, samt att båda parter ansvarar för dialogen.

Åtaganden för samverkan
Kunskapsökning
Både föreningar och nämnder ser det som positivt att parterna får utökad
kunskap om varandras respektive roller och arbete, dock finns det frågetecken kring hur kunskapsökningen ska gå till. Ska föreningar få utbildning i hur en kommun fungerar?
Kommentar: I det gemensamma arbetet med handlingsplanen ska behovet av kunskap och utbildning identifieras för att öka parternas förståelse
för varandras roller, verksamhet och behov.
Samverkan och dialog
Flera föreningar/organisationer påpekar vikten av det utvecklas en hållbar och långsiktig struktur för samordning av arbetet med Överenskommelsen. Samordningen berör inte enbart hur Lunds kommun och Lunds
föreningar ska samordna sig, utan även hur föreningar ska samverka och
samordna sitt arbete framöver.
Likaså menar föreningar/organisationer att det bör framgå i dokumentet
för Överenskommelsen hur organisationen för Överenskommelsen ska se
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ut framöver, samt att det bör beskrivas vilka samverkansområden det
finns behov av som utgår från medborgarnas behov av sociala aktiviteter.
Det bör också tydliggöras att parterna ska utveckla gemensamma projekt,
insatser och samverka med universitet/forskning för att möjliggöra hållbar samhällsutveckling i Lund.
Nämnder påpekar att det bör läggas till under rubriken ”Samverkan och
dialog” att idéburen sektor ska, när så bedöms vara möjligt, ha möjlighet
att delta i ett tidigt skede i olika planeringsprocesser och framtagande av
beslutsunderlag i frågor som berör dem. Detta på grund av att beslutsprocesserna stundtals kan vara snabba och det kan då vara svårt att involvera
externa parter i processerna.
Kommentar: I förslaget till det fortsatta arbetet med Överenskommelsen
föreslås att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genomförandet av
Överenskommelsen, tillsammans med idéburen sektor, för att uppnå synergieffekter och för att samordna kommunens samverkan och samarbete
med idéburen sektor i Lund. I genomförandet av Lunds Överenskommelse bör fokus finnas på samverkan genom projekt och idéburet offentligt partnerskap (IOP). Överenskommelsen bör också knytas till bidragshanteringssystemet och andra frågeställningar som berör idéburen sektor.
I förslaget till fortsatt arbete finns även med att den arbetsgrupp som består av tjänstepersoner från Lunds förvaltningar och företrädare för
idéburen sektor i Lund, och som har varit med i framtagandet av styrdokumentet Lunds Överenskommelse, ska fortsätta att engageras i arbetet
med genomförandet av Överenskommelsen.
De exakta formerna för dialog och samverkan kommer att hanteras mellan parterna i samband med framtagandet av handlingsplanen.
Eventuellt kan tillägget ”när det är möjligt” läggas till i meningen
”Idéburensektor ska ha möjlighet att delta i ett tidigt skede i olika planeringsprocesser och framtagande av beslutsunderlag i frågor som berör
dem”.
Informationsspridning
Föreningar frågar sig hur de ska sprida kunskap om Överenskommelsen i
sina nätverk? Vilken typ av information ska spridas? Därför bör det
stycket i förslaget till Lunds Överenskommelse förtydligas.
Kommentar: I arbetet med handlingsplanen ska parterna gemensamt
identifiera kanaler för kommunikation och informationsspridning, samt
identifiera vilket behov av information som behöver spridas/delas.
Gemensamma finansieringsformer
Föreningar påpekar att stycket om gemensamma finansieringsformer bör
ändras till att också inkludera dialog och diskussion om föreningsbidrag i
arbetet med Överenskommelsen.
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Nämnder påpekar att det finns ett behov av ta fram kommunövergripande
riktlinjer för finansieringsformer för IOP lösningar.
Kommentar: I genomförandet av Lunds Överenskommelse bör fokus
finnas på samverkan genom projekt och idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Överenskommelsen bör också knytas till bidragshanteringssystemet och andra frågeställningar som berör idéburen sektor. Detta ska förtydligas i dokumentet Lunds Överenskommelse.
Eventuellt finns det behov av att ta fram kommungemensamma riktlinjer
för IOP lösningar.
Mångfald av utövare
Föreningar menar att detta åtagande inte enbart bör handla om en mångfald av aktörer i förhållande till kommunens upphandlingsförfarande. I
texten bör det även framgå att kommunen och idéburen sektor tillsammans ska arbeta för att en mångfald av aktörer (föreningar) ska delta i
arbetet med Överenskommelsen. Utformningen av samverkansformerna
ska utvecklas så att de främjar att en mångfald av aktörer blir en del av
arbetet med Överenskommelsen.
Kommentar: Att både Lunds kommun och föreningslivet ska verka för
att en mångfald av föreningar/organisationer medverkar i arbetet med
överenskommelsen är redan en av principerna för Överenskommelsen.
Därför är det inte nödvändigt att återupprepa skrivningen under åtaganden eftersom principerna styr arbetet med Överenskommelsen.
Uppföljning och utvärdering
Föreningar påpekar att det är otydligt i dokumentet avseende vem som
ska ansvara för uppföljning och utvärdering och att det behöver förtydligas.
Kommentar: Följande skrivning ska läggas till i dokumentet för Lunds
Överenskommelse: Parterna ska tillsammans följa upp överenskommelsen vart fjärde år och uppföljningen ska redovisas för ansvariga nämnder
och kommunfullmäktige. Överenskommelsen ska vid behov revideras.
Handlingsplanen följs upp och utvärderas varje år och ska redovisas för
ansvarig nämnd. Enskilda, konkreta samverkansprojekt följs upp och
utvärderas enligt det ansvar och de rutiner som beslutas för respektive
projekt
De exakta formerna för uppföljning och utvärdering kommer att utarbetas
i samband med handlingsplanen.
Handlingsplan
Föreningar påpekar att det är viktigt att arbetet med Överenskommelsens
handlingsplan påbörjas så fort som möjligt för att kunna konkritisera ar-
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betet med Överenskommelsen och tillgängligöra arbetet för fler föreningar.
Föreningar menar att det även bör förtydligas att föreningar som ansluter
sig till Överenskommelsen inte behöver ställa sig bakom handlingsplanens innehåll och att handlingsplanen bygger på föreningars frivilliga
deltagande. Ingen förening ska vara tvungen att genomföra handlingsplanens åtgärder och aktiviteter.
Kommentar: I handlingsplanen ska parterna gemensamt att arbeta fram
olika åtgärder och aktiviteter som ska leda till att intentionerna, syftet och
målen med Lunds Överenskommelse ska förverkligas. I det ingår att förtydliga hur Överenskommelsens åtaganden ska realiseras och identifiera
vilka samhällsbehov och utvecklingsområden som Lunds kommun och
idéburen sektor ytterligare ska samverka kring för att bidra till samhällsutvecklingen i Lund. Så fort beslut är fattat av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ska arbetet med handlingsplanen påbörjas.
Detta ska förtydligas i dokumentet för Lunds Överenskommelse: Föreningar/organisationer som är anslutna till Överenskommelsen behöver
inte ställa sig bakom handlingsplanens innehåll. Genomförandet av aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen bygger på föreningars/organisationers frivilliga deltagande

Övrigt
Anknytning till kommunens övriga processer
Nämnder påpekar vikten av att arbetet med Lunds Överenskommelse
även samordnas med övriga planeringsprocesser i Lunds kommun för att
synergieffekter ska kunna uppnås.
Kommentar: Enligt förslaget till fortsatt organisation för Lunds Överenskommelse ska kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen ha ansvaret för genomförandet av Lunds Överenskommelse. Rapportering av arbetet med Överenskommelsen sker till kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dock har varje
nämnd och förvaltning som uppdrag att arbeta utifrån Lunds Överenskommelses intentioner, syfte och mål.
I arbetsgruppen som är knuten till processen med Lunds Överenskommelse finns företrädare för kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Representanterna har ansvar för att knyta ihop Överenskommelsen med övriga
planeringsprocesser i Lunds kommun. Eventuellt kan fler företrädare för
andra förvaltningar ingå i arbetsgruppen för att säkra den interna samordningen.
Begrepp
Nämnder påpekar att båda begreppen civilsamhället, civila samhället och
idéburen sektor förekommer i förslaget till Överenskommelsen. Nämn-
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derna menar att eftersom både civilsamhället och det civila samhället är
diffusa begrepp så bör de begreppen inte användas i samband med Överenskommelsen.
Kommentar: För att inte bland ihop begreppen ska idéburen sektor användas i styrdokumentet förslag till Lunds Överenskommelse och i det
fortsatta arbetet med Lunds Överenskommelse.
Demokratisk värdegrund
Nämnder och föreningar påpekar vikten av att det tydliggörs i förslaget
till Överenskommelsen att det enbart är föreningar med en demokratisk
värdegrund och som arbetar för människors lika värde som kan ansluta
sig till Lunds Överenskommelse. Eventuellt kan det finnas behov av utbildning för föreningar i de frågorna. Dessutom bör någon form av
granskning av föreningen göras innan föreningen tillåts att ansluta sig till
Överenskommelsen.
Kommentar: I styrdokumentet Lunds Överenskommelse ska det förtydligas att det enbart är föreningar med demokratisk värdegrund och som
arbetar för människors lika värde som är välkomna att ansluta sig till
Överenskommelsen. Eventuella utbildningsinsatser kommer att identifieras i det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
I samband med att föreningen skickar in protokollet med ansökan om att
ansluta sig till Lunds Överenskommelse är det även möjligt att begära in
föreningens stadgar som en form av granskningsåtgärd.
Goda exempel
Nämnder och föreningar påpekar vikten av att presentera andra och goda
exempel av Överenskommelser så att föreningar och organisationer i
Lund ser fördelar med det samarbete som en överenskommelse kan innebär.
Kommentar: På Lunds Överenskommelses webbsida ska exempel på
andra kommuners Överenskommelser presenteras, samt de samverkanslösningar, till exempel idéburet offentligt partnerskap (IOP,) som Lunds
kommun redan har idag tillsammans med idéburen sektor i Lund. Detta
för att förtydliga och presentera vilka fördelar och möjligheter det finns
för föreningar/organisationer genom Överenskommelsen.
Idéburens sektors roll i förhållande till välfärd
Föreningar påpekar att det bör förtydligas i dokumentet att samarbetet
mellan Lunds kommun och idéburen sektor inte ska innebära att ansvar
för välfärdsfrågor flyttas över från den offentliga sektorn till den
idéburna sektorn.
Kommentar: Följande läggs till under rubriken Syftet med Lunds Överenskommelse: Överenskommelsen innebär inte att det kommunala ansva-
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ret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Lund ska flyttas över till
idéburen sektor.
Otydlighet
Främst föreningar och organisationer som inte har ingått i styr- respektive arbetsgruppen för Lunds Överenskommelse upplever dokumentet om
Lunds Överenskommelse som otydligt och för allmänt hållet. Föreningarna har svårt att förstå vilka parter (vilka typer av föreningar) som inkluderas i arbetet, samt har svårt att föreställa sig hur framtida samarbeten kan se ut. Kan även mindre föreningar, som inte enbart arbetar med
sociala frågor, ansluta sig till Överenskommelsen? Likaså framgår det
inte klart av dokumentet om det är paraplyorganisationer eller andra organisationer som ska företräda övriga föreningar.
Språket i förslaget till Lunds Överenskommelse upplevs också som byråkratiskt och svårt att ta till sig.
Kommentar: Det framgår i inledningen av styrdokumentet att alla föreningar och organisationer i Lund som tillhör idéburen sektor ska betraktas som part i Lunds Överenskommelse (under förutsättning att de ansluter sig). Likaså har det förtydligats i styrdokumentet att alla organisationer och föreningar inom den idéburna sektorn i Lund som utgår från en
demokratisk värdegrund, att alla människor har ett likavärde och som
gynnar samhälls- eller medlemsintresset, kan löpande ansluta sig till
Lunds Överenskommelse oavsett föreningens/organisationens verksamhetsområde och storlek.
Dock framgår inte tydligt i styrdokumentet hur den kommande organisationen ska se ut, samt vilka föreningar som ska företräda andra föreningar
i genomförandet av Överenskommelsen. Eventuellt kan detta ändras i
dokumentet, men eftersom dokumentet är en övergripande viljeyttring
kan det istället vara lämpligt att försöka förtydliga Överenskommelsen
och Överenskommelsens intention på webbsidan. Genom handlingsplanen kommer även arbetet med Överenskommelsen principer och åtaganden att förtydligas.
En allmän översyn av språket i dokumentet ska göras för att undvika byråkratiska ordval och för att förtydliga meningar och innehåll där det är
möjligt.
Paraplyorganisationer
Det finns en oro bland mindre föreningar att de paraplyorganisationer
som finns med i styr- respektive arbetsgruppen för Lunds Överenskommelse inte kommer att ta till vara de mindre föreningarnas intressen och
önskemål i arbetet med Överenskommelsen. Dock finns det en förhoppning att även mindre föreningar och organisationer som inte är anslutna
till en paraplyorganisation ska kunna medverka inom ramen för Lunds
Överenskommelse.
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Kommentar: Denna fråga är viktig och har diskuterats både i styr- och i
arbetsgruppen. Mindre föreningar kanske inte inledningsvis är intresserade av att samverka genom idéburet offentligt partnerskap (IOP), men
kan ändå delta genom att genomföra olika uppdrag i samverkan med
andra föreningar. Ett bra exempel på det är föreningen Kompassen som
genom en IOP med Lunds kommun driver olika boendelösningar för åldersuppskrivna och ensamkommande ungdomar. Dock samverkar Kompassen med flera föreningar kring olika aktiviteter kopplat till boendelösningar.
Förhoppningen är att sådana samarbeten mellan föreningar ska kunna
utvecklas inom ramen för Lunds Överenskommelse, samt även andra
samverkanslösningar där mindre föreningar med olika verksamhetsområden kan ingå. Både Lunds kommun, paraplyorganisationer och andra
föreningar inom Överenskommelsen är ansvariga för att sprida information och bjuda in mindre föreningar att delta i olika samverkanslösningar
och projekt.
Tillgänglighet
Föreningar påpekar vikten av att kommunen beaktar tillgänglighetsaspekter i arbetet med föreningar och då inte bara fysisk tillgänglighet,
utan även tillgänglighet via webb och tillgänglighet som innebär att det är
möjligt att läsa och ta del av olika dokument.
Kommentar: Detta är ett arbete som Lunds kommun arbetar aktivt med
och strävar efter att förbättra och utveckla i samverkan med idéburen
sektor. Lunds kommun har bland annat ett funktionshinderråd där förtroendevalda, tjänstepersoner och förträdare för funktionshinderorganisationer träffas. Lunds kommun har också en handlingsplan för arbetet med
tillgänglighetsfrågor, Delaktighet för alla, som är vägledande i arbetet.
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Förslag till överenskommelse mellan Lunds
kommun och idéburen sektor
Överenskommelsens parter
Parterna är Lunds kommun och alla organisationer/föreningar i Lund som
tillhör den idéburna sektorn.
Idéburen sektor
Idéburen sektor är ett samlingsnamn på en organiserad verksamhet som
bygger på en demokratisk värdegrund, alla människors lika värde och
som gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna bygger på
människors frivilliga engagemang och är fristående från den offentliga
sektorn, samt bedrivs utan vinstsyfte i föreningar, kooperativ, samfund
eller liknande sammanslutningar.
Idéburen sektor kan även benämnas som frivillig sektor, ideell sektor,
idéburna organisationer, föreningslivet, folkrörelser, social ekonomi och
civilsamhället.
Lunds kommun
Lunds kommun har ett lagstadgat ansvar för stora delar av välfärdssektorn. Kommunen ansvarar bland annat för skolor, förskolor, äldreomsorg,
socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning, räddningstjänst, planering av byggande, fritid och kultur. Kommunen har också
ansvar för parker, gator, vägar, vatten och avlopp och annan teknisk försörjning.

Syftet med Överenskommelsen
Överenskommelsen innehåller principer och åtaganden för samverkan
mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Syftet med Lunds
Överenskommelse är att på ett strukturerat sätt stärka förutsättningarna
för samverkan mellan de båda parterna. Överenskommelsen ska även
bidra till att öka föreningars/organisationers och enskilda Lundabors engagemang och medverkan i demokratiska processer och samtal. Överenskommelsen innebär inte att det kommunala ansvaret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Lund ska flyttas över till idéburen sektor.
Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om
varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt
hållbart utvecklingsarbete.
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Målet med Överenskommelsen
Det övergripande målet med Lunds Överenskommelse är att bidra till
Lunds kommuns vision ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. Detta görs genom att:




skapa en tydlig struktur för dialog och samverkan mellan parterna,
uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som
opinionsbildare och röstbärare, samt att stärka idéburen sektors
roll som aktör i samhällsutvecklingen,
utveckla möjligheter för idéburen sektor att ytterligare delta,
skapa mervärde och bidra till välfärdsutvecklingen i Lund genom
idéer, förslag och genom olika samverkans- och finansieringslösningar.

Överenskommelsens process
Lunds Överenskommelse är en viljeyttring och utgör en generell ram för
mer detaljerade avtal och överenskommelser mellan kommunen och
idéburen sektor. När konkreta åtgärder utformas och genomförs inom
ramen för Överenskommelsen ska Överenskommelsens principer och
åtaganden vara vägledande.

Gemensamma principer för samverkan
1. Integritet och oberoende
Principen innebär att samverkan mellan kommunen och idéburen sektor
sker så att organisationer/föreningar kan vara kritiskt granskande och kan
verka självständigt i förhållande till kommunen, utan att riskera sitt stöd
från det offentliga. Organisationer/föreningar ska fungera som oberoende
röstbärare och opinionsbildare och ansvarar för sin egen organisering,
styrning, ledning och finansiering.
2. Öppenhet och insyn
Principen innebär att samverkan bygger på ömsesidig transparens, öppenhet och insyn. Det ska vara möjligt för organisationer och föreningar
att på ett enkelt och öppet sätt följa kommunens handläggning av ärenden
och ta del av de beslut som berör idéburen sektor. Det ska även när så
krävs vara möjligt för kommunen inom ramen för antagna riktlinjer för
bidragsgivning och upphandling att få information om organisationers/föreningars verksamhet och resultat.
3. Kvalitet
Principen innebär att det är den idéburna sektorns organisationer och
föreningar som själva avgör och säkrar kvaliteten i sin verksamhet och
organisation. När idéburen sektor utför verksamhet och tjänster på uppdrag av Lunds kommun är det kommunen som anger krav på kvalitet och
tillgänglighet. Kvaliteten i utförda verksamheter och tjänster ska följas
upp och utvärderas. Uppföljning och utvärdering ska ske med respekt för
parternas olika förutsättningar.
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4. Långsiktighet
Principen innebär att Lunds kommun ska sträva efter att ha långsiktighet
som grund för sina beslut och insatser som berör idéburen sektors förutsättningar. Den idéburna sektorns utveckling och verksamhet är viktig i
ett demokratiskt samhälle. Samverkansformerna mellan parterna ska utgå
från en tydlig struktur och kontinuitet för att idéer och resultat ska kunna
tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt.
5. Dialog
Principen innebär att samverkan mellan Lunds kommun och idéburen
sektor bygger på en kontinuerlig dialog för att främja ett gemensamt utvecklingsarbete och ett kunskapsutbyte. Dialogen ska vara återkommande och öppen och bygga på respekt för parternas olika perspektiv och
förutsättningar.
6. Mångfald
Principen innebär att Lunds kommun och idéburen sektor tillsammans
ska arbeta för att främja en bred representation av föreningar/organisationer i arbetet med Lunds Överenskommelse. Organisationer
och föreningar bidrar till att utveckla en bred representation och mångfald genom att de arbetar med olika och angelägna samhällsfrågor och
kan därmed fånga upp olika Lundabors behov och intressen.

Åtaganden för samverkan
Öppna kontaktvägar
Det ska vara lätt för organisationer/föreningar att få kontakt med rätt förvaltning och person som ansvarar för olika sakområden inom kommunens verksamhet. På samma sätt ska det vara lätt för kommunens representanter att få relevant information från organisationer/föreningar avseende projekt- och bidragsanökningar och/eller andra samarbeten.
(Principen om öppenhet och insyn).
Kunskapsökning
Lunds kommun ska öka sin kompetens om vilka villkor, förutsättningar
och behov idéburens sektors organisationer/föreningar har, samt vilken
betydelse idéburen sektor har för att utveckla ett än mer demokratiskt
samhälle. På samma sätt ska idéburen sektors aktörer öka sin kunskap om
offentlig verksamhet och dess organisation och beslutsvägar, för att utveckla förmågan att bli en än mer aktiv samhällsaktör.
(Principerna om kvalitet, mångfald och långsiktighet)
Samverkan och dialog
Parterna ska gemensamt utveckla former för dialog och samverkan inom
ramen för Lunds Överenskommelse. Det innebär att forum ska finnas
mellan Lunds kommun och idéburen sektor för att utveckla arbetet i enlighet med överenskommelsens intentioner. Idéburen sektor ska i frågor
som berör dem ha möjlighet att delta i ett tidigt skede i olika kommunala
planeringsprocesser och framtagande av beslutsunderlag.
(Principerna om dialog, öppenhet och insyn)
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Informationsspridning
Kommunen ansvarar för att sprida information och kunskap om Överenskommelsen till medarbetare, till föreningar i Lund och till övriga
Lundabor. På samma sätt ska idéburen sektor arbeta för att sprida information och kunskap om Överenskommelsen i sina nätverk, samt bidra
med erfarenhet och kompetens för stimulera nya grupper till att organisera sig och delta i arbetet med Överenskommelsen.
(Principerna om öppenhet och insyn och mångfald)
Samhällsutveckling
Inom ramen för Överenskommelsen ska parterna gemensamt identifiera
viktiga samhällsbehov och utvecklingsfrågor som ska ligga till grund för
olika samarbeten och samverkansformer. Ett sådant arbete ska genomföras med utgångspunkten att idéburen sektor ska behålla sitt oberoende
och sin identitet.
(Principerna om mångfald, dialog och intigritet och oberoende)
Gemensamma finansieringsformer
Parterna ska gemensamt se över möjligheten till och vid behov utveckla
långsiktigt hållbara finansierings- och bidragsformer. Exempel på finansieringsformer kan vara Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och/eller
projektsamarbeten.
(Principen om långsiktighet)
Mångfald av utövare
Kommunen ska se över möjligheten att utforma upphandlingsförfarande
på ett sådant sätt att hänsyn tas till idéburens sektors mervärde och förutsättningar. På samma sätt ska idéburen sektors organisationer öka sin
kunskap om det kommunala upphandlingsförfarande för att kunna medverka vid upphandling.
(Principerna om kvalitet och mångfald)
Uppföljning och utvärdering
Parterna ska tillsammans följa upp överenskommelsen vart fjärde år och
uppföljningen ska redovisas för ansvariga nämnder och kommunfullmäktige. Överenskommelsen ska vid behov revideras. Handlingsplanen följs
upp och utvärderas varje år och ska redovisas för ansvarig nämnd. Enskilda, konkreta samverkansprojekt följs upp och utvärderas enligt det
ansvar och de rutiner som beslutas för respektive projekt.

Handlingsplan
Med utgångspunkt från principerna och åtagandena inom Överenskommelsen ska berörda parter från Lunds kommun och idéburen sektor tillsammans arbeta fram en handlingsplan för gemensamma projekt och
åtaganden. Handlingsplanen ska godkännas av berörd politisk nämnd.
Föreningar/organisationer som är anslutna till Överenskommelsen behöver inte ställa sig bakom handlingsplanens innehåll. Genomförandet av
aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen bygger på föreningars/organisationers frivilliga deltagande.
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Anslutning
Alla organisationer och föreningar inom den idéburna sektorn i Lund
som utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika
värde och som gynnar samhälls- eller medlemsintresset, kan löpande
ansluta sig till Lunds Överenskommelse oavsett föreningens/organisationens verksamhetsområde och storlek. Demokrati och delaktighet ska utövas jämlikt.
Anslutning sker genom att föreningar/organisationer fattar ett styrelsebeslut och skickar in beslutet till Lunds Överenskommelse.

Utträde
Om en förening/organisation som är ansluten till Lunds Överenskommelse beslutar sig för att inte längre vilja delta i Överenskommelsen, ska
föreningen/organisationen skicka in ett styrelseprotokoll om att föreningen inte längre vill vara ansluten.

Styrgruppsmöte Överenskommelsen

Minnesanteckningar
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Sammanträdesdatum

2018-06-26

Styrgruppsmöte Överenskommelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, Lund, 2018-06-26 klockan 10:00–12.00

Ledamöter

Elin Gustafsson (S) ordf.
Inga- Kerstin Eriksson (C)
Erwin Apitzsch, PIL, Paraplyorganisation för idrottsföreningar i
Lund
Angela Noel, LIPS, Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation
med Socialt arbete
Per Brugge, Lunds frivilliga samhällsarbetare
Anne Hansson, ABF MittSkåne
Anna Svensson Melin, Svenska kyrkan
Johan Lindén, S:t Thomas av Aquino församling
Ulrika Dagård, demokratiutvecklare, processledare Överenskommelsen, kommunkontoret

Övriga

Styrgruppsmöte Överenskommelsen

Minnesanteckningar
Sammanträdesdatum

2018-06-26

§1

Remissvar Lunds Överenskommelse

Ulrika Dagård presenterar sammanfattningen av remissvaren för Lunds
Överenskommelse. Styrgruppen lämnar följande förslag till förändringar
i dokumentet för Överenskommelsen.
Syftet med Överenskommelsen
Att under syftet med Överenskommelsen lägga till följande mening:
Överenskommelsen innebär inte att det kommunala ansvaret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Lund ska flyttas över till idéburen sektor.
Gemensamma finansieringsformer
Att under gemensamma finansieringsformer lägga till följande: Parterna
ska gemensamt se över möjligheten till och vid behov utveckla långsiktigt hållbara finansierings- och bidragsformer.
Uppföljning och utvärdering
Att under uppföljning och utvärdering lägga till följande: Parterna ska
tillsammans följa upp överenskommelsen vart fjärde år och uppföljningen ska redovisas för ansvariga nämnder och kommunfullmäktige. Överenskommelsen ska vid behov revideras. Handlingsplanen följs upp och
utvärderas varje år och ska redovisas för ansvariga nämnder och kommunfullmäktige.
Handlingsplan
Att under handlingsplan lägga till följande: Med utgångspunkt från principerna och åtagandena inom Överenskommelsen ska berörda parter från
Lunds kommun och idéburen sektor tillsammans arbeta fram en handlingsplan för gemensamma projekt och åtaganden. Handlingsplanen ska
godkännas av berörd politisk nämnd.
Föreningar/organisationer som är anslutna till Överenskommelsen behöver inte ställa sig bakom handlingsplanens innehåll. Genomförandet av
aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen bygger på föreningars/organisationers frivilliga deltagande.
Anslutning
Att under anslutning lägga till följande: Alla organisationer och föreningar inom den idéburna sektorn i Lund som utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och som gynnar samhällseller medlemsintresset, kan löpande ansluta sig till Lunds Överenskommelse oavsett förening-ens/organisationens verksamhetsområde och storlek. Demokrati och delaktighet ska utövas jämlikt.
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Utträde
Att lägga till rubriken utträde och följande text: Om en förening/organisation som är ansluten till Lunds Överenskommelse beslutar
sig för att inte längre vilja delta i Överenskommelsen, ska föreningen/organisationen skicka in ett styrelseprotokoll om att föreningen inte
längre vill vara ansluten.
Styrgruppen påpekar att många av de frågeställningar som har tagits upp
i remissvaren kommer att hanteras inom ramarna för handlingsplanen och
det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
Styrgruppen anser att det är viktigt att dokumentet Överenskommelsen
skrivs på lätt svenska för att göra dokumentet lättillgängligt för breda
grupper, samt att dokumentet bör översättas till engelska. Likaså bör det
färdiga dokumentet skickas till föreningar för synskadade för att garantera att deras talsyntes fungerar när de läser dokumentet.

Beslut
Styrgruppen beslutar
att

styrgruppen ställer sig bakom det reviderade förslaget till Lunds
Överenskommelse,

att

överlämna det reviderade förslaget till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§2

Förslag till genomförandeprocess för
Lunds Överenskommelse

Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till
styrdokument för Lunds Överenskommelse mellan kommunen och
idéburen sektor i Lund. I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds
Överenskommelse, samt vilka principer och åtagande som ska ligga till
grund för samarbete och samverkan mellan Lunds kommun och idéburen
sektor i Lund. Förslaget till Lunds Överenskommelse har skickats ut för
remissyttrande till nämnder, råd och alla föreningar/organisationer i
Lund. Remisstiden sträckte sig från början av april till den 31 maj 2018.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om styrdokumentet Lunds Överenskommelse i september 2018. Därefter går arbetet med Överenskommelsen in i en genomförandefas och kräver därför en
ny organisation. Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till fortsatt
organisation för det fortsatta arbetet med Lunds Överenskommelse.

Förslag till fortsatt arbete
Uppdrag
För att säkra det fortsatta arbetet med Lunds Överenskommelse ingår det
att parterna, Lunds kommun och idéburen sektor i Lund, gemensamt genomför följande uppdrag:


En handlingsplan ska tas fram med utgångspunkt från principerna
och åtagandena i styrdokumentet Lunds Överenskommelse. Syftet
med handlingsplanen ska vara att identifiera samhällsområden att
utveckla en samverkan kring, samt ta fram aktiviteter och åtgärder för att till exempel inleda projektsamverkan och eller idéburen
offentlig partnerskap samverkan (IOP).



Att sprida kunskap om Överenskommelsen och olika samverkanslösningar internt i Lunds kommun till nämnder och förvaltningar
och externt till föreningar och organisationer.



Att ansvara för att även mindre organisationer och föreningars intressen tas tillvara inom ramen för Lunds Överenskommelse så att
mångfalden av Lunds föreningsliv också inkluderas i arbetet med
Överenskommelsen.



Att följa upp Lunds Överenskommelse vart fjärde år och att följa
upp och utvärdera handlingsplanen varje år. Uppföljning och utvärdering ska redovisas för kultur-och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



I övrigt ta upp till diskussion andra frågeställningar som är viktiga
för idéburen sektor i Lund.
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Ansvar
Kultur- och fritidsnämnden föreslås ha ansvaret för genomförandet av
Lunds Överenskommelse och det fortsatta arbetet med att informera,
implementera och följa upp Lunds Överenskommelse. Detta för att uppnå
synergieffekter och för att samordna kommunens samverkan och samarbete med idéburen sektor och Lunds föreningsliv. Arbetet med Lunds
Överenskommelse bör fokusera på samverkan genom projekt och idéburet offentligt partnerskap (IOP) och knytas till bidragshanteringssystemet
och andra frågeställningar som berör idéburen sektor.
Samtliga nämnder och styrelser har ett uppdrag att genomföra intentionen, syftet och målen med Lunds Överenskommelse.

Arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunkontoret, samt representanter för Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund (PIL), Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation
(LIPS), Lunds frivilliga samhällsarbetare, ABF MittSkåne, Svenska kyrkan och S:t Thomas av Aquino församling har varit knutna till arbetet
med att ta fram Lunds Överenskommelse på uppdrag av styrgruppen.
Arbetsgruppens erfarenheter ska tas till vara i genomförandet av Lunds
Överenskommelse.

Beslut
Styrgruppen beslutar
att

styrgruppen ställer sig bakom förslaget till fortsatt arbete för Lunds
Överenskommelse,

att

överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 247

Förslag till justering av verksamhetsområde
för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund

Dnr KS 2017/0992

Sammanfattning
VA Syd har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018 att återremittera
tidigare förslag till VA SYD för ställningstagande till de synpunkter
som miljönämnden och tekniska förvaltningen framfört.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 43
Ägarnämndens beslut den 8 mars 2018, jämte bilagor
Tekniska förvaltningens skrivelse den 26 juni 2018
Miljöförvaltningens skrivelse den 3 juli 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L), HansOlof Andersson (SD), Börje Hed (FNL) och Hanna Gunnarsson (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att

Justerare

godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Råbylund,
Lund,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i södra Dalby,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i
Hällestadsvägen, Dalby,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Veberöd,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Ormvägen,

Utdragsbestyrkande
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att
att
att
att
att

Genarp,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Södra Sandby,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torna
Hällestad,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Björnstorp,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Åge Tuas vägh,
Genarp,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Skarnberga,
Södra Sandby.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-08-08
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Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Förslag till justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund.
Sammanfattning
VA Syd har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund. Kommunstyrelsen
beslutade den 7 februari 2018 att återremittera tidigare förslag till VA
SYD för ställningstagande till de synpunkter som miljönämnden och
tekniska förvaltningen framfört.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 43
Ägarnämndens beslut den 8 mars 2018, jämte bilagor
Tekniska förvaltningens skrivelse den 26 juni 2018
Miljöförvaltningens skrivelse den 3 juli 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
VA SYD har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund. Det anförs följande.
Med allmän vatten- och avloppsanläggning avses en VA-anläggning som
har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller
annan bebyggelse, över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande
inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (VTL).
Enligt VTL ska huvudmannen bestämma det verksamhetsområde inom
vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas.
VA SYD är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Eslöv, Burlöv, Lund respektive Malmö.
Utanför verksamhets-området gäller inte VTL och med stöd av lagen
fastställd ABVA och taxa. Detta innebär att om fastigheter utanför

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-08
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verksamhetsområdet ansluts till allmänna vatten- och avloppsledningar
gäller ett rent avtalsrättsligt förhållande mellan huvudmannen och
inkopplade fastigheters ägare.
Verksamhetsområde i Råbylund, Lund
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 1 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
Föreslagen ändring av verksamhetsområdet avser området kring
Råbylundsvägen enligt bilaga 1 till VA SYDs tjänsteskrivelse. Området
har sedan tidigare verksamhetsområde för vatten. I samband med
exploatering är nu även avlopp utbyggt i området. Verksamhetsområdet
bör därför ändras till att omfatta såväl vatten som spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i södra Dalby
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 2 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I samband med exploatering har vatten och avlopp byggts ut i områdena
kring Smörbollsgatan och Växelbruksgatan i Dalby. Nuvarande
verksamhetsområde bör därför utökas till att omfatta även dessa
områden. Verksamhetsområdet avser vatten samt spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i Hällestadsvägen, Dalby
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 3 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
Ett antal fastigheter norr om Hällestadsvägen i Dalby har anslutits till
VA-nätet. Nuvarande verksamhetsområde bör därför utökas till att
omfatta även dessa fastigheter. Verksamhetsområdet avser vatten samt
spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i Veberöd
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 4 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I samband med exploatering har vatten och avlopp byggts ut i områdena
kring Siamesgatan och Vallhundsgränden i Veberöd. Nuvarande
verksamhetsområde bör därför utökas till att omfatta även dessa
områden. Verksamhetsområdet avser vatten samt spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i Ormvägen, Genarp
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 5 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
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En fastighet norr om Ormvägen i Genarp har anslutits till VA-nätet.
Nuvarande verksamhetsområde bör därför utökas till att omfatta även
denna fastighet. Verksamhetsområdet avser vatten samt spill- och
dagvatten. Övriga delar av Kärrvallen finns redan idag inom
verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. Prickmarkerat
område på bilaga.
Verksamhetsområde i Södra Sandby
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 6 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I samband med exploatering har vatten och avlopp byggts ut i området
kring Fågelbärsgatan m fl. i Södra Sandby. Nuvarande
verksamhetsområde bör därför utökas till att omfatta även dessa
områden. Verksamhetsområdet avser vatten samt spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i Torna Hällestad
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 7 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I Torna Hällestad finns idag två typer av verksamhetsområden.
Verksamhetsområde för vatten, spill och dag, (prickad markering på
bilaga 7 till VA SYDs tjänsteskrivelse ) samt verksamhetsområde för
endast vatten och spill (rödstreckad markering på bilaga 7 till VA SYDs
tjänsteskrivelse). Markerade delar av det område som även innefattar
dagvatten saknar dagvattenledningar idag. Då VA SYD saknar
dagvattenledningar i området bör detta ändras till att endast omfatta
vatten och spillvatten.
Fastigheterna inom området har redan idag lösningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten såsom stenkistor eller andra
infiltrationsmetoder. Det finns därför inget behov av någon samlad
lösning för dagvattenavledning.
I samband med ändringen bör även de yttre gränserna för
verksamhetsområdet justeras så att de sammanfaller med nuvarande
bebyggelse.
Verksamhetsområde i Björnstorp
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 8 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I Björnstorp finns idag två typer av verksamhetsområden.
Verksamhetsområde för vatten, spill och dag, (prickad markering på
bilaga 8 till VA SYDs tjänsteskrivelse) samt verksamhetsområde för
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endast vatten och spill (rödstreckad markering på bilaga 8 till VA SYDs
tjänsteskrivelse). Då VA SYD helt saknar dagvattenledningar i området
bör detta ändras till att endast omfatta vatten och spillvatten.
Fastigheterna inom området har redan idag lösningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten såsom stenkistor eller andra
infiltrationsmetoder. Det finns därför inget behov av någon samlad
lösning för dagvattenavledning.
I samband med ändringen bör även de yttre gränserna för
verksamhetsområdet justeras så att de sammanfaller med nuvarande
bebyggelse.
Verksamhetsområde i Åge Tuas väg, Genarp
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 9 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I Genarp finns idag två typer av verksamhetsområden.
Verksamhetsområde för vatten, spill och dag, (prickad markering på
bilaga 9 till VA SYDs tjänsteskrivelse) samt verksamhetsområde för
endast vatten och spill (rödstreckad markering på bilaga 9 till VA SYDs
tjänsteskrivelse). Markerade delar av det område som även innefattar
dagvatten saknar dagvattenledningar idag. Då VA SYD saknar
dagvattenledningar i området bör detta ändras till att endast omfatta
vatten och spillvatten.
Fastigheterna inom området har redan idag lösningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten såsom stenkistor eller andra
infiltrationsmetoder. Det finns därför inget behov av någon samlad
lösning för dagvattenavledning.
Verksamhetsområde i Skarnberga, Södra Sandby
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 10 till
VA SYDs tjänsteskrivelse.
Föreslaget nytt verksamhetsområde avser, det av Länsstyrelsen beslutade,
VA-plansområdet i Skarnberga, Södra Sandby. Verksamhetsområdet
avser vatten och spillvatten. Dagvatten ingår inte i verksamhetsområdet.
Kommunstyrelsen återremitterade tidigare förslag till VA SYD för
ställningstagande till de synpunkter som miljönämnden och tekniska
förvaltningen då framförde.
Tekniska förvaltningen konstaterar nu att de förslag på justeringar som
tekniska förvaltningen då hade har arbetats in i det nya förslaget.
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Miljöförvaltningen anser att de synpunkter som lyfts fram av
miljönämnden har hörsammats och införlivats i den omarbetade
versionen av förslaget.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Råbylund,
Lund,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i södra Dalby,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i
Hällestadsvägen, Dalby,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Veberöd,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Ormvägen,
Genarp,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Södra Sandby,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torna
Hällestad,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Björnstorp,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Åge Tuas vägh,
Genarp,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Skarnberga,
Södra Sandby.

Carin Hillåker
Tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Miljöförvaltningen

Delegeringsbeslut

Miljötillsyn

2018-07-03

1 (1)
Diarienummer

MN 2017/0122.11

Kristoffer Oppstedt
046-35 52 75
kristoffer.oppstedt@lund.se

Remiss i ärende - Förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund
Dnr 2017.3082.6
Miljöförvaltningen anser att de synpunkter som lyfts fram i
miljönämndens yttrande MN 2017/0122.3 har hörsammats och
införlivats i den omarbetade versionen av förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund.
Miljöförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

MILJÖNÄMNDEN

Rolf Erlandsson

Kristoffer Oppstedt

Bitr. Miljödirektör

Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 43

Förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i
Lund

Dnr KS 2017/0992

Sammanfattning
VA Syd har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund.

Beslutsunderlag
Ägarnämndens beslut den 5 oktober 2017, § 19, jämte bilagor.
Miljönämndens beslut den 7 december 2017, § 102, jämte bilaga.
Tekniska förvaltningens skrivelse den 21 december 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till VA SYD för ställningstagande till de
synpunkter som miljönämnden och tekniska förvaltningen framfört.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till VA SYD för ställningstagande till de
synpunkter som miljönämnden och tekniska förvaltningen framfört.

Beslut expedieras till:
VA Syd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Kommunstyrelsen
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 30-65

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

§ 30-65

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-09

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

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

Förslag till justering av verksamhetsområde
för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund.
Sammanfattning
VA Syd har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund.

Beslutsunderlag
Ägarnämndens beslut den 5 oktober 2017, § 19, jämte bilagor
Miljönämndens beslut den 7 december 2017, § 102, jämte bilaga
Tekniska förvaltningens skrivelse den 21 december 2017
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
VA SYD har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund. Det anförs följande.
Med allmän vatten- och avloppsanläggning avses en VA-anläggning som
har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller
annan bebyggelse, över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande
inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (VTL).
Enligt VTL ska huvudmannen bestämma det verksamhetsområde inom
vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas.
VA SYD är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Eslöv, Burlöv, Lund respektive Malmö. Utanför verksamhetsområdet gäller inte VTL och med stöd av lagen fastställd ABVA och
taxa. Detta innebär att om fastigheter utanför verksamhetsområdet ansluts
till allmänna vatten- och avloppsledningar gäller ett rent avtalsrättsligt
förhållande mellan huvudmannen och inkopplade fastigheters ägare.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Verksamhetsområde i Råbylund, Lund
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 1 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
Föreslagen ändring av verksamhetsområdet avser området kring
Råbylundsvägen enligt bilaga 1 till VA SYDs tjänsteskrivelse. Området
har sedan tidigare verksamhetsområde för vatten. I samband med
exploatering är nu även avlopp utbyggt i området. Verksamhetsområdet
bör därför ändras till att omfatta såväl vatten som spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i södra Dalby
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 2 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I samband med exploatering har vatten och avlopp byggts ut i områdena
kring Smörbollsgatan och Växelbruksgatan i Dalby. Nuvarande
verksamhetsområde bör därför utökas till att omfatta även dessa
områden. Verksamhetsområdet avser vatten samt spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i Hällestadsvägen, Dalby
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 3 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
Ett antal fastigheter norr om Hällestadsvägen i Dalby har anslutits till
VA-nätet. Nuvarande verksamhetsområde bör därför utökas till att
omfatta även dessa fastigheter. Verksamhetsområdet avser vatten samt
spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i Veberöd
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 4 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I samband med exploatering har vatten och avlopp byggts ut i områdena
kring Siamesgatan och Vallhundsgränden i Veberöd. Nuvarande
verksamhetsområde bör därför utökas till att omfatta även dessa
områden. Verksamhetsområdet avser vatten samt spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i Ormvägen, Genarp
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 5 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
En fastighet norr om Ormvägen i Genarp har anslutits till VA-nätet.
Nuvarande verksamhetsområde bör därför utökas till att omfatta även
denna fastighet. Verksamhetsområdet avser vatten samt spill- och
dagvatten.
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Verksamhetsområde i Södra Sandby
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 6 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I samband med exploatering har vatten och avlopp byggts ut i området
kring Fågelbärsgatan m fl. i Södra Sandby. Nuvarande
verksamhetsområde bör därför utökas till att omfatta även dessa
områden. Verksamhetsområdet avser vatten samt spill- och dagvatten.
Verksamhetsområde i Torna Hällestad
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 7 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I Torna Hällestad finns idag två typer av verksamhetsområden.
Verksamhetsområde för vatten, spill och dag, (prickad markering på
bilaga 7 till VA SYDs tjänsteskrivelse ) samt verksamhetsområde för
endast vatten och spill (rödstreckad markering på bilaga 7 till VA SYDs
tjänsteskrivelse). Markerade delar av det område som även innefattar
dagvatten saknar dagvattenledningar idag. Då VA SYD saknar
dagvattenledningar i området bör detta ändras till att endast omfatta
vatten och spillvatten.
I samband med ändringen bör även de yttre gränserna för
verksamhetsområdet justeras så att de sammanfaller med nuvarande
bebyggelse.
Verksamhetsområde i Björnstorp
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 8 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I Björnstorp finns idag två typer av verksamhetsområden.
Verksamhetsområde för vatten, spill och dag, (prickad markering på
bilaga 8 till VA SYDs tjänsteskrivelse) samt verksamhetsområde för
endast vatten och spill (rödstreckad markering på bilaga 8 till VA SYDs
tjänsteskrivelse). Då VA SYD helt saknar dagvattenledningar i området
bör detta ändras till att endast omfatta vatten och spillvatten.
I samband med ändringen bör även de yttre gränserna för
verksamhetsområdet justeras så att de sammanfaller med nuvarande
bebyggelse.
Verksamhetsområde i Åge Tuas väg, Genarp
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 9 till VA
SYDs tjänsteskrivelse.
I Genarp finns idag två typer av verksamhetsområden.
Verksamhetsområde för vatten, spill och dag, (prickad markering på
bilaga 9 till VA SYDs tjänsteskrivelse) samt verksamhetsområde för
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endast vatten och spill (rödstreckad markering på bilaga 9 till VA SYDs
tjänsteskrivelse). Markerade delar av det område som även innefattar
dagvatten saknar dagvattenledningar idag. Då VA SYD saknar
dagvattenledningar i området bör detta ändras till att endast omfatta
vatten och spillvatten.
Verksamhetsområde i Skarnberga, Södra Sandby
Förändringen av verksamhetsområdet redovisas på karta, bilaga 10 till
VA SYDs tjänsteskrivelse.
Föreslaget nytt verksamhetsområde avser, det av Länsstyrelsen beslutade,
VA-plansområdet i Skarnberga, Södra Sandby. Verksamhetsområdet
avser vatten och spillvatten. Dagvatten ingår inte i verksamhetsområdet.
Ärendet har remitterats till miljönämnden och tekniska nämnden.
Miljönämnden anför i huvudsak följande:
Miljönämnden har inget att erinra mot att befintliga verksamhetsområden
(bilaga 1-6) utökas till att innefatta avtalsanslutna fastigheter.
Miljönämnden anser att VA SYD bör redovisa huruvida
dagvattenhanteringen kan lösas genom enskilda anläggningar i de
områden inom Torna Hällestad, Björnstorp och Genarp (bilaga 7-9) som
föreslås ombildas till att endast omfatta spill- och dricksvatten. I och med
att det i dagsläget finns ett verksamhetsområde för dagvatten så har
kommunen och VA SYD en skyldighet att tillhandahålla tjänster för
omhändertagande av detta. Innan denna ändring kan ske måste det därför
säkerställas att det finns kostnadseffektiva enskilda lösningar som är
tillräckliga. Om så är fallet har miljönämnden inget att erinra mot
föreslagen ändring av verksamhetsområden. Miljönämnden anser att
fastigheterna Hällestad 1:5 och 3:24 (1) bör ingå i verksamhetsområdet
för Torna Hällestad (bilaga 7).
Miljönämnden har inget att erinra mot inrättande av ett nytt
verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i Skarnberga Södra
Sandby (bilaga 10) och ställer sig positiv till utbyggnaden av
ledningsnätet.
Tekniska förvaltningen anför i huvudsak följande:
När det gäller förändring av verksamhetsområde Omvägen i Genarp
föreslås en utökning av verksamhetsområdet så att det även innefattar
fastighet norr om Omvägen som har anslutits till VA-nätet. Omvägen
återfinns i Kärrvallen som är ett område där kommunen säljer mark för
verksamhetsändamål. I takt med att försäljning sker kommer behov
uppstå av anslutning till det allmänna VA-nätet. Det kan således finnas
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anledning att ytterligare utöka verksamhetsområdet för de allmänna
vatten- och avloppsanläggningarna, så att hela Kärrvallen berörs.
I Norreholm, Södra Sandby genomförs för tillfället detaljplan för del av
Sandby 19:4 och 54:5 (Norreholm) i Södra Sandby, Lunds kommun.
Genomförandet sker i två etapper varav det i den första byggts ut gator
och va-nät. Denna etapp omfattas av VA SYDs förslag till förändring av
verksamhetsområde. När det gäller etapp två planerar kommunen påbörja
utbyggnad av byggator i början av 2018. Det finns då möjlighet för
fastighetsägaren att påbörja byggnation av bostäder och behov av
anslutning till det kommunala va-nätet uppstår. Beroende på hur ofta VA
SYD tittar över verksamhetsområdets utbredning skulle det kunna
undersökas om verksamhetsområdet kan utökas till att omfatta hela
detaljplanens utbredning redan nu.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

återremittera ärendet till VA SYD för ställningstagande till de
synpunkter som miljönämnden och tekniska förvaltningen framfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 248

Kemikalieplan för Lunds kommun LundaKem

Dnr KS 2017/1176

Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I förslaget till
kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras planering,
arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun.
Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med följande
frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Miljöförvaltningens PM den17 augusti 2018, med matrisbilaga.
Förslag till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Björn Abelson (S), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Mia Honeth (L)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslaget till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-08-20

Britt Steiner
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Kommunstyrelsen

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Kemikalieplan för Lunds kommun - LundaKem
Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I förslaget till
kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med
följande frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Miljöförvaltningens PM den17 augusti 2018, med matrisbilaga.
Förslag till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Kemikalieplanen syftar till att främja en minskning
av exponering av farliga ämnen med fokus på barn och unga. Detta bidrar
till att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-20
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med
följande frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Miljöförvaltningens utredning
Miljöförvaltningens utredning visar att det finns alternativ till
konstgräs med granulat som ger samma tillgänglighet. Göteborgs
kommun har exempelvis anlagt konstgräsplaner utan granulat vilket
ger samma anläggningskostnader som med granulat. Driftskostnaderna är däremot inte kända.

Kommunkontorets kommentar
Miljöförvaltningen är med i både den nationella beställargruppen
som drivs av Naturvårdsverket och i Miljösamverkan Skånes projekt
om att reducera mikroplaster ifrån konstgräs. Miljöförvaltningen har
även startat en förvaltningsövergripande grupp där bland annat
kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen,
kommunkontoret och LKF ingår. Frågan om alternativa lösningar
kommer att följas där.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anta förslaget till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Britt Steiner
Planeringschef

Miljöförvaltningen
Miljöskydd

PM
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Kommunstyrelsen

Malin Alnemo
046-359 52 68
malin.alnemo@lund.se

Utredning av gummiunderlag och konstgräs
Med anledning av återremiss från Kommunfullmäktige, 2018-05-31
beslut § 95 Dnr KS 2017/1176, har miljöförvaltningen utrett
gummiunderlag och konstgräs med följande frågeställningar:


Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet.



Driftskostnader för olika material, undersökt kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad.



Jämfört olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
hälsopåverkan.

Intentionen med åtgärderna i Lunds kemikalieplan som rör konstgräs var
inte ett absolut förbud utan ett sätt att arbeta med frågan samtidigt som vi
kan hålla oss uppdaterade med nya rön och innovationer inom området.
Under tiden bör det arbetas på olika sätt för att minska spridningen av
granulat med hjälp av rutiner.

Alternativa material med bibehållen tillgänglighet
Det finns alternativ till konstgräsplaner fyllda med granulat och det finns
även alternativa fyllnadsmaterial såsom grus, kokosflis, kork och
bionedbrytbart fyllnadsmaterial är under utveckling. Konstgräsplaner
som inte kräver fyllnad av gummigranulat, t ex krullgräs, anläggs med
grus. Ett gammalt alternativ med bibehållen tillgänglighet som bör
nämnas är grusplan.
Andra alternativ är hybridgräs, vilket består av en väv med konstgräs
med naturligt gräs som växer igenom väven. En hybridplan består av ca
90% naturgräs och 10% konstgräs, där väven fungerar som slitskydd.
Även nya mera slitstarka grässorter är under utveckling. Dessa två
alternativ ger idag inte samma tillgänglighet som konstgräs.
Se bifogad material matris för ökad information av olika alternativ.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-359 59 81

miljoforvaltningen@lund.se

www.lund.se

PM
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Driftskostnader
En traditionell konstgräsplan med gummigranulat kostar 4-6 miljoner att
anlägga som ny. Det krävs underhåll som borstning (ca 1 h per vecka),
påfyllnad av granulat (ca 1.5 ton/år vilket ger kostnad 12000 kr per år)
och en del förebyggande åtgärder för att minska spridning av granulat
som filter i dagvattenbrunnar (ca 3500 kr per brunn). Att byta ut en
konstgräsplan mot en ny uppskattas kosta ca 2 miljoner kronor, då inte
alla lager behöver bytas. Det tillkommer en kostnad på ca 200 000 kr för
att lämna den gamla konstgräsplanen som avfall.
Konstgräsplan utan granulat är ganska nytt och har inte anlagts i Lunds
kommun, anläggningskostnad uppskattas till 4 miljoner kronor.
Driftskostnader är inte tillgängliga eftersom vi inte har egna planer, dock
har Göteborgs kommun nyligen anlagt. Det är möjligt att den här typen
av plan kräver någon sorts borstning. Åtgärder för att minska spridning
av granulat behövs inte och heller ingen påfyllnad av granulat, då
granulat inte behövs för denna typ av konstgräs.
En grusplan kostar uppskattningsvis 500 000 – 800 000 kr.
En ny gräsplan kostar ca 1.5 miljoner i anläggningskostnad. Därefter
tillkommer kostnader för vattning och personalkostnad för 8 h per vecka.
Naturgräsets tillgänglighet är dock lägre än konstgräsplaner. Med en
hybridplan ökar man tillgängligheten med 3-4 gånger, men detta är
fortfarande 1/3 – ½ av en konstgräsplans tillgänglighet. Dock bör
utvecklingen av nya grässorter följas.
Kostnader för information till spelare och användare av planer med
granulat är inte medräknat. Det finns också en kostnad för snöröjning,
men den är oberoende av vilket material eller typ av plan.

Jämförelse av de olika materialens slitage samt möjliga
miljö- och hälsopåverkan
Granulat tillverkat av olika sorters gummi mest uppenbara miljöproblem
är ofrivillig spridning av granulat utanför planen och som når yttre miljö.
Granulatets storlek uppfyller från början definitionen för en mikroplast.
Konstgräsplaner beräknas vara en av de största källorna av mikroplaster
efter däckslitage i Sverige enligt IVLs rapport.
Beroende av vilket material granulatet består av kan det innehålla olika
hälso- och miljö-farliga ämnen, som PAH (polyaromatiska kolväten, kan
vara cancerframkallande), zink, tungmetaller och ftalater
(hormonstörande).
En typ av granulat som utgör ett återvunnet gummi (R-EPDM) kan vara
gjorda av gamla gummilister, elkablar och annat plast- och gummi-avfall
som kan innehålla olika tillsatser.
Mikroplaster i miljön har tidigare främst rört spridning till vatten,
framförallt dagvatten, men på senare tid har även problematiken med
spridning till omgivande natur och mark uppmärksammats. Mikroplaster
uppfattas som föda av mindre djur och anrikas sedan upp i näringskedjan.
Marina djur och fåglar har oftast plast i magen och kan göra att de inte
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får näring nog. Förutom de olika tillsatserna i plasterna fungerar
mikroplaster som bärare av miljögifter, då de binder in till eller fastnar på
mikroplasterna. Särskilt farliga ämnen bör fasas ut ur samhället.
Plastgranulat kan också vara en petroleumprodukt, vilket inte bidrar till
ett fossilfritt samhälle.
Granulat som består av kokosflis eller rishölje kan utgöra grogrund för
tillväxt av mikroorganismer som bakterier och eventuellt locka till sig
skadedjur. Detta skulle kunna ge ökad risk för infektioner hos spelare vid
sårskador. Alternativen är heller inte producerade i vår geografiska
närhet utan behöver transporteras. Sand eller naturgrus är ändliga
resurser vilket bör hushållas med. Nya alternativ av granulat är under
utveckling som kan vara av stort intresse.
Slitaget av de olika alternativen av planer är inte fullt möjligt att utreda i
dagsläget då många av alternativen är nya. Även de traditionella
konstgräsplanerna är svåra att bedöma. Dock räknar man med en
livslängd på ca 10 år.

Avslutning
Konstgräsfrågan är aktuell och det finns en hel del frågetecken kring dess
vara eller icke vara. Det som står klart i Lund idag är att vi har ett mål i
Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 –
LundaEko II:
 Mål 2.3 ”Varor, produkter och tjänster som upphandlas och köps
av kommunen ska innehålla, eller ge upphov till, så lite som
möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen, exempelvis
mikroplaster.”
 mål 3.1 ” Utsläpp såsom emissioner och urlakning av miljö- och
hälsofarliga ämnen, inklusive mikroplaster, från byggnader och
anläggningar i Lunds kommun ska minska.”
 mål 3.2 ”Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i
Lunds kommuns verksamheter som rör barn och unga.”
Miljöförvaltningen är med i både den nationella beställargruppen som
drivs av Naturvårdsverket och i Miljösamverkan Skånes projekt om att
reducera mikroplaster ifrån konstgräs. Miljöförvaltningen har även startat
en förvaltningsövergripande grupp där bland annat Kultur- och
fritidsförvaltningen, Serviceförvaltningen Kommunkontoret och LKF
ingår.

Miljöförvaltningen
Björn Berséus
Miljödirektör
Bilagor: Materialmatris

Malin Alnemo
Miljöinspektör

LundaKem
Kemikalieplanen för Lunds kommun
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Kemikalieplanen i korthet
Kemikalieplanen är ett verktyg för att nå miljömålen i kommunens miljöprogram LundaEko
II och minska Lundabornas exponering för kemikalier.
Områdena i LundaEko II med mål som har en direkt koppling till kemikalieplanen är:
•
•
•

Område 1. Engagera flera
Område 2. Hållbar konsumtion
Område 3. Minskad kemikaliebelastning

Med barn och unga i fokus, omfattar planen följande områden:
•
•
•
•

Bygg, underhåll och anläggning
Upphandling
Förskola, skola och fritidsverksamhet
Information

Åtgärderna ska implementeras i kommunens arbete för att minska miljö- och hälsofarliga
ämnen. Resultatet följs upp i den årliga miljöredovisningen vilket är viktigt för vidare arbete
med kemikalieplanen. Kemikalieplanen kommer att omfatta tre år, därefter kommer den att
revideras.
Kemikalieplanen ska strukturera upp arbetet som i delar redan pågår med att minska
kemikaliebelastningen och vara ett stöd i att nå mål inom LundaEko II.
Lunds kemikalieplan är ett levande dokument som fortlöpande uppdateras med nya åtgärder,
så att kommunen systematiskt och långsiktigt kan arbeta för en giftfri miljö. Uttrycket ”giftfri
miljö” kommer av det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Både ”Giftfri miljö” och
”minskad kemikaliebelastning” används i kemikalieplanen som begrepp för ”minskad mängd
miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i vardagen”.
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Därför behövs kemikalieplaner
I Lunds kommun finns ett program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko II, som
bygger på de nationella miljökvalitetsmålen. Ett mål i miljöprogrammet har fokus på
kemikalier, där framgår det att Lunds kommun ska jobba aktivt med att minimera
exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen. Dessutom får det inte förekomma miljö- och
hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns verksamheter som rör barn och unga.
Kemikalieplanens syfte är att minimera exponering av kemikalier för medborgare i Lunds
kommun och framförallt för barn och unga. Åtgärderna i kemikalieplanen ska strukturera
arbetet för att nå och underlätta uppföljningen av målen i LundaEko II.

Figur 1: Illustration av koppling mellan kemikalieplanens åtgärder med målen i LundaEko II.

Kemikalieplanens syfte är också att skapa gemensamma prioriteringar inom kommunen och
driva utvecklingen av arbetet mot en giftfri vardag. Den ska även verka förebyggande för att
minska risker och framtida kostnader orsakade av kemikalier. Det är av stor vikt att
kemikalieplanen kompletterar kommunens befintliga handlingsplaner inom miljöområdet och
kan fungera som planeringsunderlag för kommunens förvaltningar för att bidra till giftfri
miljö.
Andra organisationer och bolag inom kommunen ska i förlängningen kunna använda
kemikalieplanen för att underlätta det egna arbetet med att minska kemikaliebelastningen.
Planen kan i ett större perspektiv fungera som en katalysator för att öka kunskapen om
kemikalier hos alla som bor och verkar i Lunds kommun.
Flera kommuner bedriver ett framgångsrikt kemikaliearbete med stöd av en antagen
kemikalieplan, däribland Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö.
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Om kemikalier
Kemikalier används inom många områden i dagens samhälle och spelar därför en stor roll i
vår vardag. Det finns mängder av kemiska ämnen i miljontals olika varor och produkter.
Endast i Reach förregistrerades ca 143 000 kemikalier och det är endast de som produceras
eller importeras till EU i mängder om 1 ton eller mer per år. De senaste 50 åren har
förbrukningen av kemikalier ökat markant, från 7 miljoner ton till över 400 miljoner ton
kemikalier om året. I många fall har de bidragit positivt till samhällets utveckling och alla
kemikalier är inte miljö- och hälsofarliga. Dock saknar vi information om många kemikalier
och en del har visat sig leda till miljö- och hälsomässiga problem. Det finns stor osäkerhet
kring effekterna av dessa kemikalier på vår hälsa när de tas upp och blandas i våra kroppar
och vilken påverkan det kan ha längre fram i livet eller för kommande generationer. Det är
därför av stor vikt att vi begränsar, är kritiska och tillämpar försiktighetsprincipen vid
användning av kemikalier med miljö- och hälsofarliga egenskaper.
Arbete för att minska kemikalier i vårt samhälle pågår redan nationellt. Regeringen fastslog år
1999 ett antal nationella miljömål baserat på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det
nationella miljökvalitetsmålet som huvudsakligen fokuserar på kemikalier är Giftfri miljö. Vid
uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen 2017 gjordes bedömningen att målet Giftfri
miljö inte kommer att nås till mål-året 2020. Detta visar att fler nationella och lokala insatser
behövs för att nå målet.
Det finns lagstiftning inom området, men för att uppfylla miljökvalitetsmålet giftfri miljö
behöver fler insatser göras. Det är viktigt att kommunerna intar en aktiv roll för att minska
användningen av kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper. I de fall, där man inte kan
byta ut det kemiska ämnet mot ett bättre alternativ, måste hanteringen ske på ett säkert sätt.
Detta gäller även kemiska ämnena som finns i produkter och varor.

Fokus på barn och unga
Kemikalieplanen har ett fokus på barns och ungas hälsa och miljö. De områden som
identifieras har kommunen rådighet över och de bedöms ha stor inverkan på barns och ungas
miljö och hälsa.
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade.
Efter födseln fortsätter barnens hjärna och immunförsvar att utvecklas, vilket innebär extra
känslighet för kemikalier. Barn befinner sig mycket på golvet nära damm där kemikalier
ansamlas och de utforskar världen med händer och mun. Dessutom har barn tunnare hud,
andas, äter och dricker mer i förhållande till sin vikt, vilket ökar upptaget av kemikalier.
Det är därför viktigt att se över barnens närmiljö och undvika sådant som kan innebära
hälsorisk.
Yngre barn ska prioriteras primärt och sekundärt äldre barn på grund av beteendemönster och
känslighet.
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Åtgärder
Varje åtgärd har en ansvarig nämnd eller styrelse och i de flesta fall någon eller några som är
samverkande nämnd eller styrelse. Den som är ansvarig driver åtgärden och administrerar
indikatorerna i redovisningssystemet Stratsys. Ansvaret innebär inte alltid den största
arbetsinsatsen utan kan vara en sammankallande roll för åtgärden. Samverkande nämnd eller
styrelse bidrar med kompetens eller ren arbetsinsats.
Det finns en bilaga med alla åtgärder samlade i mer detalj med uppskattade kostnader,
tidsramar och indikatorer.

Område 1: Bygg, underhåll och
anläggning
Det är extra viktigt att undvika miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmaterial i
inomhusmiljön. Enligt studier står byggprodukter för ca 40 % av de kemiska föroreningarna
inomhus vilka kan ha cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande
eller allergiframkallande effekter. Det kan röra sig om byggprodukter så som lim och fogar,
puts och murbruk, isoleringsmaterial, golv, byggskivor, färg samt rör och slangar. Enligt
Kemikalieinspektionen är bl. a. formaldehyd ett vanligt förekommande ämne som emitterar
från byggprodukter, vilket också har en cancer- och allergiframkallande effekt. Det är relevant
med materialval inte enbart vid nybyggnation utan även vid renovering och tillbyggnad.
Vid byggarbetsplatser är det även viktigt att rutiner finns för bland annat hantering av avfall
så att det tas om hand på rätt sätt. Kringdrivande plast, så som emballage och frigolit, från
bygganläggningar är ett problem och ger upphov till sekundära mikroplaster i naturen.
Produkter innehållande nanopartiklar bör hanteras med försiktighetsprincipen i åtanke.
Rutiner och val av material omfattar även utomhusanläggningar där barn och unga vistas.
Anläggningar som konstgräsplaner med gummigranulat och lekplatser med gummiunderlag är
dagsaktuella frågor både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Val av material, gummiunderlag
och konstgräs är frågor som kommunen bör diskuteras över förvaltningsgränserna, t. ex. i
LundaKem-gruppen (område 4 åtgärd 4 delåtgärd 2).

Prioriteringar:
•
•
•
•
•

Förskolor
Skolor
Fritidsverksamheter
Inomhusanläggningar för barn t.ex. idrottshallar
Utomhusanläggningar ämnade för barn t.ex. skolgårdar, utegårdar till förskolor,
lekparker, fotbollsplaner m.m.
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Åtgärder
Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid nybyggnation, renovering, markanvisningar och
skötsel samt anläggning av utemiljöer. Material som handlas in bör krav-ställas gällande
innehåll av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det är även relevant att registrera en byggnads
eller anläggnings material, dess placering och kemiska innehåll. Att föra loggbok vid byggen,
renoveringar och anläggningar är därmed ett bra verktyg. Bygga relationer och föra dialog
med entreprenörer och leverantörer, där man tydliggör Lunds kommuns inställning till
kemikaliefrågan är viktigt.

1 Kontroll över kemikalieanvändning
Gemensam kemikalielista för hela kommunen, etablera arbetsgrupp och substitution.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Inventera kemikalielistor.

MN / Alla

Delmål 3.2

Etablera arbetsgrupp - KEMGRUPP.
Diskutera substitutioner och lösningar för att minska hälsofarliga
ämnen.
Utreda databas för Lunds kommuns kemikalieregistrering.
Därefter beslut.
Handla upp databas.
(Beroende av beslut)

MN / KS och alla

Delmål 2.1
Delmål 3.1

Alla kemikalier registreras av respektive förvaltning.

Alla
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SN / TN, MN, KS och alla
KS / SN,MN och UN

2 Upphandlingskrav, bygg
Ställa kemikaliekrav vid upphandling av byggmaterial, entreprenader, markanvisningar samt
material till anläggningar inne och ute.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Definiera gemensamma kemikaliekrav att använda vid upphandling.
(nybyggnation eller ombyggnad)

SN / TN, MN och KS

Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 2.2
Delmål 3.1
Delmål 3.2

Sunda Hus A och B (C där det är nödvändigt),
Upphandlingsmyndighetens krav eller motsvarande kan användas.
Använda ovanstående krav vid upphandling. (nybyggnation eller
ombyggnad)
Använda avancerade, spjutspets eller ytterligare krav som
tilldelningskriterier, för att driva marknaden framåt.
Ställa kemikaliekrav tidigt i processen vid markanvisning och
exploateringsavtal.
(i enlighet med Boverkets byggregler)
Ställa krav vid underhåll och renoveringar. Ta fram rutin för detta.

TN

SN / TN

Uppföljning av upphandlingar

3 Utemiljö
Minimera kemikalieanvändning i utemiljöer och då även i använda material.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Ersätta bensin och dieseldrivna maskiner med fossilbränslefria
alternativ, exempelvis eldrivna.

TN / SN

Delmål 3.2

Ogräsbekämpning och skadedjursbekämpning:
•
•
•

Mekanisk
Termisk
Minska kemiska bekämpningsmedel, inklusive ogräsättika, inom
prioriterat område
Välj material utan tillsatta kemikalier, t ex lärk istället för
impregnerat trä
(undvik trä med hög klimatpåverkan)
Utreda möjligheter att återanvända material som t ex sand i
utemiljöer.
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Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1

4 Gummiunderlag och konstgräs
Utred användning och skötsel av gummiunderlag och konstgräs, för att minimera användning
och undersöka alternativa material.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

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.

KOF / TN och SN

Delmål 3.1
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Gummiunderlag används endast för att uppfylla
tillgänglighetskraven.
Utredning av gummiunderlag och konstgräs
• Finns det material att använda med bibehållen tillgänglighet
• Driftskostnader, undersök kostnad anläggning och driftskostnad
• Jämföra material, slitage och möjliga miljö- och hälsopåverkan
Ställa kemikaliekrav på gummiunderlag och konstgräs i de fall det
behöver användas.
Rutiner tas fram för underhåll av gummiunderlag och konstgräs.

5 Rutiner och samverkan
Ta fram olika rutiner och processer för att arbeta med kemikaliefrågan såsom att uppdatera
rutiner och styrande dokument samt upprätta samarbete över förvaltningsgränserna.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Kemikalier skall inkluderas i befintliga rutiner och styrande
dokument.

SN och TN

Delmål 1.1

Möten mellan förvaltningar för att samverka i frågan.

SN och TN / MN

(T. ex. föreläsningar kring kemikalier på stormöten där alla får
samma information.)

Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2

6 PVC-golv
Inventera PVC-golv inlagda i förskoleverksamheter, utreda alternativa material och ta fram en
plan för byte till bättre material.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
SN / BSN

Inventera PVC-golv inlagda i förskolor.
Utreda alternativa material.
Plan för byte tas fram, där beräknad kostnad framgår.
Byte av PVC-golv mot bättre material enligt underhållsplanen.
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LundaEko II
mål
Delmål 3.2
Delmål 2.1
Delmål 2.2
Delmål 2.3
Delmål 3.1

Område 2: Förskola, skola och
fritidsverksamheter
Barnen vistas stor del av sin tid inomhus i förskolan, skolan och fritidsverksamheter. I dessa
verksamheter har kommunen möjlighet att påverka och minska barnens exponering för
kemikalier i inomhusmiljön. Miljö- och hälsoskadliga ämnen emitterar från bland annat
leksaker, inredning, madrasser och textilier såväl som från fasta inventarier som plastgolv och
färg. Kemikalier sprids till luft och ansamlas i damm, därför är en fungerande ventilation och
rutiner för städ och tvätt viktiga. Det är positivt att barnen spenderar mer tid utomhus, där
luftvolymen innebär minskad exponering. Det finns också material med miljö- och hälsofarliga
kemikalier utomhus, som gamla bildäck, mjuka bollar och olika träinstallationer med olämplig
impregnering.
Idag finns mycket vägledning som stöd för att arbeta för en kemikaliesmart miljö inom skola
och förskola. Både Naturskyddsföreningen och Håll Sverige Rent ger ut gratis information och
material samt tips på kemikaliesmarta aktiviteter för förskola och skola. Det finns även
kostnadsfria utbildningar för pedagoger tillgängliga på internet från Upphandlingsmyndigheten
och Kemikaliecentrum i Stockholms kommun.

Prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tid utomhus
Leksaker
Skapandematerial
Hygienartiklar och handskar – skötbord
Vilostundsmaterial t ex madrasser
Rutiner för städ och innehåll i rengöringsmedel
Rutiner för tvätt och innehåll i tvättmedel
Inredning – dukar, soffor, gardiner och mattor
Inomhusmiljö - fast inredning
Ventilation
Håll Sverige Rent – kemikaliepaket, involverar barnen

Åtgärder
Under 2015-2017 har många pedagoger, framförallt förskollärare, inom Lunds kommun fått
utbildning och verktyg för att minska kemikalieexponeringen i förskola och skola. I
kemikalieplanen ska detta arbete fortskrida genom nya åtgärder och stöd.
Verksamheter anordnade för barn och unga av kommunen, såsom förskola, skola och olika
typer av fritidsverksamheter är alla relevanta att arbeta med för att minska
kemikaliebelastning. Inom detta område avses fritidsverksamheter , såsom fritidshem och
öppna fritidsverksamheter, som kommunen anordnar.
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1 Uppdatera rutiner
Ta fram övergripande rutiner där man systematiserar arbetet som t.ex. städrutiner,
utrensningsrutin och introduktion av nyanställda.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Revidera övergripande standardrutin för städning i samverkan med
berörda förvaltningar.
Upprätta övergripande standardrutin för initial och återkommande
utrensning.
Uppdatera rutin för informera om giftfri förskola och
kemikalieplanen för nyanställda och anställda.

BSN / KOF, UN, SN och MN

Delmål 1.1

BSN / KOF, UN och MN

Delmål 3.2

2 Håll Sverige Rent – kemikalier
Introducera och använda Håll Sverige Rents material gällande kemikalier, eller motsvarande
pedagogiskt material med liknande innehåll, för förskola, skola och i den utsträckning som
möjligt i lämpliga fritidsverksamheter.
Delåtgärd
Använda HSR material (eller motsvarande) för kemikaliesmart
förskola.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
BSN

LundaEko II
mål
Delmål 1.1
Delmål 3.2

Använda HSR material (eller motsvarande) gällande kemikalier
förskoleklass-gymnasiet.

BSN / UN

Använda HSR material (eller motsvarande) gällande kemikalier inom
fritidsverksamhet?

BSN / KOF

3 Utrensning
Arbeta med utrensning i skolan och fritidsverksamheter.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Plan för vilka salar/verksamheter som ska omfattas.

BSN / UN och KOF

Delmål 3.2
Delmål 1.1

Genomföra utrensning.
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4 Miljösamordnare och miljöombud - utbildning och
nätverk
Arbeta med att öka kunskapen inom de egna verksamheterna genom att använda sig av
nätverket med befintliga miljösamordnare och miljöombud, vilket också kan innefatta elever.
Delåtgärd
Miljösamordnare och miljöombud utbildas i kemikaliefrågan, vilket
också kan innefatta elever.
Utbildning för inköpsansvariga.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
BSN / KOF, UN, KS och MN

LundaEko II
mål
Delmål 1.1

BSN / KOF, UN, KS och MN

Delmål 3.2
Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 3.2
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Område 3: Upphandling
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska risker i barns vardag. Att ställa
kemikaliekrav vid upphandling är ett sätt att driva företag till att utöka utbudet och
produktionen av kemikaliesmarta produkter och tjänster. Det bör leda till att det blir lättare för
inköpare och beställare att ”välja rätt”. I Sverige upphandlar den offentliga sektorn för mer än
600 miljarder kronor per år, vilket gör upphandling till ett starkt styrmedel. Dagens
konsumtion innebär ökad kemikalie- och varuproduktion, vilket medför spridning av
kemikalier. Detta är inte förenligt med ett hållbart samhälle. Med tydliga kemikaliekrav vid
upphandling och ökad dialog med leverantörer minskas kemikaliebelastningen.
Produkt-grupper som går till verksamheter med barn och unga ska prioriteras. Det gäller
produkter som är i nära kontakt med barn direkt eller indirekt såsom tallrikar och glas,
leksaker och inredning (madrasser, stoppade möbler, lösa mattor och gardiner)

Prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leksaker
Skapandematerial
Sportprodukter
Köksmaterial (äta av och ur och redskap för tillagning)
Vilostundsmaterial t ex madrasser
Skötbord med tillhörande skötartiklar
Samtlig inredning som används på förskolor, skolor och fritidsverksamheter
Textilier
Elektronik
Städkemikalier
Mat (ex bisfenolfria förpackningar)

Åtgärder
På Upphandlingsmyndighetens hemsida framgår det hur viktig kravställning i upphandling är
för att nå det nationella miljömålet ”Giftfri miljö”: ”En del i arbetet med att nå detta miljömål
är Kemikalieinspektionens arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag.”. Detta belyser
vikten av att stärka miljö- och hälsoaspekterna i den offentliga upphandlingen genom att
kemikaliekrav införs. Miljökompetens inom upphandlingens organisation skulle ge stor effekt
för kommunens arbete för att minska miljö-och hälsofarliga ämnen, medföra ett effektivt
arbetssätt och ekonomiska besparingar.
Vidare är det viktigt att inköpare samt beställare ”väljer rätt” och handlar på avtal när man gör
sina inköp till respektive verksamhet. Upphandlingar som rör byggområdet hanteras under
Område 1 Bygg, underhåll och anläggning.
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1 Kemikaliekrav vid upphandling
Använda Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav där det finns krav framtagna. I övrigt kan
kriterier hämtade från miljöcertifieringar användas.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Ställa kemikaliekrav vid upphandling.

KS

Delmål 2.2
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2
Delmål 2.3

Ställa krav på inga tillsatta mikroplaster i relevanta produkter.

2 Tilldelningskriterier vid upphandling av prioriterade varor
Hårdare kemikaliekrav ställs som tilldelningskriterier vid upphandling av prioriterade varor,
för att visa önskad riktning för branschen.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Välja ut prioriterade varor.

KS / MN

Delmål 2.2
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Använda spjutspets eller särskilda krav som tilldelningskriterier på
dessa varor.

3 Upphandlade avtal ska innefatta att leverantören betalar
för ev. analys
Prioriterade avtal ska innefatta att leverantör ska betala för analyser gjorda för att följa upp
upphandlingen.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Specificera relevanta varugrupper att prioritera.

KS / MN

Delmål 2.3

(exempelvis leksaker, madrasser, inredning och material i kontakt med mat)

Lägg in kravet i relevanta Upphandlingar.

Delmål 2.1
Delmål 3.2

Välja produkter och analyser att genomföra.
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4 Redovisning av leverantör
Leverantören ska vid avrop redovisa om SVHC-ämnen och hormonstörande ämnen från SINlistan ingår i halter över 0,1 % i varan eller inte finns i varan alls.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Efterfråga denna information i avrop.

KS

Delmål 2.3
Delmål 2.1
Delmål 3.2

5 Miljökompetens inom Upphandlingen
Till kommunens upphandling bör knytas miljökompetens.
En miljökompetens knuten till upphandlingen finns i andra kommuner och detta har visat sig
effektivt för att arbeta med upphandling som ett pådrivande verktyg i miljöarbetet. Dessutom
har man sett ekonomiska vinster med detta upplägg.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Arbeta för att få miljökompetens inom upphandlingen alternativt
upprätta rutin.

KS / MN

Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

(Arbeta för att få miljökompetens t. ex. genom att:
• Använda befintliga tjänst/tjänster på enheten och utbilda.
• Tillsätta ledig tjänst med önskad kompetens.
• Ny tjänst.)

6 Markera kemikaliesmarta produkter
Arbeta för möjlighet att märka kemikaliesmarta produkter i kommunens e-handelsdatabas i
framtiden.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Utred markering för kemikaliesmarta varor i e-handelsplattform.

KS / MN

Delmål 2.3

Ny markering läggs in i e-handelsplattform.

KS

Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2
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7 Nätverk för inköpare
Återuppta nätverk och kommunicera avvikelser i köptrohet till inköpare.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Återuppta nätverk för inköpare och utbildningar som omfattar hur
man gör inköp, hållbarhetsaspekten och e-handel.

KS / alla

Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Kommunicera avvikelser i köptrohet till ansvarig inköpare, för att
förbättra köptroheten.

8 Utredning och begränsning av beställare
Inventera antalet beställare, registrera och minska eventuellt antalet.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig /
samverkan)

LundaEko II
mål

Göra upp ett register över alla beställare som finns.

KS / alla

Delmål 1.1

Göra en översikt över en önskad mängd beställare alternativt begränsa
antalet beställare.
Utbilda beställare alternativt gör ett informationsmaterial för beställare.
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Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Område 4: Information
En förutsättning för att minska kemikaliebelastningen i samhället är att frågan lyfts och
kunskaps sprids i hela samhället. Miljöförvaltningen och kommunkontorets miljöstrategiska
enhet har etablerade kontaktvägar med verksamheter i kommunen, verktyg för att sprida
information och därmed möjlighet till påverkan i kemikaliearbetet.
Inom miljöförvaltningen finns redan ett etablerat arbete och kontaktnät med ansvariga för
verksamheter där barn vistas och spenderar sin tid exempelvis förskolor, skolor och
fritidsverksamheter. Dessa kontaktytor bör utnyttjas för att följa upp och stödja områden inom
kemikalieplanen.
Inom detta område kan enade insatser kring information, samverkan och utbildning utföras.
Miljökompetensen bör också användas i olika stödjande funktioner för andra berörda
förvaltningar och enheter. Det är också viktigt att lyfta frågan i olika sammanhang, för att öka
medvetenheten kring problematiken och sprida kunskap.

Prioriteringar
•
•
•

Verksamheter som rör barn och unga
Informationsinsatser
Samverkansinsatser

Åtgärder
Det är viktigt att arbetet med åtgärderna i alla grupper stöttas med kontaktnät och olika
informations- samt utbildningsinsatser. Inom informationsområdet finns åtgärder som
uppfyller detta syfte genom att bilda nätverk för att underlätta kommunikationen och göra
utbildningsinsatser gällande kemikalieproblematiken. Inom detta område ska olika sociala
medier användas för att sprida information. Resultatet av den årliga miljöredovisningen för
målen i LundaEko II används med fördel för planering av inriktning av kommande års
informationsinsatser.
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1 Beakta kemikalieplanens syften i miljöförvaltningens
verksamhetsplan
Det ska tydligt framgå i verksamhetsplanen vad som avses att göras kommande år för att
främja arbetet med kemikalieplanen och dess genomförande.
Denna åtgärd kan innebära att delta i olika projekt med tydlig koppling till syftet av
kemikalieplanen. Det kan också innebära att göra egna projekt med informationsinsatser,
undersökning av olika frågor och för att belysa goda exempel.
Exempel på möjliga projekt:
•
•
•
•
•

Material i kontakt med livsmedel
Rutiner inom Förskola/skola
Ventilation på förskola/skola
Uppföljning av åtgärder inom andra områden
Substitution

Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Planerade projekt

MN

Delmål 2.1
Delmål 1.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2

2 Informationsmaterial
Ta fram olika informationsmaterial, som kan användas i utskick, projekt, delas ut vid
evenemang och läggas ut på sociala medier.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Ta fram material.

MN / KS

Delmål 1.1

Tryck material och/eller publicera på IT-plattform.

Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2
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3 Utbildningsinsatser
Arbeta med olika utbildningsinsatser, som kan vara riktade mot specifika verksamheter,
politiker, kollegor och allmänheten.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Planera årliga insatser. Vad, hur och för vilka.

KS / MN

Delmål 1.2
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

Genomföra insats.
Följa upp insatsen och utvärdera.

4 Samverkan och bilda nätverk
Bilda olika nätverk och tydliga kommunikationsvägar för kemikalieplanen för att stödja
arbetet enligt kemikalieplanen.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Delta i olika nätverk regionalt och nationellt.
Starta grupp för arbete mellan förvaltningar, frågor kring kemikalier
och åtgärder i planen.
Starta expertgrupp med externa medlemmar för de svåra frågorna
inom kemikalieområdet. (främst e-mail grupp, möte behovsbasis)

MN / KS

Delmål 1.2

Använda miljöombud och miljösamordnare för att sprida
information.

KS / MN

Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

5 Evenemang
Delta och anordna evenemang, både större och mindre, för att sprida information.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

Planera evenemang för året.

KS / MN

Delmål 1.2
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

Delta i 1-2 evenemang under året.
Genomföra eget evenemang under året. Minst ett per år.
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Ämnen och områden av intresse
Miljö- och hälsofarliga kemikalier
Kemikalieplanen ska ge verktyg för kommunens arbete med att fasa ut kemikalier med miljöoch hälsofarliga egenskaper.
Det är opraktiskt att arbeta med en lista över specifika kemikalier, då denna snabbt skulle bli
inaktuell. Därför utgår Lunds kommuns kemikalieplan från ämnens egenskaper. I en bilaga
redovisas prioriteringar utifrån egenskapskriterierna som ska ligga till grund för kommunens
kemikalieplan. Detta ska tillämpas både på varor och kemiska produkter.
Listan med egenskapskriterier utgår bland annat ifrån kandidatförteckningen i Reachförordningen och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Dessa två tillsammans
med SIN-listan (beskrivs nedan) är termer som är centrala i kemikalieplanen.
Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg delar in särskilt farliga kemiska ämnen i
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen utifrån kriterier i inneboende
egenskaper eller faror. Utfasningsämnena har definierats av Kemikalieinspektionen utifrån
särskilda kriterier och har så pass miljö- och hälsofarliga egenskaper att de ska fasas ut eller
undvikas helt. Prioriterade riskminskningsämnen ska till följd av deras egenskaper ges
särskild uppmärksamhet och ska riskbedömas i varje enskild hantering.
Det kan vara av stor vikt att arbeta med kemikalier i grupper, då det minskar risken för att ett
oönskat ämne byts ut mot ett annat med liknande egenskaper. Som exempel kan nämnas
bisfenol A, som tillhör en stor grupp av bisfenoler, där flera befaras vara lika hälsoskadliga
som bisfenol A.
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Hormonstörande ämnen
Hormonstörande ämnen ska prioriteras i kemikalieplanen, då de kan ha stor påverkan på
kroppens hormonsystem redan vid mycket låga doser. Fosterstadiet är det mest kritiska skedet
för exponering av hormonstörande ämnen, då de kan ge negativa effekter långt senare i vuxen
ålder.
Idag finns inga beslutade EU-gemensamma kriterier för hormonstörande ämnen. I väntan på
dessa kriterier ska hormonstörande ämnen från ChemSecs (international chemical secretariat)
SIN-lista betraktas som hormonstörande i kommunens interna kemikalieplan. SIN-listan
skapas med gemensamma krafttag av olika miljöorganisationer och granskas av opartiska
experter. Syftet med listan är att snabba på arbetet med mot en giftfri miljö. SIN-listan är
snabbare än kandidatförteckningen på att identifiera miljö- och hälsofarliga ämnen, därför kan
de organisationer som vill vara i framkant i sitt miljöarbete använda den. SIN-listan innehåller
912 ämnen jämfört med kandidatförteckningens 174 ämnen. ChemSec har långt tidigare
identifierat 94 % av ämnena på kandidatlistan.
SIN-listan anses därför som ett relevant verktyg att använda i arbetet för att definiera
hormonstörande ämnen.

Tabell 1: Exempel på hormonstörande ämnen eller grupper:

Ämne el grupp
Bisfenol A
med flera andra bisfenoler (som
är misstänkt hormonstörande)

Användning
Används vid framställning av
polykarbonat och
epoxiplaster samt
hårdgörare i andra plaster

Ftalater

Mjukgörare i plaster

Polybromerade difenyletrar
(PBDE)

Tillsätts i brännbara material
för att minska spridningen av
en brand s.k.
flamskyddsmedel.
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Förekomst
Skålar och bringare
(köksmaterial)
Kvitton
Konservburkar
rör som används i
byggbranschen
m.m.
Bollar
Konstläder
Plastgolv
Elsladdar
Plasttryck på kläder
m.m.
Textilier och plaster
Möbler
Gummikablar och
elektronik
Fordon
m.m.

Mikroplaster
Mikroplasters utbredning i miljön har uppmärksammats under de senaste åren. Mikroplast är
ett samlingsnamn för små plastfragment mellan 1nm till 5mm, varav de minsta är i nanostorlek. Det finns primära och sekundära källor till mikroplast. Primära källor är de plast som
tillverkas som små pellets eller korn för industrin. Sekundära källor bildas oavsiktligt vid
slitage och nedbrytning av olika plast- och gummiföremål.
Tabell 2: En översikt över källor till mikroplast.

Utsläppskällor

Primär mikroplast
Industriell produktion och
hantering av primärplast
Hygienprodukter och
kosmetika.

Sekundär mikroplast
Väg- och däckslitage
Konstgräsplaner och
gummiasfalt
Nedskräpning
Båtbottenfärg
Textiltvätt av syntetfiber.

De största delarna av mikroplast hamnar i dagvattnet som leds ut till haven. En studie visar att
det idag finns sex gånger mer mikroplast än djurplankton i haven. Under år 2015
producerades 322 miljoner ton plast globalt varav 90 % framställdes av fossil råvara.
Mikroplasterna misstas för föda och kan dra till sig kemikalier och därmed utveckla miljöoch hälsofarliga egenskaper. Ny forskning visar att mikroplaster även finns i slam från
reningsverk och blir ett problem när slammet sprids på åkermark, där man sett effekter på
daggmask.
Arbetet för att minska mikroplaster är därför en viktig del i Lunds kommuns miljöarbete och
ska jämställas med andra oönskade kemikalier.

Nanomaterial
Ett annat material som är aktuellt är nanomaterial. Allt fler produkter innehåller nanopartiklar,
vilket medför en del betänkligheter. Nanomaterial eller nanopartiklar är ett samlingsnamn för
mycket små partiklar. Det går att hitta lite olika definitioner för nanopartiklar dock verkar de
flesta definiera storleksordningen som 0,1-50 nm i någon ledd, vilket motsvarar 0,000 000 1
mm – 0,000 050 mm.
Nanomaterial framställs för att man vill utnyttja dess speciella egenskaper och de används i
många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och
elektroniska produkter.
Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det
förekommer som nanomaterial än i sin vanliga form. De speciella egenskaper som ett
nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö. Inte bara de tekniska
egenskaperna, utan även de farliga egenskaperna kan förändras. Nanomaterial kan tas upp,
spridas och verka i kroppen och i miljön på annat sätt än ämnena i sin normala storlek.
Riskerna med nanomaterial behöver utredas vidare och vi behöver följa utvecklingen och
lagstiftningen på området. När det gäller nanomaterial vet vi ännu mycket litet. Därför bör vi
hantera det i enlighet med försiktighetsprincipen.
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Hållbar utveckling/Giftfria kretslopp
Åtgärderna i kemikalieplanen verkar också för att uppnå giftfria kretslopp. I förlängningen är
giftfria kretslopp kopplat till en hållbar utveckling och vidare till problemen som finns med
det konsumtionssamhället vi har idag. Som en följd av detta har en konsumtionstrappa tagits
fram som ett verktyg att använda vid inköp till olika verksamheter.

Figur 2: Konsumtionstrappan är framtagen för att använda som ett verktyg vid inköp till sin verksamhet.

Det finns likheter med den välkända avfallstrappan. Det är meningen att trappan ska främja
eftertanke innan inköp och även att inget inköp sker. Vid minskad konsumtion minskar även
kemikaliepåverkan, då det påverkar behovet av produktion och resursåtgång.
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Mål och uppföljning
Övergripande mål
Kemikalieplanen syftar i förlängningen till att nå målen i LundaEko II. Dessa övergripande
mål sätter kursen för i vilken riktning vi ska arbeta med frågan. Målen som är centrala för
kemikalieplanen är inom område 3 i LundaEko II. ’Minska kemikaliebelastningen för
Lundabon’. Dock är mål 1 och 2 inom områdena ’Motivera flera’ och ’Hållbar utveckling’
högst aktuella i kemikalieplanen.

Styrande mål med uppföljning
Varje åtgärd har indikatorer, vilka är utformade så att de ska kunna utvärderas eller mätas.
Uppföljning görs i Stratsys av den ansvariga förvaltningen.
Uppföljning av de olika kommunala miljömålen görs årligen av kommunstyrelsen. Denna
uppföljning kan sedan användas som ett av kriterierna för att välja områden för olika
informationsinsatser under nästföljande år.
Uppföljning av arbetet med åtgärderna knutna till kemikalieplanen följs upp årligen av
miljönämnden. Detta för att i mer detalj se hur arbetet framskrider.

Revision och framtid
Planen bör revideras minst vart tredje år för att hålla kemikalieplanen så aktuell som möjligt.
Vid uppdatering av kemikalieplanen läggs nya aktuella åtgärder in, för att säkerställa att
kommunens arbete kring miljömålet giftfri miljö drivs framåt. Kemikalieplanen ska revideras
av miljönämnden.
En lista över nya åtgärder upprättas, uppdateras och används löpande, av
kemikalieplansansvariga på miljöförvaltningen under kemikalieplanens giltighetstid, 20182020.
I nästa version av kemikalieplanen är det troligt att nya områden behandlas och att befintliga
områden avancerar sina åtgärder för att driva arbetet framåt. Desto mer kemikalieplanen
utvecklas bör den bidra till att alltmer öka medvetenheten om kemikalieproblemet bland de
som verkar och bor i Lunds kommun.
Kemikalieplanen kan öka samarbetet mellan förvaltningar och öppna upp nya
kommunikationsvägar mellan dessa, som en synergieffekt.

Så har vi jobbat med planen
2014 fick miljönämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram underlag till en
kemikalieplan för Lunds kommun. Våren 2016 tilldelades miljönämnden en budget för
framtagandet varefter det faktiska arbetet vidtog. Arbetet med planen har bland annat
genomförts med hjälp av arbetsgrupper med representanter från berörda förvaltningar.
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Avgränsningar och kopplingar till andra
dokument och planer
Kemikalieplanen har en naturlig koppling till några befintliga mål och styrande dokument
från internationella mål till LundaEko II. Planen avgränsas till de områden som kommunen
har rådighet över. Dock är andra organisationer och bolag välkomna att använda
kemikalieplanen i sitt kemikaliearbete. I de fall där kommunen inte har rådighet är det en
viktig uppgift att påverka genom informationsinsatser och ingå i samarbeten för att lyfta
frågan på regional och nationell nivå. En del områden omfattas redan av andra befintliga
planer, regionala program eller etablerad tillsyn.

Styrande dokument
Kemikalieplanen kommer inte att inbegripa förorenad mark, luftföroreningar, dagvatten,
vatten och avlopp, spridning av slam, avfall eller ekologisk mat. Dessa ingår i befintliga
planer eller program.

Relevanta mål
Kemikalieplanen syftar till att skapa en bättre miljökvalitet och bidra till att nå existerande
globala, nationella, regionala och kommunala mål.

LundaEko II
LundaEko II ska vara vägledande i kommunens miljöarbete. LundaEko II har åtta prioriterade
områden med mål och delmål definierats. Kemikalieplanen har en direkt koppling till framför
allt Område 3. Minskad kemikaliebelastning, vars mål är definierat enligt följande: ”Värna
Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga
ämnen.” De andra områdena som kemikalieplanen har en koppling till är ’Engagera flera’ och
’Hållbar konsumtion’.
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Nationella mål
Generationsmålets och dess utgångspunkt att förutsättningarna för att nå miljöproblemen
inom en generation ska vara en drivande faktor för kemikalieplanen.
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser." Generationsmålet

Åtgärderna i planen ska verka för att nå det nationella miljömålet Giftfri miljö som syftar till
att minska kemikalier i samhället.
I Naturvårdsverkets rapport om den årliga uppföljningen av Sveriges nationella miljömål
2017, framgår det att miljömålet inte kommer att nås och åtgärder för en giftfri miljö kommer
att behövas även efter 2020 i Sverige, inom EU och internationellt. I rapporten framgår även
behovet av fokus på barn och att det behövs information om kemikaliers förekomst i material
och varor genom varans hela livscykel.

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen
är nära bakgrundsnivåerna.” Miljömålet Giftfri miljö

Internationella mål
Giftfri miljö kan kopplas till åtta av FNs globala utvecklingsmål och utvecklingsagendan
Agenda 2030.
2. Ingen hunger

11. Hållbara städer och samhällen

3. God hälsa och välbefinnande

12. Hållbar konsumtion och produktion

6. Rent vatten och sanitet för alla

14. Hav och marina resurser

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Lagstiftning
Lagstiftningen som reglerar varor och kemiska produkter ändras och uppdateras med tiden,
vilket sker långsamt i jämförelse med kemikalieindustrins utveckling. Lunds kommun vill
genom kemikalieplanen sätta högre krav och på det sättet försöka ligga steget före
lagstiftningen. Kemikalieplanen ska även kunna vägleda kommunen vilka områden som är
prioriterade för att uppnå störst effekt. Kommunens uppgift är även att öka kunskapen om
kemikalier hos invånare och verksamhetsutövare inom kommunen.

EU-lagstiftning
Kemikalier regleras huvudsakligen genom EU-förordningar, t ex Reach ((EG) nr 1907/2006)
som är den mest omfattande kemikalielagstiftningen i världen och gäller över svensk lag.
Tillverkare och importörer ansvarar för att de ämnen som tillverkas, släpps in och används på
europeiska marknaden, inte ska ha skadliga effekter på människors hälsa och miljön, enligt
Reach.
Enligt artikel 33 i Reach-förordning (EU) nr 1907/2006 har konsumenten rätt till information
om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så
kallade kandidatförteckningen. Återförsäljaren ska kunna tala om ifall den innehåller något
särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det
att informationen efterfrågas. Återförsäljaren ska få samma information om varan från
tillverkaren eller importören vid leverans.
Nedan följer ett urval av andra EU-förordningar och direktiv, som är aktuella idag, inom
kemikalieområdet:
♣ Leksaksdirektivet- det mest omfattande regelverket för leksaker
♣ RoHS-direktivet (2011/65/EU) - elektrisk och elektronisk utrustning
♣ Biocid-förordningen (EU) 528/2012
♣ Förordning för tvätt- och rengöringsmedel (EG) nr 648/2004
♣ POPs-förordningen (EG) nr 850/2004 – reglerar användning av vissa långlivade
organiska föreningar i både kemiska produkter och varor
♣ CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
♣ Förpackningsdirektivet (94/62/EG)
♣ Batteridirektivet (2206/66/EG)

Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EES-området (EU, Island,
Lichtenstein och Norge), gäller produkter både importerade och tillverkade inom EES.
Märkningen visar att produkten uppfyller EUs normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd.
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Svensk lagstiftning
Svensk lag som miljöbalken och arbetsmiljölagen, med underställda lagar och förordningar
förhåller sig till och kompletterar EU-lagstiftningen. Exempel på detta är miljöbalkens
allmänna hänsynsregler – kunskapskravet, försiktighets- och produktvalsprincipen, som gäller
för verksamhetsutövare. Produktvalsprincipen innebär bl. a. skyldighet att undvika att
använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, i de fall de kan ersättas med produkt som
anses vara mindre farliga. Lagstiftningen är komplex men inte tillräcklig för att nå det
nationella miljömålet giftfri miljö. Dessutom finns brister i efterlevnaden och den kunskap
som behövs. Andra styrmedel och åtgärder är därmed viktiga.
Försiktighetsprincipen från miljöbalken bör vara i fokus
när vi arbetar med åtgärderna i kemikalieplanen.

Flera förordningar och föreskrifter, meddelade med stöd av miljöbalken, reglerar kemikalier
direkt eller indirekt och innehåller ofta regler som bara gäller i Sverige. Exempel är
förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (2012:861), om kosmetiska
produkter (2013:413) och om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-31

§ 95

Kemikalieplan för Lunds kommun LundaKem

Dnr KS 2017/1176

Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I arbetet med
framtagandet av planen har bland annat representanter från berörda
förvaltningar engagerats.
I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds
kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar
uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.
Miljönämnden har godkänt planen och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem – Kemikalieplan för
Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018, § 150
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Förslag till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun
Miljönämndens beslut den 8 mars 2018 § 27
Sammanställning och behandling av inkomna remissvar den 2 mars 2018

Anföranden
Eleni Rezaii Liakou (S), Jan Annerstedt (FNL), Emma Berginger (MP),
Gunnar Brådvik (L), Lars V Andersson (C), Marit Stigson (FI) och
Christer Wallin (M) yttrar sig.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S), Emma Berginger (MP) och Lars V Andersson
(C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag med följande tillägg:
att tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp
av granulat genom ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Den
utredning om alternativa lösningar som nu pågår ska slutföras under
2019.
Gunnar Brådvik (L) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-31

kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en utredning av
gummiunderlag och konstgräs med följande frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
hälsopåverkan.
Lars V Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S) och Marit Stigsson
(FI) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på
detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på yrkandet om återremiss
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-05-31

Kemikalieplan för Lunds kommun- LundaKem
Ledamöter
Lennart Prytz
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Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mattias Horrdin
Karin Nilsson

X
X
X
X

Karl Branzén

X
X
X
X

Klara Twete

X
X

Hanna Örnskär

X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist
Gunilla Hedlund
Mikulasek
Carl Sjöberg

X
X
X
X
X
X
X
X

Helena Falk

X
X
X
X
X
X
X
X

Eva S Olsson

X
X
X

Mohsen Abtin

X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

30

20

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (7)

Sammanträdesdatum

2018-05-31

Transport:
Ledamöter
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg

Parti
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(-)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
Alla
V

Ersättare
Lars A Ohlsson
Mats Nilsson

30

20

0

0

0

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Erik Hammarström

X
X
X

SUMMA:

40

25

Omröstningen utfaller med 40 ja-röster mot 25 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således, med stöd av reglerna om
minoritetsåterremiss, att bifalla Gunnar Brådviks (L) m.fl.
återremissyrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
-

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att
genomföra en utredning av gummiunderlag och konstgräs med
följande frågeställningar:
Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet
Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad
Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
hälsopåverkan

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-31

KS 2018/0333

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-05-31 klockan 17.00–20.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), §§ 91-98, kl 17:40-20:35
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 82-97, kl 17:00-20:30
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V), §§ 82-93, kl 17:00-19:00
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-31

KS 2018/0333

Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Klara Twete (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Ronny Johannesson §§ 82-90
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Joakim Månsson
Bengtsson (-)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) § 98
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) §§ 94-98
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD) §§ 82-97, kl. 17.00-20.30
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)

Ersättare

Joakim Twete (S), kl. 18.40-20.35
Kenneth M Persson (S)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L), kl. 17:00-20:20
Nita Lorimer (V)
Stefan Andersson (FI)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 82-98

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-31

KS 2018/0333

Kommunkontoret, Rådhuset den 13 juni 2018 kl 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Holger Radner (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-31

Paragrafer

§ 82-98

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-06

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-04-17

KS 2017/1176

Kommunstyrelsen

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

Kemikalieplan för Lunds kommun - LundaKem
Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I arbetet med
framtagandet av planen har bland annat representanter från berörda
förvaltningar engagerats.
I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds
kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar
uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.
Miljönämnden har godkänt planen och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem – Kemikalieplan för
Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Förslag till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun
Miljönämndens beslut den 8 mars 2018 § 27
Sammanställning och behandling av inkomna remissvar den 2 mars 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Kemikalieplanen syftar till att främja en minskning
av exponering av farliga ämnen med fokus på barn och unga. Detta bidrar
till att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö.

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

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2018-04-17

KS 2017/1176

Ärendet
Kemikalieplanen
Miljönämnden har haft i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I förslaget till
kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras planering,
arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun. Fokus
för planen är barn och unga i Lunds kommun.
Kemikalieplanen beskriver åtgärder, uppföljning och revidering av
planen. Den ska bidra med prioriteringar och stöd i kemikaliearbetet i
kommunen och främja ett systematiskt arbetssätt.
Planen konkretiserar arbetet med att minska kemikaliebelastningen för
Lundaborna och innehåller åtgärder som ska bidra till att uppnå flera av
målen i LundaEko II. Speciellt det prioriterade området: ”Minskad
kemikaliebelastning” och målet: 3. ”Värna Lundabornas hälsa och miljön
genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen”.
Planens fokus är barn och unga och åtgärdsförslagen omfattar fyra
arbetsområden:
- bygg, underhåll och anläggning,
- förskola, skola och fritidsverksamheter,
- upphandling och
- information.

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen konstaterade i sitt remissyttrande att kemikalieplanen
är ett omfattande och ambitiöst dokument som innehåller nationella och
lokala mål samt åtgärder inom fyra arbetsområden. Kemikalieplanen är
ett viktigt medel för att uppnå målen i LundaEko II framförallt inom
området ”Minskad kemikaliebelastning”.
Kommunstyrelsen konstaterade att kemikalieplanen bör ha en tydlig och
korrekt ansvarsstruktur, den bör därför endast peka ut ansvarig nämnd
eller styrelse. Slutligen rekommenderade kommunstyrelsen
miljönämnden att såväl kostnad/tidsåtgång som indikationer läggs som
bilagor till planen och sålunda ej underställas fullmäktigebeslut.

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2018-04-17

KS 2017/1176

Kommunkontorets kommentar
Miljöförvaltningen har inför beslutet i miljönämnden till viss del
uppdaterat förslaget till kemikalieplan i enlighet med inlämnade
remissyttranden.
Efter miljönämndens beslut har kommunkontoret i samråd med
miljöförvaltningen gjort vissa redaktionella strykningar i texten där det
refereras till arbetet med planen eller i övrigt till förvaltningar,
avdelningar eller enheter.
Kommunkontoret har även, i samråd med miljöförvaltningen, förändrat
ansvarsfördelningen för vissa åtgärder i enlighet med nämndernas
remissyttranden.
Bilagorna har tagits bort och underställs inte kommunfullmäktiges beslut.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige s besluta
att

anta förslaget till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 249

Hemställan från VA SYD om godkännande av
ändringar av styrdokument och organisation
för VA SYD med anledning av Lomma
kommuns inträde som medlemskommun

Dnr KS 2018/0508

Sammanfattning
Förbundsstyrelsen i VA SYD har vid sammanträde den 15 juni 2018
beslutat ställa sig bakom förslag till Lomma kommuns inträde i VA
SYD samt godkänna förslag till nya styrdokument och
samverkansavtal.

Beslutsunderlag
Förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv,
Eslöv och Lomma
Reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan Lund,
Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma
Reglemente för ägarnämnderna för VA-samverkan mellan Lund,
Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma
Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet för VA-samverkan
mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma
Förslag till samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv
avseende Lomma kommuns inträde i VA SYD
VA SYDs hemställan den 15 juni 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2018

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Mats Helmfrid (M) och Björn Abelson (S)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att

Justerare

godkänna Lomma kommuns inträde i kommunalförbundet VA
SYD,
godkänna föreslagna förändringar i förbundsordning,
reglemente för förbundsstyrelsen och reglemente för
revisorerna
godkänna samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv och
Eslöv avseende Lomma kommuns inträde i VA SYD,

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
att
att

godkänna förslaget till reglemente för Ägarnämnd Lomma,
samt
villkora beslutet av att Malmö kommun, Burlövs kommun och
Eslövs kommun fattar motsvarande beslut om ombildning av
kommunalförbundet VA SYD.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-07-02

Gunnar Jönsson

Diarienummer

KS 2018/0508

Kommunstyrelsen

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Hemställan från VA SYD om godkännande av
ändringar av styrdokument och organisation för VA
SYD med anledning av Lomma kommuns inträde som
medlemskommun
Sammanfattning

Förbundsstyrelsen i VA SYD har vid sammanträde den 15 juni 2018
beslutat ställa sig bakom förslag till Lomma kommuns inträde i VA
SYD samt godkänna förslag till nya styrdokument och
samverkansavtal.

Beslutsunderlag

Förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv,
Eslöv och Lomma
Reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan Lund,
Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma
Reglemente för ägarnämnderna för VA-samverkan mellan Lund,
Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma
Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet för VA-samverkan
mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma
Förslag till samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv
avseende Lomma kommuns inträde i VA SYD
VA SYDs hemställan den 15 juni 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2018

Barnets bästa

En barnkonsekvensbeskrivning bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet

VA SYD har översänt en hemställan om godkännande av ändringar i
styrdokument och organisation för VA SYD med anledning av Lomma
kommuns inträde som medlemskommun i VA SYD med
organisationsövergång den 1 januari 2019.
Ett beslut från kommunstyrelsen i Lomma kommun föreligger om
önskemål om inträde i VA SYD. Slutligt ställningstagande om inträde
Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

1 (3)

Tjänsteskrivelse
2018-07-02

Diarienummer

KS 2018/0508

från Lomma kommun kommer att tas vid sammanträde i
kommunfullmäktige i Lomma kommun den 15 oktober 2018, efter
det att VA SYDs hemkommuner tagit ställning till samverkan med
Lomma och godkänt erforderliga ändringar av styrdokumenten.
Förbundsfullmäktige tar därefter slutligt ställning.

VA SYDs politiska organisation utgörs av förbundsfullmäktige,
förbundsstyrelse och en ägarnämnd för varje medlemskommun. Vid
beredningen av Lomma Kommuns inträde har förutsatts att
principerna för den politiska organisationen inte förändras. Det
innebär att Lomma erhåller platser i förbundsfullmäktige och
förbundsstyrelsen och att det bildas en ägarnämnd för Lomma enligt
de principer som gäller.

Vissa bestämmelser i gällande förbundsordning och reglementen har
justerats med hänsyn till Lommas inträde i förbundet.

De samlade dokumenten som styr verksamheten efter Lommas
inträde omfattas av förslaget till samverkansavtal.

Av förslaget till samverkansavtal följer bl.a att Lomma kommun till
förbundet överför sin samlade VA-verksamhet. Centrala
stödfunktioner från Lomma kommun, som idag utnyttjas av VAverksamheten i Lomma, avslutas då verksamheten överförts till VA
SYD. Istället utnyttjas de resurser som finns i VA SYD för
motsvarande uppgifter inom VA verksamheten i Lomma.

Samtliga anställda i Lomma kommun som har sina huvudsakliga
arbetsuppgifter inom VA-verksamheten ska erbjudas anställning i VA
SYD, enligt bestämmelserna i lagen om anställningsskydd om
verksamhetsövergång.
Lomma kommun överlåter sina samlade anläggningstillgångar till VA
SYD per den 1 januari 2019. Överlåtelsen sker med utgångspunkt i
bokfört värde.
Lomma kommun överlåter övriga materiella resurser hänförliga till
VA-verksamheten till VA-SYD. Överlåtelsen sker per den 1 januari
2019. Värdet bestäms i första hand efter bokfört värde.
VA SYD övertar samtliga avtal som Lomma kommun tecknat inom
övertaget område.
VA SYD övertar från Lomma kommun gällande hyresavtal för
fastigheter m.m. som disponeras för verksamhetens behov.

2 (3)

Tjänsteskrivelse
2018-07-02

Diarienummer

KS 2018/0508

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att

att
att

godkänna Lomma kommuns inträde i kommunalförbundet VA
SYD,
godkänna föreslagna förändringar i förbundsordning,
reglemente för förbundsstyrelsen och reglemente för
revisorerna
godkänna samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv och
Eslöv avseende Lomma kommuns inträde i VA SYD,
godkänna förslaget till reglemente för Ägarnämnd Lomma,
samt
villkora beslutet av att Malmö kommun, Burlövs kommun och
Eslövs kommun fattar motsvarande beslut om ombildning av
kommunalförbundet VA SYD.

Carin Hillåker
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
DATUM

2018-06-15

DIARIENUMMER

Till
Kommunfullmäktige i Burlövs, Eslövs, Malmö och Lunds kommun

Hemställan om godkännande av ändringar av styrdokument och
organisation för VA SYD med anledning av Lomma kommuns inträde som
medlemskommun i VA SYD
Härmed hemställs om godkännande av förslag till ändringar av förbundsordning för VA
SYD, ändring av reglementen för de politiska organen i VA SYD, ändring av VA SYD.s
organisation samt om godkännande av förslag till nytt samverkansavtal mellan Lund, Malmö,
Burlöv, Eslöv Lommas kommuner.

Underlag för hemställan
VA SYD.s verksamhet startade den 1 januari 2008. Verksamhetens struktur och organisation
har utvecklats sedan starten för att möta krav och förväntningar på förbundet. Sedan starten
av förbundet 2008 har verksamheten konsoliderats och förutsättningar för att utvidga
förbundet har skapats. Burlöv blev ny medlem i VA SYD från och med 2011 och Eslöv från
och med 2012. Ett av VA SYD.s uppdrag är en fortsatt utvidgning av förbundet inom sitt
närområde.
Lomma kommun genomförde under perioden 2017-05-31 till 2017-10-31 en förstudie som
undersökte för- och nackdelar för Lomma kommun avseende VA-samverkan med VA SYD.
Förstudien presenterades för tekniska nämnden i Lomma 2017-12-11. Vid tekniska
nämndens möte 2018-02-26 beslutades om att gå vidare med att på ett mer detaljerat sätt
undersöka vad ett samgående med VA SYD innebär för Lomma kommun och att ett arbete
med att ta fram ett beslutsunderlag skulle inledas.
Vid ett möte mellan Katarina Pelin, förbundsdirektör på VA SYD, och Tommy Samuelsson,
samhällsbyggnadschef i Lomma kommun, 2018-03-05 beslutades att detta arbete skulle
inledas omgående och att det var önskvärt med en skyndsam process inte minst ur ett
verksamhetsperspektiv. Avsikten med arbetet i denna fas var att underlaget skulle möjliggöra
att va-verksamheten vid Lomma Kommun kan överföras till VA SYD 2019-01-01 och
avsikten är var även att ärendet skall föreläggas kommunfullmäktige i Lomma den 6
september 2018.
Under våren har därmed följande inriktningsbeslut tagits


Tekniska nämndens beslutade 2018-06-18 att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur
föreslå kommunfullmäktige att ansöka om inträde till VA SYD.
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 att föreslå kommunfullmäktige att ansöka
om inträde till VA SYD.

Konsekvensen av ovanstående beslut är att även VA SYDs arbete med att hantera Lomma
kommuns formella ansökan om medlemskap måste inledas om det skall vara möjligt att
överföra verksamheten per 2019-01-01.
Arbetsmodell för intagning av nya medlemskommuner i VA SYD
Vid utvidgning av VA SYD med nya kommuner används en översiktlig arbetsmodell. Efter
en intresseanmälan eller ansökan från ny kommun tar VA SYD i samverkan med den nya
kommunen fram ett beslutsunderlag, som bland annat omfattar en inventering av
förhållandena i den nya kommunen och en beskrivning av konsekvenserna för såväl den nya
kommunen som för VA SYD av en samverkan. I beslutsunderlaget ingår även förslag till ny
förbundsordning, reglemente för förbundsstyrelse, ägarnämnder och revisorer samt ett nytt
samarbetsavtal mellan kommunerna.
Framtaget beslutsunderlag behandlas av ansvarig politisk nämnd som lämnar det vidare till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i den nya kommunen.
Underlaget behandlas även av VA SYD.s förbundsstyrelse. Om förutsättningar finns görs en
hemställan till kommunfullmäktige i hemkommunerna inom VA SYD om godkännande av
den nya kommunen som ny medlem och om godkännande av förslag till ändring av
förbundsordning, reglementen och samarbetsavtal.
Efter ett positivt besked till den nya kommunen erfordras ett formellt beslut i den nya
kommunens kommunfullmäktige. Därefter följer en beredning av ärendet i VA SYD.s
förbundsstyrelse för beslut i förbundsfullmäktige för VA SYD.
Handläggningsprocedur och tidplan för Lommas inträde i VA SYD framgår av tabellen
nedan. Med tanke på att tidplanen är snäv kommer vissa beslut att behöva villkoras för att
ärendegången med Lomma kommuns inträde i förbundet skall kunna beredas på ett formellt
korrekt sätt.
Dokument
Beslutsunderlag och nya
styrdokument (preliminära)

Beslutsunderlag och nya
styrdokument

Beslut eller ställningstagande
Internt ställningstagande Lomma

Tidpunkt
2/5

Beredning Tekniska nämndens
arbetsutskott Lomma
Ärende i Tekniska nämnden Lomma
Information Förbundsstyrelse VA SYD

28/5

Beredning KS Lomma
Information, VA SYD ÄN Malmö
Information, VA SYD ÄN Lund
Information, VA SYD ÄN Burlöv
Information, VA SYD ÄN Eslöv
Information, VA SYD del 1

20/6
16/5
17/5
18/5
18/5
1/6

Beslut KF Lomma
Beslut förbundsstyrelsen VA SYD och
hemställan till nuvarande
medlemskommuner

6/9
15/6
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18/6
8/5

Hemställan om att godkänna
Lommas medlemskap och
godkänna styrdokumenten

Alla dokument och beslut

Beredning i KS och beslut i KF
Malmö KS
Malmö KF
Lunds KS
Lunds KF
Burlövs KS
Burlövs KF
Eslövs KS
Eslövs KF
Beslut i VA SYDs förbundsstyrelse att
erbjuda Lomma medlemskap i VA SYD
Beredning i KS i Lomma
Beslut i KF i Lomma

15/8
30/8
15/8
30/8
3/9
17/9
4/9
24/9
Extra möte den
26/9 kl 13.00
KS 26/9 KF 15/10

VA SYDs ställningstagande och fortsatt handläggning
Förbundsstyrelsen i VA SYD har vid sammanträde 2018-06-15 beslutat att ställa sig bakom
förslag till Lomma kommuns inträde i VA SYD samt att godkänna förslag till nya
styrdokument och samverkansavtal.
Vid inträde av en ny medlemskommun i VA SYD krävs enligt gällande förbundsordning att
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar godkänner de ändringar i förbundsordning
och organisation som föranleds av inträdet av den nya kommunen.
Efter det att hemkommunerna tagit ställning till Lommas inträde och till de nya
styrdokumenten och samverksansavtalet skall förbundsfullmäktige i VA SYD formellt
besluta om Lommas inträde i förbundet efter beredning i förbundsstyrelsen. Ett slutligt
ställningstagande av kommunfullmäktige i Lomma skall tas före förbundsfullmäktiges
slutliga ställningstagande.
VA SYD.s organisation efter Lommas inträde
VA SYD.s politiska organisation utgörs av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och en
ägarnämnd för varje medlemskommun. Vid beredningen av Lommas inträde i VA SYD och i
kontakterna med företrädare för Lommas kommun har förutsatts att principerna för den
politiska organisationen inte förändras. Det innebär att Lomma erhåller platser i
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen och att det bildas en ägarnämnd för Lomma enligt
de principer som gäller.
Nuvarande tjänstemannaorganisation har utformats för att enkelt kunna ta hand om
arbetsuppgifterna i en nytillkommande kommun. All personal från Lomma som arbetar med
VA-verksamheten kommer att erbjudas anställning i VA SYD. Personalöverföringen till VA
SYD genomförs som en verksamhetsövergång och personalen kommer att integreras i
organisationen på bästa sätt både för enskilda individer och för VA SYD.
Styrkan med en VA-samverkan baseras på stordriftsfördelar, ett mera effektivt
resursutnyttjande och möjligheter till spetskompetens och kompetensförsörjning, som
verksamheterna var för sig inte har möjligheter att upprätthålla. Tanken att bortse från
kommungränserna är riktig även i ett längre tids- och utvecklingsperspektiv, vilket är
synonymt med storleksförändringen.
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Malmö 2018-06-20

Carina Svensson

Katarina Pelin

Ordförande

Förbundsdirektör

Förbundsstyrelsen VA SYD

VA SYD

VA SYD.s handläggare är vice förbundsdirektör Henrik Aspegren
Bilagor









Förslag till tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige
Fördjupad VA-utredning – VA samverkan mellan Lomma och VA SYD
Förslag intresseanmälan Lomma Kommun
Förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv avseende Lomma kommuns
inträde i VA SYD.
Förslag på förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och
Lomma.
Förslag på reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-samverkan mellan Lund, Malmö,
Burlöv, Eslöv och Lomma.
Förslag på reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv,
Eslöv och Lomma.
Förslag på reglemente för revisorerna för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv
och Lomma.
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FÖRSLAG TILL SAMVERKANSAVTAL,
FÖRBUNDSORDNING FÖR VA SYD,
REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN,
ÄGARNÄMND LUND,
ÄGARNÄMND MALMÖ,
ÄGARNÄMND BURLÖV,
ÄGARNÄMND ESLÖV,
ÄGARNÄMND LOMMA
OCH REVISORERNA

SAMVERKANSAVTAL MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV
AVSEENDE LOMMA KOMMUNS INTRÄDE I VA SYD
Mellan, Lunds kommun, Malmö kommun, Burlövs kommun, Eslövs kommun och
Lomma kommun träffas följande avtal om Lomma kommuns inträde som
förbundsmedlem i VA SYD.
1 § Inledning
1.1.

När Lunds kommun och Malmö kommun träffade avtal om samarbete i VA SYD angavs i avtalet att syftet var att kommunalförbundet på sikt skulle kunna breddas till ytterligare kommuner. Burlövs kommun blev medlem i VA SYD 2011-01-01 och
Eslövs kommun 2012-01-01.
1.2.

Lomma kommun har nu, i syfte att erhålla en breddad bas för organiserandet av VAverksamheten i Lomma kommun, beslutat att gå samman med Lund, Malmö, Burlöv
och Eslöv i samarbetet i kommunalförbundet VA SYD.
1.3.

Utgångspunkten för Lommas inträde är att samordning, effektivisering och resursuppbyggnad skall åstadkommas under hänsynstagande till att varje i samarbetet
deltagande kommun skall utgöra ett eget VA-verksamhetsområde. Utgångspunkten
stämmer över-ens med principerna för förbundsbildningen.
1.4

Vissa bestämmelser i hittills gällande förbundsordning och reglementen har justerats
med hänsyn till Lommas kommuns inträde i förbundet. De samlade dokumenten som
styr verksamheten efter Lommas kommuns inträde omfattas av detta samarbetsavtal.
1.5

Det samverkansavtal som träffades mellan Malmö och Lund vid bildandet av VA
SYD, det samverkansavtal som träffades mellan Malmö, Lund och Burlöv vid Burlöv
kommuns inträde i VA SYD och det samverkansavtal som träffades mellan Malmö,
Lund, Burlöv och Eslöv vid Eslöv kommuns inträde i VA SYD kan innehålla
bestämmelser om ombildningen som fortsatt gäller. Sådana bestämmelser påverkas
inte av detta avtal om Lommas inträde.
2 § Förbundsordning och organisation
2.1

För samverkan skall bilagda förbundsordning gälla, bilaga 1.
2.2

För förbundsstyrelse skall bilagda reglemente gälla, bilaga 2.

2.3

För ägarnämnderna för Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv respektive Lomma skall bilagda
reglementen gälla, bilagorna 3, 4, 5 och 6.
2.4

För revisorerna skall bilagda reglemente gälla, bilaga 7.
2.5

Med hänsyn till att det är fråga om kommuner i ett expansivt område ska antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige och övriga organ i förbundet bli föremål för
förhandlingar mellan medlemskommunerna inför varje ny mandatperiod som påbörjas
närmast efter fyra år efter det att senaste omprövning gjordes. I kommunalförbundets
styrdokument ska införas den numerär på representation man vid överläggningarna
blir överens om och för till beslut i respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.
Vid överläggningarna gäller som utgångspunkt att hittillsvarande representation i förbundsfullmäktige grundar sig på en ordning som innebär att medlemskommun har rätt
till en ledamot och en ersättare för varje påbörjat 30 000- tal invånare kommunen har.
När det gäller förbundsstyrelsen har hittillsvarande ordning grundats på att varje medlemskommun har rätt till en ledamot och en ersättare för varje påbörjat 80 000- tal
invå-nare kommunen har. Förbundet är ett förbund med förbundsfullmäktige, som
svarar för kommunproportionaliteten, vilket innebär att förbundsstyrelsens roll är av
operativ ka-raktär, något som gör att styrelsens antal bör hållas på en begränsad nivå.
Vid utvidg-ning av förbundet och vid översyn av ledamotsantal i förbundsstyrelsen
bör därför inte någon exakt matematisk proportionalitet i främsta rummet eftersträvas.
Antalet ledmöter i ägarnämnderna bestämmer respektive medlemskommun själv.
3 § Utgångspunkt för överförandet av VA-verksamheten i Lomma
3.1

Lomma kommun överför till förbundet sin samlade VA- verksamhet.
3.2

Centrala stödfunktioner från Lomma kommun, som idag utnyttjas av VAverksamheten i Lomma, avslutas då verksamheten överförts till VA SYD. I stället
utnyttjas de resurser som finns i VA SYD för motsvarande uppgifter inom VA
verksamheten i Lomma.
4 § Personalfrågor
4.1

Samtliga anställda i Lomma kommun, som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter
inom VA- verksamheten skall erbjudas anställning i VA SYD, enligt bestämmelserna
i lagen om anställningsskydd om verksamhetsövergång. I samband därmed regleras
samtliga i samband med verksamhetsövergången aktuella frågor.

4.2

Pensioner och därmed likartade förmåner regleras enligt de huvudprinciper som
normalt tillämpas för verksamheter med avgiftskollektiv, där det är kollektivet som
skall svara för samtliga pensionsförmåner m.m. som är hänförliga till VAverksamheten, även för tid som ligger före överföringen till förbundet. Lomma
kommun, förbundet och de fack-liga organisationerna tillsammans med vederbörande
pensionsmyndighet skall träffa närmare överenskommelse om den tekniska
regleringen av detta.
Utgångspunkten är att kommunerna för tiden fram till övertagandetidpunkten svarar
för pensionsförmåner för anställda som från kommunal anställning går över till
anställning hos kommunalförbundet, medan kommunalförbundet svarar för sådana
förmåner för tiden fr.o.m. övertagandetidpunkten.
4.3

Vidare regleras frågor om semester, semesterlöneskulder och andra i sammanhanget
relevanta frågor.
4.4

Under tiden fram till Lomma kommun har blivit medlemskommun i VA SYD skall
stor restriktivitet gälla i fråga om tillsättning av befattningar som skall övertas av VA
SYD. Tillsättning förutsätter samråd med VA SYD.
4.5

Medbestämmandeförhandlingar och kollektivavtalsförhandlingar skall föras så att
samtliga skyldigheter i samband med övergång av verksamhet fullgörs.
5 § Överlåtelse av anläggningstillgångar och övriga materiella resurser
5.1

Lomma kommun överlåter sina samlade anläggningstillgångar till VA SYD per den 1
januari 2019. Överlåtelsen sker med utgångspunkt i bokfört värde.
5.2

Lomma kommun överlåter övriga materiella resurser hänförliga till VA-verksamheten
till VA SYD. Överlåtelsen görs per den 1 januari 2019. Värdet bestäms i första hand
efter bokfört värde.
5.3

Förbrukningsmateriel och liknande överförs normalt utan särskild ersättning.
5.4

VA SYD övertar samtliga avtal, inkl. försäkringsavtal, som Lomma kommun tecknat
inom övertaget område. Parterna skall gemensamt verka för att motparterna i avtalen
godkänner partsbytet.
Lomma kommun skall verka för att sådana avtal som träffas under tiden fram t.o.m.
den 1 januari 2019, som skall övertas av VA SYD, förses med klausul som anger att
Lomma kommun har rätt att överföra avtalet på VA SYD.

5.4

Kundfordringar, leverantörsskulder, moms. etc., som hänför sig till tiden före den 1
januari 2019, regleras av Lomma kommun.
5.5

Under tiden fram till Lomma blir medlemskommun i VA SYD skall stor restriktivitet
gälla i fråga om större investeringar och större ekonomiska åtaganden inom sådana
områden som skall övertas av VA SYD. Om en betydande investering eller en större
ekonomisk aktivitet behöver vidtas skall samråd ske med VA SYD för att klarlägga
om det kan finnas någon samordningsaspekt.
6 § Fastigheter, ledningar, m.m.
6.1

VA SYD övertar från Lomma kommun gällande hyresavtal för fastigheter m.m. som
dis-poneras för verksamhetens behov. Utgångspunkten för hyressättningen i
kommunala fastigheter skall vara VA-lagens bestämmelser om nödvändiga kostnader.
I externa fas-tigheter skall parterna verka för att hyresvärden godkänner överlåtelsen
av hyresrätten.
6.2

Lomma kommun skall medverka till att VA SYD kan förvärva fastighet i Lomma
kommun att utnyttjas som huvudfastighet för servitut som VA SYD måste ha för
förläggning av led-ningar i annans mark.
6.3

VA SYD övertar enligt punkt 5.1 i detta avtal samtliga anläggningstillgångar
hänförliga till VA-verksamheten. I den mån behov uppkommer att säkerställa
övertagandet skall sådan säkring ske på smidigast möjliga sätt.
6.4

Ekonomisk reglering mellan kommun och VA-kollektiv vid behov av flyttning av ledningar i olika situationer, avvattning av allmänna platser m.m. skall följa samma
principer som gällt före medlemskapet i VA SYD vid reglering mellan kommun och
VA-kollektiv. Principerna skall rymmas inom begreppet ”nödvändig kostnad”.
6.5

I fråga om relationen till Sydvatten AB gäller att såväl Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv
och Lomma står kvar i sina respektive relationer till Sydvatten AB. VA SYD ersätter
respektive kommun fullt ut för de ekonomiska kostnader VA-verksamheten
förorsakar kommunen i nämnt hänseende. I avtalet mellan Malmö och Lund om
bildandet av VA SYD angavs att på sikt skall utredas hur den långsiktiga relationen
till Sydvatten AB skall gestalta sig. Detta gäller fortfarande.
7 § Finansiering
7.1

Finansiering av VA SYD.s verksamhet sker med kostnadstäckande avgifter.

7.2

Taxor skall fastställas för varje verksamhetsområde för sig.
7.3

VA SYD utnyttjar delägarkommunernas finansfunktioner för finansiering av
verksam-heten enligt bestämmelser i förbundsordningen.
7.4.

VA SYD får uppta lån för verksamhetens behov enligt bestämmelser i förbundsordningen.
8 § Samverkan
8.1

VA SYD och Lomma kommun skall på olika sätt samverka i syfte att VA SYD.s
verk-samhet skall kunna utvecklas i riktning som tillgodoser Lommas behov inom
VA-området. Samråd skall ske enligt bestämmelser i förbundsordningen.
8.2

Erforderliga resurser från Lomma kommuns IT-enhet skall bidra med kompetens och
verksamhetskännedom samt att ha mandat att genomföra erforderliga åtgärder i
befintlig miljö för att möjliggöra ny lösning för VA SYD. Dubbelriktad
kommunikation skall upprättas mellan Lomma och VA SYD för tillgång till
gemensamma tjänster, applikationer och data. Avtal för funktionstillgänglighet
tecknas. Hårdvara och verksamhetsspecifika licenser i Lomma verksamhet överlåts
till VA SYD.
8.3

För att förstärka banden mellan förbundsmedlemmarna och VA SYD skall närvarorätt
och yttranderätt ges till vissa förtroendevalda ledamöter hos förbundsmedlemmarna,
punkt 8.1 i förbundsordningen.
8.4

VA SYD skall aktivt delta i Lomma kommuns stadsplaneringprocess och delta i olika
miljöinriktade åtgärder. Aspekter med avseende på hållbar utveckling ska beaktas.
9 § Genomförandet
9.1

Ledamöter i VA SYD.s förbundsfullmäktige utses av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige. Förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige nominerar också
personer som skall väljas av förbundsfullmäktige till förbundsstyrelsen. Vidare
beslutar för-bundsmedlemmarnas kommunfullmäktige antalet ledamöter i
ägarnämnden för fullmäktiges egen kommun samt nominerar ledamöter till
ägarnämnden.

-------------------------

Föreliggande avtal har upprättats i fem originalexemplar varav parterna tagit var sitt
ex-emplar.

Malmö ……………………

Burlöv ……………………

För Malmö kommun

För Burlövs kommun

Lund……………………

Eslöv……………………

För Lunds kommun

För Eslövs kommun

Lomma……………………
För Lomma kommun

Bilaga 8

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET
FÖR VA-SAMVERKAN MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV
OCH LOMMA
Detta reglemente ingår som bilaga G till Förbundsordningen
1 § Organisation
1.1
Kommunalförbundet har åtta revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser.
1.2
Ordförande och vice ordförande utses enligt förbundsordningens bestämmelser.
2 § Revisorernas uppgifter
2.1.
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i
kommunal verksamhet.
2.2.
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från att varje kommun såvitt avser s.k.
ägarfrågor utgör en från förbundets övriga verksamhet klart avgränsbar enhet, som bl.a.
möjliggör särskild taxa för varje kommun.
2.3.
Revisionsarbetet skall därutöver inriktas på att verksamheten, under hänsynstagande till vad
som angetts under punkt 2.2., så långt det är rationellt och kostnadseffektivt och resursmässigt
motiverat samordnas och effektiviseras mellan verksamhetsområdena.
3 § Budget
Kommunalförbundet skall tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.
4 § Sakkunniga
4.1
Revisorerna biträds av sakkunniga i den omfattning som behövs för att fullfölja granskningen
enligt god revisionssed enligt vad som regleras i kommunallagen avseende sakkunnigt biträde.
4.2
Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de
sakkunniga som biträder revisorerna.
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5 § Sammanträden
5.1
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av
revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i
direktionen.
5.2
Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.
5.3
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv skall tas upp i protokoll i
enlighet med kommunallagens bestämmelser om protokoll för revisorernas förvaltning.
6 § Arkiv
6.1
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.
7 § Revisionsberättelse
7.1
Revisionsberättelse skall lämnas varje år till förbundsfullmäktige enligt den tidplan som
fullmäktige bestämmer.
8 § Undertecknande av handlingar
8.1
Handlingar och skrivelser som beslutas av revisorerna skall undertecknas av ordföranden eller
vice ordföranden och kontrasigneras tjänstgörande sekreterare.
8.2
I övrigt bestämmer revisorerna vem som skall underteckna handlingar.
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND LUND FÖR VA-SAMVERKAN
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA
Detta reglemente ingår som bilaga B till Förbundsordningen
1 § Ägarnämndens uppgifter
1.1
Ägarnämnden för Lund har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet
ansvaret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VAverksamheten i Lunds kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida.
1.2
Det åligger ägarnämnden för Lund att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om
VA-verksamheten i Lund ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde,
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut.
1.3
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Lund att beakta den organisatoriska
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Lund utgör eget verksamhetsområde med
egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas.
1.4
Ägarnämnden för Lund svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt
vis.
1.5
Ägarnämnden för Lund utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av
sina uppgifter.
2 § Ägarnämndens sammansättning
2.1
Ägarnämnden för Lund består, om inte kommunfullmäktige i Lund beslutar om annat, av 5
ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen.
3 § Ersättarnas tjänstgöring
3.1
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.
3.2
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.
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3.3
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
3.4
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra
sedan handläggningen av ärendet slutförts.
3.5
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
4 § Sammanträde
4.1
Ägarnämnden för Lund sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer.
5 § Kallelse
5.1
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
5.2
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
5.3
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
5.4
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
5.5
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
6 § Justering av protokoll
6.1
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.
6.2
Ägarnämnden för Lund kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
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7 § Reservation
7.1
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.
8 § Delgivning
8.1
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som
ägarnämnden bestämmer.
9 § Undertecknande av handlingar
9.1
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Lund skall
undertecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland
övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören.
9.2
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND MALMÖ FÖR VA-SAMVERKAN
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA
Detta reglemente ingår som bilaga C till Förbundsordningen
1 § Ägarnämndens uppgifter
1.1
Ägarnämnden för Malmö har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet
ansvaret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VAverksamheten i Malmö kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida.
1.2
Det åligger ägarnämnden för Malmö att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om
VA-verksamheten i Malmö ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskilt frågor som avser verksamhetsområde,
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut.
1.3
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Malmö att beakta den organisatoriska
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Malmö utgör eget verksamhetsområde
med egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas.
1.4
Ägarnämnden för Malmö svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt
vis.
1.5
Ägarnämnden för Malmö utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av
sina uppgifter.
1.6
Ägarnämnden för Malmö skall svara för administrativ hantering genom VA SYD.s
avfallsenhet åt Malmö kommun, som funktionsmässig huvudman för verksamheten, om
Malmö kommun fattar beslut om denna uppgift som en tillkommande uppgift för förbundet.
2 § Ägarnämndens sammansättning
2.1
Ägarnämnden för Malmö består, om inte kommunfullmäktige i Malmö beslutar om annat
antal, av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen.
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3 § Ersättarnas tjänstgöring
3.1
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.
3.2
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.
3.3
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
3.4
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra
sedan handläggningen av ärendet slutförts.
3.5
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
4 § Sammanträde
4.1
Ägarnämnden för Malmö sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer.
5 § Kallelse
5.1
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
5.2
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
5.3
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
5.4
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
5.5
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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6 § Justering av protokoll
6.1
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.
6.2
Ägarnämnden för Malmö kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
7 § Reservation
7.1
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.
8 § Delgivning
8.1
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som
ägarnämnden bestämmer.
9 § Undertecknande av handlingar
9.1
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Malmö skall
undertecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland
övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören.
9.2
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND BURLÖV FÖR VA-SAMVERKAN
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA
Detta reglemente ingår som bilaga D till Förbundsordningen
1 § Ägarnämndens uppgifter
1.1
Ägarnämnden för Burlöv har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet
ansvaret för uppgifter som hänför sig till strategiska ägarfrågor avseende VA-verksamheten i
Burlövs kommun. Ansvaret omfattar inte VA-verksamhetens utförar- eller driftsida.
1.2
Det åligger ägarnämnden för Burlöv att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om
VA-verksamheten i Burlöv ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskilt frågor som avser verksamhetsområde,
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut. Aspekter med avseende på
hållbar utveckling skall beaktas.
1.3
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Burlöv att beakta den organisatoriska
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Burlöv utgör eget verksamhetsområde
med egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas.
1.4
Ägarnämnden för Burlöv svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt
vis.
1.5
Ägarnämnden för Burlöv utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av
sina uppgifter.
1.6
Ägarnämnden för Burlöv skall svara för administrativ hantering genom VA SYD.s
avfallsenhet åt Burlövs kommun, som funktionsmässig huvudman för verksamheten, om
Burlövs kommun fattar beslut om denna uppgift som en tillkommande uppgift för förbundet.
2 § Ägarnämndens sammansättning
2.1
Ägarnämnden för Burlöv består, om inte kommunfullmäktige i Burlöv beslutar om annat
antal, av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen.
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3 § Ersättarnas tjänstgöring
3.1
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.
3.2
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.
3.3
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
3.4
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra
sedan handläggningen av ärendet slutförts.
3.5
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
4 § Sammanträde
4.1
Ägarnämnden för Burlöv sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer.
5 § Kallelse
5.1
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
5.2
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
5.3
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
5.4
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
5.5
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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6 § Justering av protokoll
6.1
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.
6.2
Ägarnämnden för Burlöv kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
7 § Reservation
7.1
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.
8 § Delgivning
8.1
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som
ägarnämnden bestämmer.
9 § Undertecknande av handlingar
9.1
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Burlöv skall
undertecknas av ordföranden eller vice ordförandena i ägarnämnden eller vid förfall för dessa,
av två bland övriga ledamöter i ägarnämnden och kontrasigneras av förbundsdirektören.
9.2
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND ESLÖV FÖR VA- SAMVERKAN
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA
Detta reglemente ingår som bilaga E till Förbundsordningen
1 § Ägarnämndens uppgifter
1.1
Ägarnämnden för Eslöv har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet
ansvaret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VAverksamheten i Eslövs kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida.
1.2
Det åligger ägarnämnden för Eslöv att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om
VA-verksamheten i Eslöv ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde,
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut.
1.3
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Eslöv att beakta den organisatoriska
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Eslöv utgör eget verksamhetsområde med
egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas.
1.4
Ägarnämnden för Eslöv svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt
vis.
1.5
Ägarnämnden för Eslöv utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av
sina uppgifter.
2 § Ägarnämndens sammansättning
2.1
Ägarnämnden för Eslöv består, om inte kommunfullmäktige i Eslöv beslutar om annat, av 5
ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen.
3 § Ersättarnas tjänstgöring
3.1
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.
3.2
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.
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3.3
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
3.4
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra
sedan handläggningen av ärendet slutförts.
3.5
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
4 § Sammanträde
4.1
Ägarnämnden för Eslöv sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer.
5 § Kallelse
5.1
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
5.2
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
5.3
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
5.4
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
5.5
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
6 § Justering av protokoll
6.1
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.
6.2
Ägarnämnden för Eslöv kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
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7 § Reservation
7.1
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.
8 § Delgivning
8.1
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som
ägarnämnden bestämmer.
9 § Undertecknande av handlingar
9.1
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Eslöv skall
undertecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland
övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören.
9.2
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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REGLEMENTE FÖR ÄGARNÄMND LOMMA FÖR VA- SAMVERKAN
MELLAN LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA
Detta reglemente ingår som bilaga F till Förbundsordningen
1 § Ägarnämndens uppgifter
1.1
Ägarnämnden för Lomma har inom ramen för kommunalförbundets samlade verksamhet
ansvaret för uppgifter som hänför sig till ”ägarfrågor” eller ”beställarfrågor” avseende VAverksamheten i Lomma kommun. Ansvaret omfattar inte verksamhetens utförarsida.
1.2
Det åligger ägarnämnden för Lomma att inom ramen för ansvaret enligt punkt 1.1 i fråga om
VA-verksamheten i Lomma ta fram förslag avseende de uppgifter och ansvarsområden som
fastlagts för nämnden enligt förbundsordningen, särskit frågor som avser verksamhetsområde,
taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringsbeslut.
1.3
Vid utförandet av uppgifterna har ägarnämnden för Lomma att beakta den organisatoriska
uppbyggnaden av förbundet, att VA-verksamheten i Lomma utgör eget verksamhetsområde
med egen taxa m.m. Bokföringen skall organiseras så att ändamålet med den organisatoriska
uppdelningen av förbundets totala verksamhetsomfattning på detta sätt kan uppfyllas.
1.4
Ägarnämnden för Lomma svarar för att ägarfrågorna organiseras på ett rationellt och effektivt
vis.
1.5
Ägarnämnden för Lomma utnyttjar kommunalförbundets samlade resurser för fullgörandet av
sina uppgifter.
2 § Ägarnämndens sammansättning
2.1
Ägarnämnden för Lomma består, om inte kommunfullmäktige i Lomma beslutar om annat, av
5 ledamöter och tre ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen.
3 § Ersättarnas tjänstgöring
3.1
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.
3.2
Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.
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3.3
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
3.4
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra
sedan handläggningen av ärendet slutförts.
3.5
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
4 § Sammanträde
4.1
Ägarnämnden för Lomma sammanträder på dag och tid som ägarnämnden bestämmer.
5 § Kallelse
5.1
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
5.2
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
5.3
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
5.4
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
5.5
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
6 § Justering av protokoll
6.1
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.
6.2
Ägarnämnden för Lomma kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
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7 § Reservation
7.1
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.
8 § Delgivning
8.1
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordförandena eller med annan som
ägarnämnden bestämmer.
9 § Undertecknande av handlingar
9.1
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ägarnämnden för Lomma skall
undertecknas av ordföranden eller vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland
övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören.
9.2
I övrigt bestämmer ägarnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR VA- SAMVERKAN
MELLAN, LUND, MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA
Detta reglemente ingår som bilaga A till Förbundsordningen
1 § Förbundsstyrelsens uppgifter
1.1
Förbundsstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I dessa uppgifter har
styrelsen att beakta vad som finns stadgat om ansvarsfördelning i förbundsordningen för
kommunalförbundet.
1.2
Förbundsstyrelsens roll är vidare att ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter
inom kommunalförbundets ansvarsområde, i den mån uppgifterna inte ankommer på
kommunalförbundets ägarnämnder, samt att svara för samtliga utförar- och driftfrågor i den
samlade organisationen.
1.3
Förbundsstyrelsen har i sina uppgifter enligt 1.1 och 1.2. att hantera frågorna med respekt för
att ansvaret för frågor om verksamhetsområde, taxor, leveransvillkor, investeringar etc. ligger
på respektive ägarnämnd, beroende på vilken nämnd åtgärden rör.
1.4
I sin verkställande och förvaltande roll och i sina utförar- och driftsuppgifter åligger det
förbundsstyrelsen att svara för att tillgängliga resurser organiseras på ett så rationellt och
effektivt vis som möjligt under tillvaratagande av förekommande samordningsmöjligheter i
organisationen, att den samlade kompetensen i organisationen ges förutsättningar att utvecklas
i positiv riktning och att organisationens tekniska resurser ligger på en hög nivå, allt i syfte att
förbundets uppgifter skall kunna utföras på ett kvalificerat och kostnadseffektivt sätt.
Verksamheten skall drivas så att den uppfyller högts ställda krav från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt och med hänsyn till intresset av en god resurshushållning. Aspekter med
avseende på hållbar utveckling skall beaktas.
1.5
Förbundsstyrelsen skall se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.
1.6
Förbundsstyrelsen skall se till att samråd enligt förbundsordningens bestämmelser fortlöpande
hålls med förbundsmedlemmarna i olika frågor som berör verksamhetsutvecklingen etc.
Förbundsstyrelsen skall överlämna erforderlig information till medlemskommunerna.
1.7
Förbundsstyrelsen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet.
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1.8
Förbundsstyrelsen är egen anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer.
1.9
Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet inom organisationen.
2 § Förbundsstyrelsens sammansättning
2.1
Förbundsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses på sätt framgår av
förbundsordningen.
3 § Ersättarnas tjänstgöring
3.1
Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.
3.2
För frånvarande ledamot inträder ersättare i den ordning som framgår av förbundsordningen
eller som beslutas av förbundsfullmäktige.
3.3
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
3.4
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra
sedan handläggningen av ärendet slutförts.
3.5
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
4 § Sammanträde
4.1
Förbundsstyrelsen sammanträder på dag och tid som förbundsstyrelsen bestämmer.
5 § Kallelse
5.1
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
5.2
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
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5.3
Kallelsen skall i normalfallet utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
5.4
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
5.5
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
6 § Justering av protokoll
6.1
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.
6.2
Förbundsstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
7 § Reservation
7.1
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.
8 § Delgivning
8.1
Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller vice ordförandena i förbundsstyrelsen,
med förbundsdirektören eller med annan som förbundsstyrelsen bestämmer.
9 § Undertecknande av handlingar
9.1
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av förbundsstyrelsen skall undertecknas
av ordföranden eller vice ordförandena i förbundsstyrelsen eller vid förfall för dessa, av två
bland övriga ledamöter i förbundsstyrelsen och kontrasigneras av förbundsdirektören.
9.2
I övrigt bestämmer förbundsstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.
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FÖRBUNDSORDNING FÖR VA-SAMVERKAN MELLAN LUND,
MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA
1 § Namn och säte
1.1.
Kommunalförbundets namn är VA SYD.
1.2
Förbundet har sitt säte och huvudkontor i Malmö kommun.
2 § Medlemmar
2.1.
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och
Lomma.
3 § Ändamål
Generellt
3.1.
Kommunalförbundet är huvudman för medlemmarnas allmänna VA-anläggningar.
3.2.
Som huvudman har kommunalförbundet till uppgift att svara för
dricksvattenförsörjningen och därmed förenliga kommunaltekniska uppgifter inom
fastställda verksamhetsområden för allmän vattenanläggning i Lund, Malmö, Burlöv,
Eslöv och Lomma.
3.3.
Som huvudman har kommunalförbundet vidare till uppgift att svara för
avloppsvattenförsörjningen och därmed förenliga kommunaltekniska uppgifter inom
fastställda verksamhetsområden för allmän avloppsanläggning i Lund, Malmö, Burlöv,
Eslöv och Lomma.
3.4.
För fullgörande av uppgifterna åligger det förbundet att anlägga, underhålla, förvalta
och driva erforderliga anläggningar, såsom pumpstationer, ledningsnät,
reningsanläggningar och övriga anordningar som erfordras för upprätthållande av en
långsiktigt säker och väl fungerande verksamhet.
3.5
Utgångspunkten för samverkan i kommunalförbundet är att åstadkomma en så rationell
och effektiv VA-verksamhet som omständigheterna medger, dock med iakttagande av
att samordning, effektivisering och resursuppbyggnad skall åstadkommas under
hänsynstagande till att varje i samarbetet deltagande kommun skall utgöra ett eget VAverksamhetsområde. Detta givet skall samordningen i övrigt drivas så långt det är
motiverat.
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Tillkommande förbundsuppgift för vissa förbundsmedlemmar
3.6.
Malmö och Burlövs kommuner skall som en tillkommande förbundsuppgift kunna
lägga in i förbundet den administrativa hanteringen av kommunernas beställarfunktion
avseende avfallshanteringen. Malmö och Burlövs kommuner är i funktionellt
hänseende fortfarande huvudmän för avfallsverksamheten och förbundet svarar i
administrativt hänseende för verksamheten i de båda kommunerna. Verksamheten
ligger i sådant fall i förbundet under ägarnämnd Malmö resp. ägarnämnd Burlöv.
Avfallsenheten har en från VA-verksamheten skild ekonomi och Malmö och Burlövs
kommuner svarar för förbundets kostnader för den administrativa hanteringen.
4 § Organisation
Övergripande princip
4.1
Förbundet skall organiseras på sådant sätt att de skilda kommunernas
verksamhetsområden kan avgränsas från varandra i behövlig omfattning, så att
målsättningarna med förbundet enligt förbundsordning och reglementen kan uppfyllas.
Med beaktande av detta ska verksamheten i övrigt organiseras så effektivt och rationellt
som förhållandena medger.
Förbundsfullmäktige
4.2.
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter i
förbundsfullmäktige skall vara 17 ordinarie med 17 ersättare.
4.3.
Representationen i förbundsfullmäktige utses av respektive förbundsmedlems
fullmäktigeförsamling. Lunds kommun utser 4 ordinarie ledamöter i
förbundsfullmäktige och 4 ersättare, Malmö kommun utser 9 ordinarie ledamöter i
förbundsfullmäktige och 9 ersättare, Burlövs kommun utser 1 ordinarie ledamot och 1
ersättare, Eslövs kommun utser 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Lomma
kommun utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare.
4.4.
Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
När ny förbundsmedlem inträder skall mandattiden avse tiden intill slutet av det år då
val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet.
4.5.
Sedan val till förbundsfullmäktige ägt rum hos samtliga medlemskommuner skall
kungörelse
om
förbundsfullmäktiges
första
sammanträde
ske
genom
fullmäktigeordföranden i Malmö kommun. Denne skall också föra ordet vid
förbundsfullmäktiges första sammanträde till dess ordförande i förbundsfullmäktige
valts.
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4.6.
Förbundsfullmäktige skall vid sitt första sammanträde utse en ordförande och en vice
ordförande. Innehavare av posterna skall hämtas från skilda medlemskommuner.
Förbundsstyrelsen
4.7.
Förbundsfullmäktige skall utse en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av 9
ledamöter och 9 ersättare.
4.8.
Förbundsstyrelsen skall utses i proportion till verksamhetsomfattningen i
medlemskommunerna
(kommunproportionalitet).
Detta
innebär
att
av
förbundsstyrelsen skall 2 ordinarie och 2 ersättare bland dem som är valbara till
nämndsuppdrag i Lund, 4 ledamöter och 4 ersättare bland dem som är valbara till
nämndsuppdrag i Malmö, 1 ordinarie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara
till nämndsuppdrag i Burlöv, 1 ordinarie och 1 ersättare utses bland dem som är
valbara till nämndsuppdrag i Eslöv och 1 ordinarie och 1 ersättare utses bland dem som
är valbara till nämndsuppdrag i Lomma. Representanterna utses efter nominering av
respektive kommuns fullmäktige.
4.9.
Förbundsfullmäktige
förbundsstyrelsen.

utser

också

ordförande

och

en

vice

ordförande

i

4.10.
Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
När val sker efter ny förbundsmedlems inträde skall mandattiden avse tiden intill slutet
av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet.
4.11.
Förbundsfullmäktige får uppdra åt förbundsstyrelsen att i förbundsfullmäktiges ställe
fatta beslut i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske
i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4.12.
För förbundsstyrelsen gäller reglemente enligt bilaga A till förbundsordningen.
Ägarnämnder
4.13.
Varje i kommunalförbundet ingående kommun bildar inom sig ett eget
verksamhetsområde.
4.14
För varje verksamhetsområde skall det finnas en ”ägarnämnd”.
4.15.
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Frågor som avser verksamhetsområde, taxor, allmänna bestämmelser och investeringar
ligger inom den lokala ägarnämnds ansvarsområde dit frågan med hänsyn till åtgärdens
geografiska belägenhet hör.
4.16.
Förbundsfullmäktige skall utse ägarnämnderna. Envar av ägarnämnderna skall som
riktnorm bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare. Kommunfullmäktige för den kommun
det rör kan emellertid besluta att antalet ledamöter för den kommunens ägarnämnd
skall avvika från riktnormen uppåt eller nedåt.
4.17.
Respektive ägarnämnd skall uteslutande bestå av ledamöter och ersättare som är
valbara till nämndsuppdrag i den kommun som ägarnämnden avser. Representanterna
utses efter nominering av respektive kommuns fullmäktige.
4.18.
Förbundsfullmäktige utser också ordförande och en vice ordförande i respektive
ägarnämnd. Respektive kommuns fullmäktige nominerar posterna.
4.19.
Ägarnämndernas ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
När val sker efter ny förbundsmedlems inträde skall mandattiden avse tiden intill slutet
av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet.
4.20.
Förbundsfullmäktige får uppdra åt ägarnämnderna att i förbundsfullmäktiges ställe
fatta beslut i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske
i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4.21.
För ägarnämnderna gäller reglemente enligt bilaga B, bilaga C, bilaga D, bilaga E
och bilaga F till förbundsordningen.
Gemensamma bestämmelser
4.22.
Beslut i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen skall ske med respekt för
ägarnämndernas uppgifter med bas i vad som anges i punkterna 3.5 och 4.1 i
förbundsordningen. Uppgifter som hanteras i kommunalförbundets organ och som rör
sådana frågor som hör till ägarnämndernas uppgiftsområden skall sålunda i
kommunalförbundets organ behandlas under hänsynstagande till syftet med
uppdelningen i särskilda verksamhetsområden: att genom ägarnämnderna säkerställa
det lokala inflytandet hos förbundsmedlemmarna.
4.23.
Förbundsstyrelsen och ägarnämnderna får tillsätta de organ som erfordras. Utskott kan
tillsättas, likaså olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt
kommunalrättens regler.
4.24.
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Vid förfall för ledamot i förbundsfullmäktige får endast ersättare från samma kommun
inträda. Ersättarna i förbundsfullmäktige inträder i den turordning som bestämts av
resp. kommunfullmäktige vid valet.
4.25.
Ersättarna i ägarnämnderna inträder i den turordning som gäller i respektive kommun
enligt beslut av kommunens kommunfullmäktige.
4.26.
Ersättare i förbundsstyrelsen inträder i den turordning som bestämts av
förbundsfullmäktige vid valet. Om inget annat bestäms av förbundsfullmäktige inträder
i första rummet ersättare från samma parti och samma kommun, i andra rummet
ersättare från andra partier från egna kommunen i den ordning som gäller i kommunen,
i tredje rummet ersättare från samma parti från annan kommun och i fjärde rummet
ersättare från annan kommun i enlighet med vad som anges under andra rummet.
Ersättare från samma parti har företräde i första hand efter tidsmässigt uppdrag i
styrelsen och i andra hand efter levnadsåldern.
5 § Revisorer
5.1.
Förbundsfullmäktige skall utse 8 revisorer.
5.2
Revisorerna utses på förslag från respektive förbundsmedlems revisionsorgan: tre från
Malmö, två från Lund, en från Burlöv, en från Eslöv och en från Lomma.
5.3.
Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande bland revisorerna.
5.4.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
förbundsstyrelsen och ägarnämnderna.
5.5.
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga G till förbundsordningen.
6 § Förbundsmedlemmarnas styrning av verksamheten
6.1.
Medlemskommunerna skall få tillfälle till ställningstagande i principiella frågor eller
frågor av större vikt innan kommunalförbundet fattar beslut i sådana frågor. I enlighet
härmed skall frågor om strukturella förändringar i verksamheten, förändringar i
ägandet av väsentliga resurser i verksamheten, grunderna för avgiftsuttaget,
grundläggande frågor om allmänna bestämmelser, väsentliga förändringar i principerna
för de ekonomiska relationerna med medlemskommunerna och viktigare
investeringsfrågor bli föremål för ställningstagande från den kommun inom vars
område åtgärden rör. Med hänsyn till att det är fråga om ett kommunalförbund med
förbundsfullmäktige, med en organisatorisk uppbyggnad som säkerställer de enskilda
medlemskommunernas intressen, skall det, för att en skyldighet att inhämta

5

BILAGA 1
medlemskommunernas ställningstagande skall föreligga, vara fråga om förhållanden
eller åtgärder som på ett avgörande sätt avviker från vad som är förutsebart eller
planerat i fråga om en normal utveckling av verksamheten.
6.2.
Även utanför vad som regleras av punkt 6.1 har förbundsstyrelsen och ägarnämnderna
möjlighet att inhämta yttrande från förbundsmedlemmarna.
7 § Initiativrätt
7.1.
Ärenden i förbundsfullmäktige får väckas av


nämnd inom kommunalförbundet



ledamot i förbundsfullmäktige genom motion



revisorerna, om ärendet
revisionsuppdraget



förbundsmedlem
kommunstyrelsen

genom

gäller

förvaltning

framställan

av

som

har

samband

kommunfullmäktige

med
eller

8 § Närvarorätt
8.1.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd
hos förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnd.
Personalen har rätt till representation i förbundets olika organ i den omfattning som
kommunallagen föreskriver.
8.2.
Ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen och i ägarnämnd får, även om de
inte skulle ingå i förbundsfullmäktige, delta i överläggningarna i förbundsfullmäktige,
men inte i besluten, i ärenden som angår nämndens verksamhetsområde.
9 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
9.1.
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och
övriga tillkännagivanden skall anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För
kännedom skall anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.
10 § Fastigheter, ledningar, m.m.
10.1
Kommunalförbundet är huvudman för verksamheten. Förbundet äger samtliga VAanläggningar. Verksamheten ska i rimlig utsträckning säkerställa en ekonomisk och
ekologisk hållbar utveckling hos förbundsmedlemmarna vad gäller VA-verksamheten.
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11 § Andel i tillgångar och skulder
11.1.
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar
och skulder i förhållande till ett ur bokförda värdet av resp. verksamhetsområdes
anläggningar härlett värde, med beaktande av medel som tillskjutits för
verksamhetsområdets behov av kommun och abonnenter samt under hänsynstagande
till skulder hänförliga till resp. verksamhetsområde.
Fördelningen av ägandet av gemensamma tillgångar som anskaffats efter bildandet av
kommunalförbundet bestäms utifrån antalet invånare anslutna till VA anläggningarna i
delägarkommunerna vid det årsskifte som inföll närmast före två år före den händelse
som utlöste fördelningen.
11.2.
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med angiven fördelningsgrund.
11.3.
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna
tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.
12 § Kostnadsfördelning m.m.
12.1.
Finansiering av kommunalförbundets verksamhet skall ske med kostnadstäckande
avgifter, utom vad avser uppgifter enligt 12.4 nedan. Taxor skall fastställas för varje
verksamhetsområde för sig.
12.2.
Kommunalförbundet utnyttjar i första hand förbundsmedlemmarna för finansiering av
verksamheten. Överenskommelse skall träffas om finansieringsvillkoren. Villkoren ska
så långt möjligt vara överensstämmande hos de olika förbundsmedlemmarna.
Villkoren ska rymmas inom begreppet ”nödvändig kostnad” enligt lagen om allmänna
vattentjänster.
Finansieringen ska ha stöd i en av resp. kommun antagen finansieringsram. Som
huvudprincip gäller att det är den kommun inom vars område investeringen görs som i
första hand svarar för finansieringen.
12.3
I den mån verksamhetens finansieringsbehov inte täcks genom förbundsmedlem enligt
punkt 12.2 får kommunalförbundet i särskilt fall uppta externt lån för verksamhetens
behov. Sådant lån ska hålla sig inom ramen för redovisade budgetförutsättningar eller
enligt vad förbundsmedlemmarna eljest godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller
andra ansvarsförbindelser till högre sammanlagt värde än 5 milj. kronor, utan
förbundsmedlemmarnas godkännande. För borgen gäller i fråga om ansvar
fördelningsregeln i 11.1.
12.4.
Kostnader hänförliga till uppgifter enligt punkt 3.6 avseende administration av Malmö
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och Burlövs kommuners avfallsenhet bekostas uteslutande av Malmö och Burlövs
kommun.
13 § Samråd m.m.
13.1.
Utöver vad som anges ovan under § 6 om att inhämta aktuell kommuns
ställningstagande till vissa i den paragrafen angivna frågor gäller att samråd skall ske
med förbundsmedlemmarna i alla viktiga frågor där sådant samråd kan vara av värde,
så att verksamheten har förutsättningar att utvecklas i samklang med övrig
samhällsbyggnad m.m.
Det ska byggas upp samrådskanaler mellan förbundet och förbundsmedlemmarnas
förvaltningsorganisationer som i relevant omfattning ger utrymme för
informationsutbyte och möjlighet till långsiktighet och förtroende i strategiska frågor,
utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor, t.ex. i samhällsbyggnadsfrågor.
På motsvarande sätt ska samråd i erforderlig omfattning ske i fråga om ekonomiska
och finansiella frågor, t.ex. avseende verksamhetsplan och ekonomisk plan.
13.2.
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan
förbundsmedlemmarnas godkännande. Medlemskap som inte avser den organisatoriska
uppbyggnaden av verksamheten utan avser medlemskap i serviceorganisation eller
motsvarande får förbundet dock självt besluta om.
13.3
Förbundet skall på lämpligt sätt även i övrigt hålla förbundsmedlemmarna informerade
om utvecklingslinjerna inom verksamhetsområdet och frågor som har betydelse för
förbundsmedlemmarna. Normalt kan detta ske genom redogörelse i samband med
budget och bokslut.
13.4.
Förbundet skall lämna förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag
i form av yttranden och upplysningar där så begärs.
13.5.
Förbundet skall aktivt delta i stadsplaneringsprocessen i de i förbundet ingående
kommunerna.
14 § Budgetprocessen m.m.
14.1.
Förbundsstyrelsen skall årligen upprätta förslag till budget för kommunalförbundet
inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar i fråga om ekonomiskt
engagemang från medlemskommunerna, bl.a. avseende ekonomiska ramar enligt
punkterna 12.2 och 12.3.
14.2.

8

BILAGA 1
Budgeten för nästkommande år skall fastställas av förbundsfullmäktige före november
månads utgång.
14.3.
Budgetarbetet skall samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under
budgetprocessen skall samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar i fråga om
medlemskommunernas ekonomiska engagemang eller andra frågor av betydelse för
medlemkommunerna.
14.4.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och
en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
14.5.
Förbundet skall avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.
15 § Nyinträdande kommun
15.1
Kommun som vill inträda i förbundet har möjlighet att ansöka hos förbundsstyrelsen
om inträde. Om förbundsstyrelsen finner inträde aktuellt tar förbundsstyrelsen efter
samråd med företrädare för medlemskommunerna fram ett fullständigt förslag i frågan
som underställs förbundsfullmäktige.
15.2.
För inträde krävs att medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar godkänner de
ändringar och förslag i förbundsordning och organisation som föranleds av inträdet,
och också godkänner ett samverkansavtal som reglerar frågor om själva inträdet av den
nye medlemmen i förbundet.
16 § Utträde m.m.
16.1.
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i enlighet
med vad som upptas nedan under likvidation.
16.2.
När uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall utskiftning av utträdande
förbundsmedlems tillgångar ske.
16.3.
Vid skifte av förbundets tillgångar gäller att den utträdande kommunen erhåller de
anläggningar som hänför sig till det verksamhetsområde som omfattar kommunen,
med ekonomisk reglering enligt fördelningsgrunden i 11 §. Gemensamma resurser
fördelas enligt överenskommelse, med bas i, där inget annat kan bestämmas, antalet
invånare anslutna till VA anläggningarna i delägarkommunerna vid
uppsägningstillfället.
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16.4
Likvidavräkning görs i i relevant omfattning.
17 § Likvidation och upplösning
17.1.
Om förbundsmedlemmarna beslutar att förbundet ska likvideras ska likvidationen
genomföras på följande vis. Samma gäller om förbundsmedlemmarna inte kan enas om
hur utskiftning ska gå till med anledning av uppsägning från en förbundsmedlem.
17.2.
Likvidation verkställs av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
17.3
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar gäller att varje kommun skall erhålla de
anläggningar som hänför sig till det verksamhetsområde som omfattar kommunen med
ekonomisk reglering enligt fördelningsgrunden i 11 §. Gemensamma resurser fördelas
enligt överenskommelse, med bas i, där inget annat kan bestämmas, antalet invånare
anslutna till VA anläggningarna i delägarkommunerna vid likvidationstillfället.
17.4.
När förbundet har trätt i likvidation, skall sådan egendom som inte går att fördela
enligt punkt 17.3, i den mån det behövs för likvidationens fullföljande, förvandlas till
pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt, och fördelas
mellan förbundsmedlemmarna med hänsyn till antalet invånare anslutna till VA
anläggningarna i delägarkommunerna. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det
behövs för en ändamålsenlig avveckling.
17.5.
När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för skiftet av behållna
tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden.
17.6.
Till slutredovisningen skall fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets
medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
Som huvudprincip gäller att handlingar skall tas om hand och förvaras av den kommun
inom vars område aktuellt verksamhetsområde ligger.
17.7.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall överlämnas till
förbundsfullmäktige för godkännande. Materialet skall också överlämnas till var och
en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna godkänts
av förbundsfullmäktige är förbundet upplöst.
17.8.
Malmö och/eller Burlövs kommun skall kunna, utan att det påverkar förbundet i övrigt,
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kunna återföra den administrativa hanteringen av avfallsverksamheten enligt punkt 3.6
till att höra under kommunens ansvariga organ för avfallsfrågor.
18 § Tvister
18.1.
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.
19 § Arvoden
19.1.
Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundets organ beslutas av
förbundsfullmäktige med utgångspunkt från de arvodesbestämmelser som gäller i
medlemskommunerna.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 250

Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2019

Dnr KS 2018/0595

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt
förslag i kommunkontorets tjänsteskrivelse samt föreslå
kommunfullmäktige fastställa sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag med den
justeringen att kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl 14.00
istället för kl 15.00.
Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag med den justeringen att kommunstyrelsens sammanträden
ska börja kl 13.00 istället för kl 15.00.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Christer Wallins
(M) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Mia Honeth (L), Torsten Czenyson (KD) och Börje Hed (FNL)
röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) avstår från att
rösta.
Med 5 ja-röster mot 6 nej-röster och 2 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Christer
Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att

att

godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 i
enlighet med kommunkontorets förslag, med den justeringen
att kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl 14.00 istället
för kl 15.00,
de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 250/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september
2018, ärende 21, ”Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019, (KF)” Dnr KS 2018/0595
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
kommunkontorets förslag. Det beslut som nu gick igenom ändrade
starttiden för kommunstyrelsen från 15.00 till 14.00, en ändring vi inte ser
något behov av.

För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-08-16

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0595

Jesper Jakobsson

Kommunstyrelsen

046-359 59 26
jesper.jacobsson@lund.se

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt
förslag i denna tjänsteskrivelse samt föreslå kommunfullmäktige
fastställa sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018,

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms ej relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunkontoret föreslår följande sammanträdestider:

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunstyrelsen

Tid

Kommunfullmäktige Tid

torsdag 10 januari 2019

15.00

31 januari 2019

17.00

6 februari 2019

15.00

28 februari 2019

17.00

6 mars 2019

15.00

28 mars 2019

17.00

3 april 2019

15.00

25 april 2019

17.00

torsdag 2 maj 2019

15.00

tisdag 28 maj 2019

17.00

22 maj 2019

13.00

12-13 juni 2019

08.30

19 juni 2019

15.00

14 augusti 2019

15.00

29 augusti 2019

17.00

4 september 2019

15.00

26 september 2019

17.00

2 oktober 2019

15.00

31 oktober 2019

17.00

6 november 2019

15.00

28 november 2019

17.00

4 december 2019

15.00

19 december 2019

17.00

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-16

2 (2)
Diarienummer

KS 2018/0595

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 i
enlighet med kommunkontorets förslag,
de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 236

Partistöd för mandatperioden 2019-2022

Dnr KS 2018/0631

Sammanfattning
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya regler för
kommunalt partistöd. Reglerna ändras på så sätt att partistödet
baseras på inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet. För
2018 är förändringen beloppsneutral.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018
Regler om kommunalt partistöd den 31 augusti 2018

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M),
Anders Almgren (S), Mia Honeth (L) och Torsten Czernyson (KD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar avslag på förslaget då inga ändringar av
reglerna bör göras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers
(MP) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

anta Regler om kommunalt partistöd, enligt förslag.
den ökade kostnaden för partistöd beaktas vid beslut om slutlig
EVP 2019-2021.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 236/01-02

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Partiöverläggningar om arvoden m.m.
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05
Sänkning av kommunalrådens löner
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner.
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).
Inga fler kommunalråd
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas
på två personer.
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på
dessa uppdrag.
Inga fler politiska sekreterare
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska
organisationen runt kommunalråden växer.
Maxtiden för arvode på långa möten
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas
presidialers.

Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra.
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.

Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds
kommun för mandatperioden 2019-2022
Att: Kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per månad
Att: Kommunalråden inte får någon extra ersättning för presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller
nämnder
Att: Antalet kommunalråd inte utökas
Att: Antalet politiska sekreterare inte utökas
Att: En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från samma eller olika partier
Att: Maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 4,5 timme
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och
styrelser

Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på
kvällstid

Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd

Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30
Deltidskommunalråd
Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som
kommunalrådsposten innebär.
Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid.
Antal kommunalråd och politiska sekreterare
Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för
att öka antalet.
Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas.
Presidieposter
Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera
nämnder.
Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd.
Arvode för kommunalråd/oppositionsråd
Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse
sidouppdrag såsom presidieposter.
Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.
Delning av kultur- och fritidsnämnden
Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör
hanteras av samma nämnd.
Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd.
Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt.
Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden.

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan.
Börje Hed
FörNyaLund

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-03
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Diarienummer

KS 2018/0631

Jesper Jakobsson

Kommunstyrelsen

046-359 59 26
jesper.jacobsson@lund.se

Partistöd för mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya regler för
kommunalt partistöd. Reglerna ändras på så sätt att partistödet
baseras på inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet. För
2018 är förändringen beloppsneutral.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018
Regler om kommunalt partistöd den 31 augusti 2018

Barnets bästa
Har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Partiöverläggningarna har föreslagit nya regler för kommunalt
partistöd. Reglerna ändras på så sätt att partistödet baseras på
inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet har från 2014 till 2018 ökat med ca 2,48%. Under
samma period har inkomstbasbeloppet ökat med 9,84%. Den
förändring som nu görs medför att partistöd kommer ha en större
årlig uppräkning än tidigare.
I förslaget har antal inkomstbasbelopp satts till ett värde i kronor
som motsvarar det tidigare antalet prisbasbelopp. Förändringen är
alltså beloppsneutral vad avser 2018 och får effekt först 2019, när
reglerna börjar tillämpas.
Reglerna har också uppdaterats med aktuella lagrum för den nya
kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Postadress

Box 41
221 00 Lund

anta Regler om kommunalt partistöd, enligt förslag.

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-03
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Diarienummer

KS 2018/0631
att

den ökade kostnaden för partistöd beaktas vid beslut om slutlig
EVP 2019-2021.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Akten

1

REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I LUNDS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-28, § 142. Reviderade den 24
november 2016, § 267. Reviderade den XXX att gälla från den 1 januari 2019.
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt
partistöd. I Lunds kommun ska därutöver följande gälla.
§ 1 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Lunds kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.
§ 2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
- Ett grundstöd som uppgår till 2,548 inkomstbasbelopp per parti och år samt
- Ett mandatstöd som uppgår till 0,91 inkomstbasbelopp per mandat och år
§ 3 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet betalas
ut fram till och med en period av sex månader under kommande verksamhetsår och
därefter upphöra.
§ 4 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska inges till kommunstyrelsen innan juni månads utgång året efter
det aktuella verksamhetsåret.
§ 5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom i § 4 angiven tid får
fullmäktige besluta att inget stöd utbetalas för nästkommande år.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 125

Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö nolltolerans mot kränkningar och övergrepp

Dnr KS 2017/1107

Sammanfattning
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att barn- och skolnämnden, kulturoch fritidsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att i
samverkan med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera
och åtgärda otrygga miljöer inom respektive verksamhet.
Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har avgett yttranden över motionen. Med hänvisning
till vad nämnderna har redovisat i sina yttranden anser
kommunkontoret att motionens intentioner tillgodoses, och föreslår
att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018 § 200.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 28 februari 2018 § 45, dnr BSN
2018/0049.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 23, dnr
KU 2017/0833.
Utbildningsnämndens beslut den 14 februari 2018 § 22, dnr UN
2017/0519.
Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn
och trygg skolmiljö – nolltolerans mot kränkningar och övergrepp,
daterad den 23 november 2017.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 200

Motion ”lugn och trygg skolmiljö nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp”

Dnr KS 2017/1107

Sammanfattning
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att barn- och skolnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan
med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda
otrygga miljöer inom respektive verksamhet.
Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har avgett yttranden över motionen. Med hänvisning till
vad nämnderna har redovisat i sina yttranden anser kommunkontoret att
motionens intentioner tillgodoses, och föreslår att motionen ska anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018 (denna skrivelse).
Barn- och skolnämndens beslut den 28 februari 2018 § 45, dnr BSN
2018/0049.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 23, dnr KU
2017/0833.
Utbildningsnämndens beslut den 14 februari 2018 § 22, dnr UN
2017/0519.
Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn och
trygg skolmiljö – nolltolerans mot kränkningar och övergrepp, daterad
den 23 november 2017.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Mia
Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige ebsluta
att bifalla motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 200/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-20

KS 2018/0198

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206,
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:0020:50
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167,
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare

Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare

Ulf Nymark (MP)

Paragrafer

§ 158-206

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-20

KS 2018/0198

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§ 158-206

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-20

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018,
ärende 42. Motion ”lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans mot
kränkningar och övergrepp”, (KF) Dnr KS 2017/1107
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande. Det går inte att försöka ”bygga bort”
kränkningar och övergrepp, det som behövs på skolor som har dessa
problem är mer närvaro av personal och vuxna.
För Sverigedemokraterna 2018-06-20

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20

Ang Motion "lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans mot
kränkningar och övergrepp" (Dnr: KS 2017/1107)
Vi beklagar att kommunstyrelsen inte delar Alliansens uppfattning att Lunds kommun
behöver ta ytterligare steg för att skapa trygga skolmiljöer.
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att bifalla motionen.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Philip Sandberg (L)

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-04-05

KS 2017/1107

Kommunstyrelsen

Amanda Bjernestedt
046-359 60 30
amanda.bjernestedt@lund.se

Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö nolltolerans mot kränkningar och övergrepp
Sammanfattning
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att barn- och skolnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan
med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda
otrygga miljöer inom respektive verksamhet.
Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har avgett yttranden över motionen. Med hänvisning till
vad nämnderna har redovisat i sina yttranden anser kommunkontoret att
motionens intentioner tillgodoses, och föreslår att motionen ska anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018 (denna skrivelse).
Barn- och skolnämndens beslut den 28 februari 2018 § 45, dnr BSN
2018/0049.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 23, dnr KU
2017/0833.
Utbildningsnämndens beslut den 14 februari 2018 § 22, dnr UN
2017/0519.
Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn och
trygg skolmiljö – nolltolerans mot kränkningar och övergrepp, daterad
den 23 november 2017.

Barnets bästa
Barn och unga påverkas i högsta grad av huruvida miljön i skolor,
fritidsverksamhet och öppen ungdomsverksamhet är trygg och säker. Ett
aktivt förebyggande och åtgärdande arbete med samverkan mellan
berörda nämnder bedöms bidra till en trygg skol- och fritidsmiljö för barn
och unga.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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2 (3)
Diarienummer

2018-04-05

KS 2017/1107

Ärendet
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska ge barn- och skolnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med
servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga
miljöer inom respektive verksamhet. Motionärerna menar att det arbete
som sker i Lunds kommun för att skapa en lugn och trygg skolmiljö
måste intensifieras, och goda exempel och metoder bör spridas och
tillämpas brett. Motionen lyfter trygghetsvandringar som en bra metod
för att kartlägga miljöer. Enligt organisationen Friends rapport från 2017
är toaletter, omklädningsrum och korridorer särskilt otrygga platser i
skolan. Motionärerna menar att den digitala utvecklingen med fler
mobilkameror ökar elevernas otrygghet i dessa miljöer, och lyfter
avgränsade duschutrymmen som en möjlig åtgärd.

Yttranden
Yttranden har inhämtats från barn- och skolnämnden,
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Barn- och skolnämnden redovisar i sitt yttrande att barn- och
skolförvaltningen arbetar för att identifiera och förebygga otrygga
miljöer genom trygghetsvandringar, trygghetsenkäter och
trygghetssamtal med elever. Elever erbjuds enskild
omklädningsmöjlighet i stor utsträckning. En majoritet av F-9-skolorna i
Lunds kommun har förbud mot mobiltelefoner i omklädningsrummen.
Samverkan sker redan idag med serviceförvaltningen och
utbildningsförvaltningen kring att skapa gemensamma rutiner för att
identifiera, åtgärda och anmäla kränkningar inom skolan samt för att ta
fram gemensamma rutiner för samverkan mellan skolan och externa
anläggningar vid t.ex. idrottsundervisning. Resultat från den årliga
elevenkäten Lunken visar att miljöer som upplevs som otrygga är platser
där många elever samlas på liten yta. Ett aktivt arbete pågår för att
åtgärda dessa otrygga miljöer inom ramen för skolornas
arbetsmiljöarbete och likabehandlingsarbete.
Utbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande att även
utbildningsförvaltningens skolor arbetar med trygghetsvandringar och att
eleverna i stor utsträckning erbjuds möjlighet till enskilda
omklädningsmöjligheter. Liksom för barn- och skolförvaltningens skolor
har man identifierat otrygga skolmiljöer genom årliga enkäter och de
miljöer som av eleverna upplevs som otrygga åtgärdas inom ramen för
skolornas arbetsmiljöarbete och likabehandlingsarbete. Nämnden lyfter
också den pågående samverkan med barn- och skolförvaltningen och
serviceförvaltningen kring att skapa gemensamma rutiner för att
förebygga, åtgärda och anmäla kränkningar i skolan.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sitt yttrande att förvaltningen
kommer att beakta behovet av trygghet för barn och unga i samband med
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nybyggnationer, samt öka informationen till föreningslivet.
Förvaltningen kommer även att lyfta frågan ytterligare inom
förvaltningens fritidsverksamheter tillsammans med unga. Arbetet
bedöms av kultur- och fritidsnämnden få bättre resultat om det i enlighet
med motionens intentioner sker i samverkan med andra nämnder.

Kommunkontorets kommentar
Samtliga berörda nämnder arbetar aktivt med att identifiera och åtgärda
otrygga miljöer inom sina respektive verksamheter. I vissa fall samverkar
nämnderna för att skapa gemensamma rutiner i arbetet med att förebygga
kränkningar och övergrepp i miljöer där barn och unga vistas.
Kommunkontoret bedömer därmed att motionens intentioner tillgodoses i
nämndernas arbete med trygga miljöer i skolor och i fritidsverksamhet.
Med hänvisning till vad barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden har anfört anser kommunkontoret att
motionen kan anses besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-28

§ 45

Remiss: Motion från Dan Ishaq (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn och
trygg skolmiljö – nolltolerans mot
kränkningar och övergrepp

Dnr BSN 2018/0049

Sammanfattning
Moderaterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och övergrepp”
och föreslår att Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Servicenämnden
ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer inom
respektive verksamhet. Barn- och skolnämnd Lunds stad ska avge ett
yttrande i ärendet. I motionen lyfts även att i takt med den digitala
utvecklingen har också barn och elevers upplevda otrygghet ökat. De
platser som organisationen Friends lyfter som otrygga i skolan är
toaletter, omklädningsrum och korridorer. I motionen lyfts
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga.
Barn- och skolförvaltningens skolor arbetar i kartläggningsfasen, för att
identifiera otrygga skolmiljöer, antingen med trygghetsvandringar,
trygghetsenkäter eller trygghetssamtal med eleverna som en del av det
förebyggande och främjande arbetet. Eleverna erbjuds även i stor
utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter. En majoritet
av F-9 skolorna i Lunds kommun har även ett förbud för mobiltelefoner i
omklädningsrummen.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av en eventuell
ombyggnation av duschutrymmen innebära ekonomiska konsekvenser.
Det bör därför beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018 dnr
BSN 2018/0049
Motion: Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1177

Beslut
BSN beslutar
att

Justerare

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Yttrande över Motion från Dan Isaq (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans
mot kränkningar och övergrepp” 2018-02-01.
Utdragsbestyrkande

1 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-28

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-28

BSN 2018/0102

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-02-28 klockan 17.00–
21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP), tjänstgörande t o m §39 kl 19.00
Hanna Gunnarsson (V)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rita Borg (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S)
Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) fr o m §40 kl
19.30
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Vera Johnsson (M)
Håkan Friberg (L), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN

Justerare

Mårten Spanne (S)

Paragrafer

§ 35-55

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, fredag 2 mars 2018 kl
09:00

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Mårten Spanne (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-28

BSN 2018/0102

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Paragrafer

§ 35-55

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-27
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Barn- och skolförvaltningen

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Remiss: Motion från Dan Isaq (M) och Louise
Rehn Winsborg (M) - Lugn och trygg skolmiljö
- nolltolerans mot kränkningar och övergrepp
Sammanfattning
Moderaterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och övergrepp”
och föreslår att Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Servicenämnden
ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer inom
respektive verksamhet. Barn- och skolnämnd Lunds stad ska avge ett
yttrande i ärendet. I motionen lyfts även att i takt med den digitala
utvecklingen har också barn och elevers upplevda otrygghet ökat. De
platser som organisationen Friends lyfter som otrygga i skolan är
toaletter, omklädningsrum och korridorer. I motionen lyfts
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga.
Barn- och skolförvaltningens skolor arbetar i kartläggningsfasen, för att
identifiera otrygga skolmiljöer, antingen med trygghetsvandringar,
trygghetsenkäter eller trygghetssamtal med eleverna som en del av det
förebyggande och främjande arbetet. Eleverna erbjuds även i stor
utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter. En majoritet
av F-9 skolorna i Lunds kommun har även ett förbud för mobiltelefoner i
omklädningsrummen.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av en eventuell
ombyggnation av duschutrymmen innebära ekonomiska konsekvenser.
Det bör därför beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018 dnr
BSN 2018/0049.
Motion: Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1177.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

www.lund.se
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Barnets bästa
Barn påverkas i högsta grad av huruvida skolmiljön är trygg och säker.
Skolorna arbetar kontinuerligt för att förebygga kränkningar och främja
ett tryggt skolklimat. Det förebyggande och främjande arbetet
dokumenteras och följs upp inom ramen för arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling.

Ärendet
Moderaterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och övergrepp”
samt föreslår att Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden
samt Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med
Servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga
miljöer inom respektive verksamhet. Barn- och skolnämnd Lunds stad
ska avge ett yttrande i ärendet. I motionen lyfts även att i takt med den
digitala utvecklingen har också barn och elevers upplevda otrygghet ökat.
De platser som organisationen Friends lyfter som otrygga i skolan är
toaletter, omklädningsrum och korridorer. I motionen lyfts
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga.
Skolorna arbetar kontinuerligt för att förebygga kränkningar och främja
ett tryggt skolklimat. Det förebyggande och främjande arbetet
dokumenteras och följs upp inom ramen för arbetet mot diskriminering
och inom ramen för arbetet med skolans plan mot kränkande behandling.
Barn- och skolförvaltningen planerar en utbildningsinsats som riktar sig
till både skolledare och personal som omfattar arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling.
Barn- och skolförvaltningens skolor arbetar i kartläggningsfasen, för att
identifiera otrygga skolmiljöer, antingen med trygghetsvandringar,
trygghetsenkäter eller trygghetssamtal med eleverna som en del av det
förebyggande och främjande arbetet. Eleverna erbjuds även i stor
utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter. En majoritet
av F-9 skolorna i Lunds kommun har även ett förbud för mobiltelefoner i
omklädningsrummen.
I den enkät (Lunken) som årligen genomförs i åk 5 och 8 inom
förvaltningen ställs frågor om trygga och otrygga miljöer i skolan, och
resultaten ligger bl.a. till grund för skolornas arbete med att skapa
tryggare skola. Senast år 2016 fick eleverna ange otrygga platser som
fritextsvar i enkäten. De miljöer som elever inom förvaltningen i första
hand upplever som otrygga är matsal, platser där elever samlas i
korridoren, toaletterna och skymda platser på skolgården. Den analys
som gjorts av dessa platser visar att de alla är platser där många elever
samlas på liten yta och på så sätt skapar otrygghet. Ett aktivt arbete med
att hitta lösningar på det pågår inom ramen för skolornas
likabehandlingsarbete samt arbetsmiljöarbete.
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Samverkan med Utbildningsförvaltningen samt med
Serviceförvaltningen sker redan, dels i syfte att skapa gemensamma
rutiner för att upptäcka, åtgärda och anmäla kränkningar inom skolan,
men också för att ta fram rutiner för hur externa anläggningar och skolan
ska samverka kring tex idrottsundervisning.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av en eventuell
ombyggnation av duschutrymmen innebära ekonomiska konsekvenser.
Det bör därför beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolförvaltningen föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över Motion från Dan
Isaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö
- nolltolerans mot kränkningar och övergrepp” 2018-02-01.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.

Emma Möller
Utvecklingsledare

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-15

§ 23

Yttrande över motion från Dan Ishaq
(M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående lugn och trygg skolmiljö nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp
Dnr KU 2017/0833

Sammanfattning
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har till kommunstyrelsen
inkommit med en motion angående lugn och trygg skolmiljö med
nolltolerans mot kränkningar och övergrepp. Kommunkontoret har
översänt motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande med
anhållan om svar senast den 5 mars 2018.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och
skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden att ta
fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer inom
respektive verksamhet. Förvaltningen ställer sig positiv till att samverka
för nolltolerans avseende övergrepp och kränkningar för att skapa
trygghet för barn och unga. I samband med nybyggnationer kommer
förvaltningen att beakta och påpeka behovet av trygghet och integritet för
barn och unga. Förvaltningen kommer också att öka informationen till
föreningslivet. Inom förvaltningens fritidsverksamheter kommer frågan
att lyftas ytterligare för att tillsammans med unga hitta metoder att
eliminera problemen så långt det är möjligt.
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 28 november 2017
Motion angående en lugn och trygg skolmiljö, daterad den 23 november
2017

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Birger Swahn (M) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå att
kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-15

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från
Elin Gustafsson (S) om att bifalla förvaltningens förslag om att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad samt yrkande från
Birger Swahn (M) om att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen. Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena
och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad
med hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-15

KU 2018/0042

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-02-15, klockan 17.30–20.00

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare

Lars Westerberg (S) §§ 17-20
Elvira Mehic (S)
Börje Anehamre (M)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 17-22
Lena Nielsen, controller, §§ 17-21
Mira Norrsell, miljösamordnare, §§ 17-20
Uffe Anselin, HR-konsult, §§ 17-20
Björn Berséus, miljödirektör, §§ 17-19

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 17-30

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-02-22

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-15

KU 2018/0042

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Paragrafer

§§ 17-30

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-19

Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritid
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Kultur- och fritidsnämnden

Görel Hansson
046-359 96 10
gorel.hansson@lund.se

Yttrande över motion från Dan Ishaq (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) angående lugn och
trygg skolmiljö - nolltolerans mot kränkningar
och övergrepp
Sammanfattning
Moderaterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion
angående lugn och trygg skolmiljö med nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp. Kommunkontoret har översänt motionen till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande med anhållan om svar senast den 5 mars
2018.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att barn- och skolnämnden, kulturoch fritidsnämnden samt utbildningsnämnden ska få i uppdrag att i
samverkan med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och
åtgärda otrygga miljöer inom respektive verksamhet.
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 28 november 2017
Motion angående en lugn och trygg skolmiljö med nolltolerans mot
kränkningar och övergrepp, daterad den 23 november 2017

Barnets bästa
Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga kommer att gynnas
positivt av en utökad samverkan mellan skola, inskriven
fritidsverksamhet samt öppen ungdomsverksamhet. Frågor som rör
trygghet i skol- och föreningsmiljö behöver få ett ökat fokus.

Ärendet
Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och
skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritid

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-01-30

KU 2017/0833

servicenämnden att ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga
miljöer inom respektive verksamhet. Förvaltningen är självfallet positiv
till att samverka för nolltolerans avseende övergrepp och kränkningar för
att skapa trygghet för barn och unga. I samband med nybyggnation
kommer förvaltningen att beakta och påpeka behovet av trygghet och
integritet för barn och unga. Förvaltningen kommer också att öka
informationen till föreningslivet. Inom förvaltningens fritidsverksamheter
kommer frågan att lyftas ytterligare för att tillsammans med unga hitta
metoder att eliminera problemen så långt det är möjligt. Arbetet bedöms
få bättre resultat om det i enlighet med motionens intentioner sker i
samverkan med andra nämnder.
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden ska
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen
ska anses vara besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad

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

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-14

§ 22

Yttrande över: Motion från Dan Isaq
(M) och Louise Rehn Winsborg (M)
Lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans
mot kränkningar och övergrepp

Dnr UN 2017/0519

Sammanfattning
I takt med den digitala utvecklingen har också barn och elevers upplevda
otrygghet ökat. De platser som organisationen Friends lyfter som otrygga
i skolan är toaletter, omklädningsrum och korridorer. Motionärerna lyfter
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga.
Motionärerna önskar därför att barn- och skolnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden i samverkan med servicenämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att identifiera och åtgärda
otrygga miljöer inom respektive verksamhet.
Svar önskas till kommunkontoret senast den 5 mars 2018.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018, reviderad
2018-02-14
Motion Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1107.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande över motionen i enlighet med utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse 2018-02-14.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-14

UN 2017/0539

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-02-14 klockan 17.30–21.00

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Alexander Lewerentz (M)
Per Almén (S)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C), §§ 13-15, kl. 17:30-18:32
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Elias Grabka (C) §§ 16-29
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Cecilia Skoug (S)
Betty Jansson (M)
Ulrika Wallin (L)
Daniel Beckman (FI)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör , kl. 17:45-21:00
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 13-15
Annica Danielsson, ekonom, §§ 13-21
John Jönsson, utvecklingsledare
Ingrid Plantin, skolöverläkare, § 17
Tomas Kempe, samordnande skolpsykolog, § 17
Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor, §§ 13-15
Annika Moshovitis, bitr rektor, Sfi, §§ 13-15
Elin Ahx, bitr rektor, Spri, §§ 13-15
Petra Karlsson, rektor/åhörare
Robert Jivegård, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet

Justerare

Maria Gunnevik (KD)

Paragrafer

§ 13-29

Plats och tid för justering

Måndagen den 19 februari 2018, kl. 16:15

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-14

UN 2017/0539

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Paragrafer

§ 13-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-14

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-01-31

UN 2017/0519

Utbildningsnämnden

Sara Alfredsson
sara.alfredsson@lund.se

Yttrande över: Motion från Dan Isaq (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) ”Lugn och trygg
skolmiljö - nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp”
Sammanfattning
I takt med den digitala utvecklingen har också barn och elevers upplevda
otrygghet ökat. De platser som organisationen Friends lyfter som otrygga
i skolan är toaletter, omklädningsrum och korridorer. Motionärerna lyfter
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga.
Motionärerna önskar därför att barn- och skolnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden i samverkan med servicenämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att identifiera och åtgärda
otrygga miljöer inom respektive verksamhet.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018 dnr
UN2017/0519
Motion Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1107.

Barnets bästa
Barn påverkas i högsta grad av huruvida skolmiljön är trygg och säker. I
Skolinspektionens enkätundersökning Skolenkäten, från 2017 uppger
93% av eleverna vid utbildningsförvaltningens skolor att de Instämmer
helt och hållet eller Stämmer ganska bra på påståendet: ”Jag känner mig
trygg i skolan”. Det kan jämföras med riksgenomsnittet som ligger på
89%.

Ärendet
Skolorna arbetar kontinuerligt för att förebygga kränkningar och främja
ett tryggt skolklimat. Det förebyggande och främjande arbetet dokumenteras och följs upp inom ramen för arbetet mot diskriminering och inom
ramen för arbetet med skolans plan mot kränkande behandling.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 138
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-01-31

UN 2017/0519

Utbildningsförvaltningen skolor arbetar med trygghetsvandringar som en
del av det förebyggande och främjande arbetet, och eleverna erbjuds även
i stor utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter.
I de enkäter som årligen genomförs inom förvaltningen ställs frågor om
trygga och otrygga miljöer i skolan, och resultaten ligger till grund för
skolornas arbete med att skapa tryggare skola. De miljöer som elever
inom förvaltningen i första hand upplever som otrygga är matsal, platser
där elever samlas och röker samt vid skolornas entréer. Den analys som
gjorts av dessa platser visar att de alla är platser där många elever samlas
på liten yta och på så sätt skapar otrygghet. Ett aktivt arbete med att hitta
lösningar på det pågår inom ramen för skolornas arbetsmiljöarbete och
likabehandlingsarbete.
Samverkan med barn- och skolförvaltningen samt med serviceförvaltningen sker redan, dels i syfte att skapa gemensamma rutiner för att
upptäcka, åtgärda och anmäla kränkningar inom skolan, men också för
att ta fram rutiner för hur externa anläggningar och skolan ska samverka
kring tex idrottsundervisning.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande över motionen i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-31.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 126

Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar
Brådvik (L) ”Samlokalisera i Dalby för att
skapa gemensamma vinster”.

Dnr KS 2017/0204

Sammanfattning
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden
utreda möjligheten att få till stånd en ny större lokal för
sammankomster och föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig
idrottsplats
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att
efter nära dialog med relevanta aktörer presentera en
kostnadskalkyl, möjliga former för finansiering och möjliga
samordningsvinster till följd av att gamla lokaler fasas ut
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med
servicenämnden undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till
ett företagshus för småföretagare i händelse av att nuvarande
verksamhet förläggs till en ny större lokal enligt intentionerna i
motionen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden,
servicenämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Samtliga har inkommit med svar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018 § 201.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 100
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 25
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2018 § 24
Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) den 22
februari 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 201

Motion ”Samlokalisera i Dalby för att
skapa gemensamma vinster”

Dnr KS 2017/0204

Sammanfattning
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att
gamla lokaler fasas ut
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny
större lokal enligt intentionerna i motionen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden
samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga har inkommit
med svar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 100
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 25
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2018 § 24
Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) den 22 februari
2016

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och IngaKerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

att ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och
omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka möjligheter det
finns för att utveckla och samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare samt
att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mia Honeths (L) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof
Anderssons (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Mia Honeths (L) m.fl
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

att

ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och
omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka
möjligheter det finns för att utveckla och samutnyttja
Allaktivitetshuset ytterligare samt
anse motionen besvarad

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.BIl § 201/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-20

KS 2018/0198

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206,
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:0020:50
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167,
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare

Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare

Ulf Nymark (MP)

Paragrafer

§ 158-206

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-20

KS 2018/0198

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§ 158-206

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-20

RESERVATION
KS 2018-06-20

Reservation ärende § 44
Motion "Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster"
Socialdemokraterna och Miljöpartiet delar helt förslaget om att kultur- och fritidsnämnden i
samarbete med vård- och omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby ska se över
möjligheterna att utveckla och samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare. Det är därför ett
sådant samarbete redan pågår. Vi har under mandatperioden bland annat säkrat
Allaktivitetshuset existens och sätt till att det idag fylls med mer verksamhet än tidigare och
att den kommunala samutnyttjningen är större.
Motionen är närmast skriven som en beskrivning av det arbete vi redan gör och ett bifall gör
ingen skillnad och innebär inte ett nytt uppdrag. Därför reserverar vi oss till förmån för vårt
eget yrkande.

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Ulf Nymark (MP)
Ledamot kommunstyrelsen

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-04-13

KS 2017/0204

Kommunstyrelsen

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

Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar
Brådvik (L) "Samlokalisera i Dalby för att
skapa gemensamma vinster"
Sammanfattning
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att
gamla lokaler fasas ut
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny
större lokal enligt intentionerna i motionen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden
samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga har inkommit
med svar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 100
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 25
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2018 § 24
Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) den 22 februari
2016

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte beröra barn.

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

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2018-04-13

KS 2017/0204

Ärendet
Motionen
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att
gamla lokaler fasas ut,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny
större lokal enligt intentionerna i motionen.

Nämndernas yttranden
Vård och omsorgsnämnden bedriver träffpunktsverksamhet för
seniorer. Lokalerna ska vara ändamålsenliga; tillgängliga samt möta
målgruppen äldres behov. Träffpunkten behöver ha egna ytor, men kan
dela gemensamma resurser med andra aktörer. Den behöver även vara
nåbar genom kollektivtrafiken.
Nämnden anser att det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som
kan förena bådavinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god
mötesplats.
Förutom strävan att använda resurserna så väl som möjligt, signalerar
samlokalisering att kommunen vänder sig till alla medborgare och arbetar
för möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.

Kultur- och fritidsnämnden ser det som positivt att samlokalisera för
att skapa gemensamma vinster. I dagsläget nyttjas Allaktivitetshuset av
den öppna ungdomsverksamheten på nedre plan och numera även av
Kulturskolan på övre plan, vilket uppfyller verksamhetens krav.
Dessutom finns det viss verksamhet på förmiddagarna.
Nämnden ser inte att det finns utrymme i investeringsplanen 2019-2024
för nybyggnation, utan nämnden får förhålla sig till och se över befintliga
lokaler och optimera användandet.
Kultur- och fritidsnämnden har som ambition att bjuda in vård- och
omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över
vilka möjligheter, som finns för att samutnyttja Allaktivitetshuset
ytterligare. Nämnden föreslår att motionen därmed ska anses vara
besvarad.

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2018-04-13

KS 2017/0204

Servicenämndens bedömning är att redan beslutade och beställda
utredningsuppdrag bör avslutas innan det kan bli aktuellt att överväga att
genomföra den nu föreslagna utredningen. Ett av servicenämndens uppdrag
är att tillgodose lokalbehoven hos kommunens olika verksamheter inom
bland annat skola, vård och omsorg. Fullgörandet av detta uppdrag kräver,
från såväl servicenämnden som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen,
ständiga prioriteringar då många av kommunens välfärdsåtaganden är
växande och förväntas öka under överskådlig tid.
Rörande samordningsvinster vill nämnden klargöra att ersättandet av äldre
lokaler med nya, för rubricerat ändamål, sannolikt kommer att medföra
ökade hyreskostnader för de ideella föreningar som idag är hyresgäster i
Dalby.
Nämnden pekar på att det inte framgår av motionen om föreningslivet i
Dalby har efterfrågat nya lokaler eller annars funnit brister där de i dagsläget
huserar, inte heller om det finns önskemål från näringsidkare på orten om ett
företagshus.

Kommunkontorets kommentar
Nämnderna framhåller nyttan av samordning och samlokalisering för att
få till stånd ett ökat samarbete och en effektivt nyttjande av kommunens
lokaler. Kultur- och fritidsnämnden har som ambition att bjuda in vårdoch omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över
vilka möjligheter, som finns för att samutnyttja Allaktivitetshuset
ytterligare. Kommunkontoret ställer sig bakom detta förslag som en
effektivare hantering av frågan än att sätta igång stora utredningar.
Kommunkontoret föreslår att motionen med det ska anses besvarad.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

att

ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och
omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka
möjligheter det finns för att utveckla och samutnyttja
Allaktivitetshuset ytterligare samt
anse motionen besvarad

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L), Gunnar Brådvik (L), kultur- och fritidsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND
Lund 2016-02-22

Motion
Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster
Föreningslivet är en fantastisk arena för möten mellan människor. Där utbyts idéer,
erfarenheter och nätverk vilket i sin tur leder till tolerans, solidaritet och tillit mellan
individer. I föreningslivet föds engagemang och skapar en grogrund för morgondagens
framväxt av entreprenörer och eldsjälar.
Idag finns ingen samlad arena för föreningslivet i Dalby där man kan samverka kring goda
idéer och omsätta idéerna i praktiken. Liberalerna vill se över möjligheten att skapa en
större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby.
En sådan lokal skulle kunna användas till många olika syften och dessutom minska
kostnaderna. Träffpunkten för seniorer skulle kunna ha sin verksamhet där istället för i Dalby
Centrum. Aktivitetsklubben på Föreningarnas Hus skulle kunna rymmas där på
eftermiddagarna. Lokalen skulle kunna hyras ut till olika arrangemang och sammankomster
när en försäljning av Tingshuset diskuteras (det är i princip den enda uthyrningsbara lokalen i
Dalby idag). Allaktivitetshuset skulle kunna förlägga sin verksamhet med aktiviter för
pensionärer och föräldralediga till en sådan lokal medan andra användningsområden kan
diskuteras för den nuvarande byggnaden (t.ex. ett företagshus). Även Studieförbundet
Vuxenskolan skulle kunna ha kontor och verksamhet där.
Den optimala platsen för en sådan lokal skulle vara i närheten av idrottsplatsen och
Nyvångshallen för att kunna bedriva eftermiddagsverksamhet i likhet med EOS-hallens
verksamhet i Lund och närhet till olika aktiviteter. Exempelvis finns en sådan plats mellan
omklädningsrummen på Dalby IP och Möllan.
Idag utgår en relativt hög hyreskostnad för Allaktivitetshuset (350 000 kr/år), träffpunkten för
seniorer (300 000 kr/år) och Föreningarnas Hus (100 000 kr/år)- utöver driften. Om de istället
hade haft gemensamma ytor att samsas på hade det skapat samordningsvinster med lägre
hyreskostnader, men även en vinst för verksamheterna då de kunnat komplettera och stärka
varandra.

Det har förts diskussioner om huruvida Allaktivitetshuset ska kunna ha kvar sin verksamhet
eller ej. Den har temporärt fått vara kvar, men man väntar på ett mer långsiktigt besked.

Liberalerna vill undersöka ett antal olika frågeställningar:
-

Kan vi hitta en modell som är mer kostnadseffektiv än idag där föreningar, skola,
träffpunkt, studieförbund kan samverka i större utsträckning?
Kan en ökad samverkan leda till fler fördelar som t.ex. att fler möten sker över
generationsgränser och därmed bidrar till ett öppnare och mer inkluderande samhälle?
Kan en sådan modell leda till en förbättrad integration av nyanlända barn och unga?
Kan vi hitta en ändamålsenlig plats för en större lokal för sammankomster och
föreningsliv i Dalby i närheten av Nyvångsskolan och Dalby IP?
Vilka finansieringsmöjligheter finns det där både kommunen och relevanta aktörer är
involverade?
Kan Allaktivitetshuset omvandlas till ett Företagshus för småföretagare ifall nya
ändamålsenliga lokaler hittas för nuvarande verksamhet?

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:
att

uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda möjligheten att få till
stånd en ny större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby i
anslutning till en befintlig idrottsplats

att

uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter nära dialog med
relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga former för finansiering
och möjliga samordningsvinster till följd av att gamla lokaler fasas ut

att

uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden undersöka om
Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för småföretagare i
händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny större lokal enligt
intentionerna i motionen.

Philip Sandberg (L)

Gunnar Brådvik (L)

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-08

§ 100

Yttrande över Liberalernas motion
”Samlokalisera i Dalby för att skapa
gemensamma vinster”

Dnr SN 2017/0393

Sammanfattning

Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds.
Inom ramen för utredningsuppdraget ska det enligt partiets förslag
presenteras en kostnadskalkyl, möjliga finansieringsformer och
eventuella samordningsvinster. Partiet föreslår också att det utreds
huruvida Allaktivitetshuset i Dalby kan omvandlas till ett företagshus för
småföretagare.

Beslutsunderlag

Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma
vinster” av den 22 februari 2016.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017.

Yrkanden

Inger Tolsved Rosenkvist (L), Ander Hansson (S), Lars Leonardsson (M)
och Gert Andersson (C) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med
serviceförvaltningens förslag.

Beslut
Servicenämnden beslutar

att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober
2017 som servicenämndens yttrande över Liberalernas motion
”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster”.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-08

Diarienummer

SN 2017/0512

Servicenämnden
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

Klara Twete (S)

Paragrafer

§ 94-106

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-08

Diarienummer

SN 2017/0512

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anna Månsson

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Klara Twete (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-08

Paragrafer

§ 94-106

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Justerare

Datum då anslaget tas ned

Anna Månsson

Utdragsbestyrkande

2017-12-05

Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

1(3)

Tjänsteskrivelse
2017-10-23

Martin Karlsson
046-359 54 35

Servicenämnden

martin.karlsson2@lund.se

Yttrande över Liberalernas motion
“Samlokalisera i Dalby för att skapa
gemensamma vinster”
Dnr SN 2017/0393

Sammanfattning
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds.
Inom ramen för utredningsuppdraget ska det enligt partiets förslag
presenteras en kostnadskalkyl, möjliga finansieringsformer och
eventuella samordningsvinster. Partiet föreslår också att det utreds
huruvida Allaktivitetshuset i Dalby kan omvandlas till ett företagshus för
småföretagare.

Beslutsunderlag
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma
vinster” av den 22 februari 2016.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonventionens artikel 31 föreskriver barnets rätt till fritid, lek och
rekreation. Konventionsstaterna, av vilka Sverige är en, har förbundit sig
att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter för kulturell och
konstnärlig verksamhet samt rekreations- och fritidsverksamhet.
I Sverige spelar föreningslivet en betydande roll i tillgodoseendet av
barns behov enligt ovan nämnda artikel och kommunala aktörer delar
ansvaret för rikets åtaganden. Lunds kommun stöttar föreningslivet
genom bland annat ekonomiska bidrag men även via tillhandahållandet
av lämpliga lokaler.

Ärendet
Liberalerna föreslår i en motion att servicenämnden tillsammans med
kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden utreder
möjligheten till uppförandet av en större byggnad i nära anslutning till
Dalby IP. Partiet resonerar kring om en sådan byggnad, som kan inhysa
föreningslivet och fylla ortens behov av uthyrningsbara lokaler under ett
och samma tak skulle kunna medföra en rad olika, för samhället positiva,
effekter.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

serviceforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2017-10-23
Motionärerna anför vidare att uppförandet av en ny och större byggnad
till de föreningar som idag är aktiva i Dalby bör medföra
samordningsvinster för föreningslivet i form av lägre hyreskostnader.
Avslutningsvis föreslår Liberalerna att det utreds om Allaktivitetshuset
istället skulle kunna användas som företagshus för småföretagare.

Serviceförvaltningens yttrande
Motionärernas förslag innebär att kommunen skulle genomföra ett
omfattande förvaltningsövergripande utredningsarbete. Förvaltningen
arbetar redan med ett icke ringa antal sådana utredningar, inte minst
gällande lokalfrågor. Det handlar i många fall om frågor som är av
betydelse på ett strukturellt plan, såsom standardlokalprogram för olika
lokaltyper, samlad måltidsorganisation och organisation avseende sociala
bostäder. Men det finns också viktiga utredningar av objektskaraktär som
pågår, såsom exempelvis avseende utvecklingen av Stadshallen och
frågorna om hanteringen av idrottslokaler i anslutning till den nya
gymnasieskolan. Dessutom finns behov av att genomföra
utredningsarbete avseende bland annat hyressättningen av kök och
matsalar i skolorna, ett arbete som är nödvändigt men som samtidigt har
visat sig vara svårt att prioritera mot bakgrund av övriga pågående
utredningsuppdrag.
I en så snabbt växande kommun som Lund är för närvarande, är det av
vikt att vara noggrann med vilka utredningsuppdrag som prioriteras.
Strategiska utredningar och motsvarande beslut nu, kan spara arbete och
ekonomiska resurser i framtiden.
För serviceförvaltningens vidkommande är läget sådant att det inte är
möjligt att ta sig an ytterligare större utredningsuppdrag i nuläget, med
mindre än att andra uppdrag tas bort/prioriteras ner eller utredningarna
genomförs av externa resurser. Väljer man det senare måste man dock
vara klar över att det också tar befintliga resurser i anspråk att arbeta med
konsulter. Ett beslut om att genomföra en utredning med externa resurser
kräver också beslut om medel till detta, eftersom sådana saknas.
Förvaltningens bedömning är att redan beslutade och beställda
utredningsuppdrag bör avslutas innan det kan bli aktuellt att överväga att
genomföra den nu föreslagna utredningen.
Rörande samordningsvinster vill förvaltningen klargöra att ersättandet av
äldre lokaler med nya, för rubricerat ändamål, sannolikt kommer att
medföra ökade hyreskostnader för de ideella föreningar som idag är
hyresgäster i Dalby.
Det framgår inte av motionen om föreningslivet i Dalby har efterfrågat
nya lokaler eller annars funnit brister där de i dagsläget huserar, inte
heller om det finns önskemål från näringsidkare på orten om ett
företagshus.

2(3)

Tjänsteskrivelse
2017-10-23
Ett av serviceförvaltningens uppdrag är att tillgogose lokalbehoven hos
kommunens olika verksamheter inom bland annat skola, vård och
omsorg. Fullgörandet av detta uppdrag kräver, från såväl servicenämnden
som Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ständiga prioriteringar
då många av kommunens välfärdsåtaganden är växande och förväntas
öka under överskådlig tid. Även projekt som upplevs som spännande och
positiva kan behöva prioriteras bort, till förmån för genomförandet av
grunduppdraget.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
att

översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober
2017 som servicenämndens yttrande över Liberalernas motion
”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster”.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Jonna Myrebris
fastighetschef
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-15

§ 25

Yttrande över motion från Philip
Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L)
om att samlokalisera i Dalby för att
skapa gemensamma vinster
Dnr KU 2017/0882

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Philip Sandberg (L) och
Gunnar Brådvik (L) angående samlokalisering i Dalby till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande med anhållan om svar senast den 25 februari
2018.
I motionen föreslås att kultur- och fritidsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden samt servicenämnden i samverkan ska utreda en ny
större lokal för sammankomster i Dalby, presentera en kostnadskalkyl för
detta samt undersöka möjligheten att omvandla Allaktivitetshuset till ett
företagshus för småföretagare.
Förvaltningen ser det som positivt att samlokalisera för att skapa
gemensamma vinster. I dagsläget nyttjas Allaktivitetshuset av den öppna
ungdomsverksamheten på nedre plan och numera även Kulturskolan på
övre plan, vilket uppfyller verksamhetens krav. Dessutom finns det viss
verksamhet på förmiddagarna. Dock ser förvaltningen inte att det finns
utrymme i investeringsplanen 2019-2024 för nybyggnation, utan får
förhålla sig till och se över befintliga lokaler och optimera användandet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har som ambition att bjuda in vård- och
omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa mer
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över
vilka möjligheter som finns att samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare.
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 18 december 2017
Motion från Liberalerna om att samlokalisera i Dalby för att skapa
gemensamma vinster, daterad den 22 februari 2016

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Birger Swahn (M) och Gunnar Brådvik (L) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-15

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag om att
nämnden ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad
med hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-15

KU 2018/0042

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-02-15, klockan 17.30–20.00

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare

Lars Westerberg (S) §§ 17-20
Elvira Mehic (S)
Börje Anehamre (M)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 17-22
Lena Nielsen, controller, §§ 17-21
Mira Norrsell, miljösamordnare, §§ 17-20
Uffe Anselin, HR-konsult, §§ 17-20
Björn Berséus, miljödirektör, §§ 17-19

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 17-30

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-02-22

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-15

KU 2018/0042

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Paragrafer

§§ 17-30

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-19

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-01-30

KU 2017/0882

Kultur- och fritidsnämnden

Görel Hansson
046-359 96 10
gorel.hansson@lund.se

Yttrande över motion från Liberalerna om att
samlokalisera i Dalby för att skapa
gemensamma vinster
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Liberalerna angående
samlokalisering i Dalby till kultur- och fritidsnämnden för yttrande med
anhållan om svar senast den 25 februari 2018.
I motionen föreslår Liberalerna att kultur- och fritidsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden samt servicenämnden i samverkan ska utreda en ny
större lokal för sammankomster i Dalby, presentera en kostnadskalkyl för
detta samt undersöka möjligheten att omvandla Allaktivitetshuset till ett
företagshus för småföretagare.
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 18 december 2017
Motion från Liberalerna om att samlokalisera i Dalby för att skapa
gemensamma vinster, daterad den 22 februari 2016

Barnets bästa
Ett välutvecklat förenings- och företagarklimat bedöms påverka barn och
ungdomar gynnsamt. Kommunen bidrar till detta genom att skapa
förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Ärendet
Liberalerna föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska uppdra åt
kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden samt servicenämnden utreda möjligheten att få till
stånd en ny större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby.
Liberalerna föreslår också att kommunfullmäktige ska uppdra åt
kommunstyrelsen att i samverkan med ovannämnda nämnder presentera

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritid

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-01-30

KU 2017/0882

en kostnadskalkyl för finansiering och möjliga samordningsvinster till
följd av att gamla lokaler fasas ut. Till sist föreslår Liberalerna
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med
ovannämnda nämnder undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas
till ett företagshus för småföretagare i händelse av att nuvarande
verksamhet förläggs till nya lokaler.
Förvaltningen ser det som positivt att samlokalisera för att skapa
gemensamma vinster. I dagsläget nyttjas Allaktivitetshuset av den öppna
ungdomsverksamheten på nedre plan och numera även av Kulturskolan
på övre plan, vilket uppfyller verksamhetens krav. Dessutom finns det
viss verksamhet på förmiddagarna.
Förvaltningen ser inte att det finns utrymme i investeringsplanen 20192024 för nybyggnation, utan nämnden får förhålla sig till och se över
befintliga lokaler och optimera användandet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har som ambition att bjuda in vård- och
omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över
vilka möjligheter, som finns för att samutnyttja Allaktivitetshuset
ytterligare.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad
med hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

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

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-14

§ 24

Yttrande över Liberalernas motion
”Samlokalisera i Dalby för att skapa
gemensamma vinster”

Dnr VOO 2017/0632

Sammanfattning
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds.
Samlokalisering av en rad befintliga verksamheter, träffpunkten för
seniorer, föreningarnas hus och allaktivitetshuset föreslås.
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver träffpunktsverksamhet för
seniorer. Lokalerna ska vara ändamålsenliga; tillgängliga samt möta
målgruppen äldres behov. Träffpunkten behöver ha egna ytor, men kan
dela gemensamma resurser med andra aktörer. Den behöver även vara
nåbar genom kollektivtrafiken.
Det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som kan förena båda
vinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god mötesplats.
Förutom strävan att använda resurserna så väl som möjligt, signalerar
samlokalisering att kommunen vänder sig till alla medborgare och arbetar
för möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2018
dnr VOO 2017/0632.
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma
vinster” den 22 februari 2016 dnr KS 2017/0204.

Yrkanden
Monika Lekander (L) yrkar med instämmande av samtliga ledamöter och
tjänstgörande ersättare bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till
kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-14

VOO 2018/0137

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-03-14 klockan
17.00–21.50

Ledamöter

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Ronny Johannessen (M)
Martin Stensson (V)
Tove Klette (L), tom § 22
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD)
Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)
Monika Lekander (L), tjänstgör för Tove Klette (L) from § 23

Ersättare

Mira Melander (S)
Piotr Szybek (S)
Daniel Kronmann (L)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Seth Petersson, förvaltningschef
Lena Carlereus, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Zenita Bäck, lokalsamordnare, tom § 24, ej närvarande § 21 p 1-2
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 23, ej närvarande § 21 p 1-2
Helena Falk, nämndsekreterare
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 21 p 3, ej närvarande § 21 p 12
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tom § 21, ej
närvarande § 21 p 1-2
Christina Ravanelli Hansson, enhetschef, tom § 21 p 1
Niclas Snygg, verksamhetschef, tom § 21 p 2, ej närvarande § 21 p 1
Lena Hansen, Kommunal, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Lars Öst, Vision, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Elisabeth Fagerström, kvalitets- och uppföljningsstrateg, tom § 21, ej
närvarande § 21 p 1-2

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-14

VOO 2018/0137

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 19-30

Plats och tid för justering

vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2018-03-15 kl. 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Paragrafer

§ 19-30

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Hemvård, rehabilitering och service för
seniorer

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2018-02-19

VOO 2017/0632

Vård- och omsorgsnämnden

Emma Borrie
046-3599845
emma.borrie@lund.se

Yttrande över Liberalernas motion
”Samlokalisera i Dalby för att skapa
gemensamma vinster”
Sammanfattning
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds.
Samlokalisering av en rad befintliga verksamheter, träffpunkten för
seniorer, föreningarnas hus och allaktivitetshuset föreslås.
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver träffpunktsverksamhet för
seniorer. Lokalerna ska vara ändamålsenliga; tillgängliga samt möta
målgruppen äldres behov. Träffpunkten behöver ha egna ytor, men kan
dela gemensamma resurser med andra aktörer. Den behöver även vara
nåbar genom kollektivtrafiken.
Det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som kan förena båda
vinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god mötesplats.
Förutom strävan att använda resurserna så väl som möjligt, signalerar
samlokalisering att kommunen vänder sig till alla medborgare och arbetar
för möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.

Beslutsunderlag
Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2018
dnr VOO 2017/0632.
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma
vinster” den 22 februari 2016 dnr KS 2017/0204.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant då yttrandet
avser verksamhet för äldre (träffpunkt för seniorer).

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
22100 LUND

Brunnslyckan

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

vardochomsorg@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-02-19

VOO 2017/0632

Konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning
Behovet av god tillgänglighet för alla beaktas när verksamhet bedrivs
inom Vård och Omsorgsförvaltningen samt då verksamhetsutveckling
planeras och genomförs.

Ärendet
Liberalerna föreslår i en motion att vård och omsorgsnämnden
tillsammans med servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden utreder
möjligheten till uppförandet av en större byggnad i nära anslutning till
Dalby IP. Partiet resonerar kring om en sådan byggnad, som kan inhysa
föreningslivet och fylla ortens behov av uthyrningsbara lokaler under ett
och samma tak, skulle kunna medföra en rad olika, för samhället
positiva, effekter.
Samlokalisering efterlyses, en samlad arena för sammankomster och
föreningsliv, där ”samverkan kan ske kring goda idéer och där dessa kan
omsättas i praktiken”. En sådan lokal skulle kunna användas till många
olika syften och dessutom minska kostnaderna genom att samla
kommunala verksamheter som i dagsläget finns runt om i Dalby;
träffpunkten för seniorer, föreningarnas hus och allaktivitetshuset. Även
Studieförbundet Vuxenskolan skulle kunna erbjudas möjligheten att ha
kontor och verksamhet i den nya lokaliseringen. Motionen lyfter att
gemensamma ytor medför lägre totala hyreskostnader ”men även en vinst
för verksamheterna då de kunnat komplettera och stärka varandra”.

Seniorverksamheten
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver träffpunktsverksamhet för
seniorer i Lunds centrala delar, Dalby, Södra Sandby, Veberöd och
Genarp. Verksamheten befinner sig i ständig utveckling då besökarnas
behov och önskemål varierar över tiden. Träffpunkterna är välbesökta
och det finns ett stort engagemang och delaktighet från besökarna sida.
Många aktiviteter drivs redan idag som samarrangemang med andra, till
exempel pensionärsorganisationer och studieförbund. Träffpunkterna är
öppna för alla seniorer i Lund och erbjuds utan biståndsbeslut i ett
förebyggande syfte att minska behovet av individuellt stöd samt
motverka ensamhet och isolering. Seniorerna skall ges möjlighet att vara
aktiva (fysisk aktivitet, friskvård, intellektuell stimulans, social samvaro,
meningsfulla aktiviteter) och delaktiga genom att ha inflytande och
kunna leda/initiera aktiviteter. Seniorverksamheten ska vara en resurs i
samverkan med andra resurser och arbetar aktivt för att nå en bredare
målgrupp, vara tillgängliga för alla seniorer samt med mångfald och
integration.

Tjänsteskrivelse
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2018-02-19

VOO 2017/0632

Träffpunkt Dalby
Träffpunkt för seniorer i Dalby ligger idag placerad i Dalby centrum,
med lokaler som rymmer caféverksamhet (kök/pentry), samlingslokal,
mötesrum, vävstuga, personalutrymmen, förråd, toaletter och
foaje/garderob. Caféet drivs i samverkan med de lokala pensionärsföreningarna som organiserar cafévärdar- och värdinnor. Verksamhet
bedrivs vardagar dagtid och lokalen kan även disponeras helg- och
kvällstid.
Verksamheten bedrivs i nuläget i en fristående lokal. En del av de andra
träffpunkterna finns i lokaler som delas med andra verksamheter som
drivs av Vård och omsorgsförvaltningen; till exempel särskilt boende
eller restaurang för äldre eller andra förvaltningar; till exempel bibliotek
och fritidsklubb.

Vård och omsorgsförvaltningens yttrande
Att samlokalisera olika kommunala verksamheter kan innebära vinster.
Dels att använda resurserna så väl som möjligt, men också att kommunen
skickar ut signalen att vi vänder oss till alla medborgare och arbetar för
möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.
Seniorverksamheten (träffpunkterna) är mycket positiv till att hitta nya
samverkansformer för att utveckla verksamheten.
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet för seniorer
och för målgruppen är det viktigt att lokalerna är ändamålsenliga, vilket
till exempel innebär att de måste vara tillgängliga; lätta att nå med
allmänna kommunikationer, helst i markplan samt disponerade med
toaletter, utrymmen och möblering som fungerar för äldre. En
förutsättning för att flytta befintlig verksamhet är att den nya
lokaliseringen är minst lika tillgänglig och ändamålsenlig samt nåbar
med kollektivtrafik som den nuvarande lokalen är för träffpunktens
besökare.
En erfarenhet vid samdisponering är att det är viktigt att seniorerna
känner att det finns utrymmen som är deras, det vill säga avsatta för dem.
Det fungerar i så fall att ha andra, gemensamma ytor för samnyttjande.
Det finns vinster med att samla olika verksamheter eftersom det
underlättar samarbete och möjligheten att fånga upp/prova på nya idéer.
Möten skapar möjlighet att ta del av varandras styrkor och erfarenheter.
Det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som kan förena båda
vinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god mötesplats om
man redan på planeringsstadiet utgår från en uppdelning där fokus ligger
på att skapa så mycket gemensamma ytor/funktioner som möjligt, men
där man också ser till var hyrestagares individuella förutsättningar och
behov. Det är också viktigt att hitta goda samverkansformer, som präglas
av win-winsträvan, vi-känsla och jämlikhet.

Tjänsteskrivelse

4 (4)
Diarienummer

2018-02-19

VOO 2017/0632

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till
kommunkontoret.

Seth Pettersson
Förvaltningschef
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

Niclas Snygg
Verksamhetschef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 127

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl
om att beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn som har
åldersuppskrivits

Dnr KS 2017/1218

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att socialnämnden ska polisanmäla de personer som av
migrationsverket fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer,
eftersom dessa kan ha gjort sig skyldiga till bidragsbrott, samt
att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att
de varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018 § 202.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2018.
Socialnämndens beslut den 14 mars 2018, § 54.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 202

Motion om att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har
åldersuppskrivits

Dnr KS 2017/1218

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker
(SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att socialnämnden ska polisanmäla de personer som av migrationsverket
fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort
sig skyldiga till bidragsbrott, samt
att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2018.
Socialnämndens beslut den 14 mars 2018, § 54.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD),
Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Mia Honeth (L), Inga Kerstin
Eriksson (C) och Hanna Gunnarssons (V) yrkar at kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 202/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-20

KS 2018/0198

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206,
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:0020:50
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167,
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare

Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare

Ulf Nymark (MP)

Paragrafer

§ 158-206

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-20

KS 2018/0198

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§ 158-206

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-20

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018,
ärende 44. Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande
barn som har åldersuppskrivits, (KF) Dnr KS 2017/1218
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bifallsyrkande till motionen.

För Sverigedemokraterna 2018-06-20

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-04-27

KS 2017/1218

Kommunstyrelsen

Pernilla Ardhe
046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl
om att beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn som har
åldersuppskrivits
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker
(SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att socialnämnden ska polisanmäla de personer som av migrationsverket
fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort
sig skyldiga till bidragsbrott, samt
att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2018.
Socialnämndens beslut den 14 mars 2018, § 54.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits.

Barnets bästa
Socialförvaltningen anger att motionen inte berör barn.

Ärendet
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker
(SD) har kommit in med en motion om att beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn som har åldersuppskrivits. I motionen anförs bl.a.
följande. De asylsökande som efter läkarundersökning bedöms vara över
18 år men som har hävdat att de är under 18 år ska polisanmälas för brott
mot lagen om bidragsbrott. Vid fällande dom blir man
återbetalningsskyldig och i straffskalan finns fängelse i högst ett år. De
föreslår att komunfullmäktige beslutar att socialnämnden ska polisanmäla
de personer som av migrationsverket fått sin ålder uppskriven till 18 år
eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig skyldiga till bidragsbrott, samt
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-04-27

KS 2017/1218

att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Socialnämnden
Motionen har remitterats till socialnämnden som anför följande.
I bidragsbrottslagen (2007:612) regleras vilka ekonomiska förmåner som
omfattas av lagen; bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt
ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.
Socialförvaltningen ska enligt samma lag göra en polisanmälan vid
misstanke om brott enligt denna lag. Förvaltningen har rutiner kring
anmälan om misstänkt bidragsbrott.
I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) beskrivs i 3
§ tredje stycket att det är Migrationsverket som ansvarar för biståndet till
de som omfattas av lagen. I 13 § LMA beskrivs de bistånd som lämnas
enligt lagen, för det enskilda ensamkommande barnet på kommunens
boenden handlar det om dagersättning. Familjehemsföräldrar får
omkostnadsersättning vid sidan av arvodet för barns personliga utgifter
varför dessa barn som regel inte har behov av dagersättning och särskilt
bidrag från Migrationsverket.
Socialnämnden ansvarar inte för att betala ut bistånd till personliga
ändamål för asylsökande ensamkommande barn, detta ansvar ligger i
enlighet med ovan hos Migrationsverket. Socialförvaltningen saknar
därför grunder för att polisanmäla för bidragsbrott mot Lunds kommun
och kan inte heller kräva återbetalning av samma anledning.

Kommunkontorets kommentar
Med anledning av förslaget i motionen kan rent principiellt sägas att
socialnämnden har att förhålla sig till gällande lagstiftning när den
fullgör uppgifter inom sitt verksamhetsområde. Vad gäller
bidragsbrottslagen regleras i denna under vilka förutsättningar
anmälningsskyldighet vid misstanke om brott enligt den lagen föreligger.
Det krävs en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om en anmälan
ska ske. Som nämnden har uppgivit finns också rutiner kring detta.

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2018-04-27

KS 2017/1218

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

besvara motionen med vad socialnämnden har anfört.

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Lund 2017-12-20

Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande
barn som har åldersuppskrivits.
Ställd till Lunds Kommunfullmäktige
Av de undersökningar som Rättsmedicinalverket hittills har gjort av så kallade
ensamkommande barns ålder har det visat sig att av de som har undersökts till och
med 30 november 2017, så har 83,46 procent visat sig vara 18 år eller äldre.
Vi Sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende
där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska
inte löna sig i Lunds kommun.
De asylsökande som efter läkarundersökning bedöms vara över 18 år men som har
hävdat att de är under 18 år skall polisanmälas för brott.
Det handlar här alltså om brott mot lagen om bidragsbrott. Vid fällande dom blir man
återbetalningsskyldig, och i straffskalan finns fängelse i högst ett år. Genom att
förvanska uppgifter rörande sin identitet så gör man sig även skyldig till
urkundsförfalskning – ett brott som kan leda till mellan sex månader och sex års
fängelse i Sverige.
Flera kommuner har redan diskuterat eller genomfört detta. Den 21 juni 2017
beslutade KSAU i Mariestads kommun följande: ”Arbetsutskottet beslutar att
Mariestads kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt
bidragsbrottslagen 2007:612, ska polisanmäla de ungdomar som får sin ålder
uppskriven till 18 år eller mer.”
I flera andra kommuner, till exempel Malmö, Linköping, och Motala har
Sverigedemokraterna lagt liknande förslag som nu är under behandling.
Sverigedemokraterna yrkar
att socialnämnden skall polisanmäla de personer som av migrationsverket fått sin
ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig skyldiga till
bidragbrott.

att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de varit under
18 år, ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga
grunder.

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

____________________
Bo Kjellberg
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

_________________________
Christoffer Brinkåker
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-14

§ 54

Remiss i ärende ”Motion från HansOlof Andersson (SD) m.fl. om att
beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn som har
åldersuppskrivits

Dnr SO 2018/0012

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer Brinkåker
Sverigedemokraterna, har den 20 december 2017 inkommit med en
motion till kommunfullmäktige som i korthet innebär att socialnämnden
ska polisanmäla de ensamkommande barn som av migrationsverket fått
sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig
skyldiga till bidragbrott samt att de personer som ljugit om sin ålder i
asylprocessen och hävdat att de varit under 18 år, ska bli
återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga
grunder.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Motion från Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer
Brinkåker Sverigedemokraterna; ” Motion om att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits” daterad 201712-20

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse den 4 mars 2018 som socialnämndens
svar till motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-14

SO 2018/0032

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2018-03-14 klockan 16.30–19.20

Ledamöter

Eva S Olsson (S), ordförande
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Jenny Sjöö (MP)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L), t.om. kl. 18:00 § 52
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Petra Douhane (M), ersätter Dan Ishaq (M)
Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Erik Hammarström (MP)
Ursula Savonius (L), ersätter S Lindlöf (L) från § 53
David Liljedahl (C), ersätter Gun Jönsson (C)

Ersättare

Ann-Louise Levau (S)
Tesfom Tecleab Solomon (S)
Ewe Nilsson (S)
Layla Khairallah (MP)
Mark Collins (L)
Nita Lorimer (V)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Fröman, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Karin Lilja, kommunikatör
Peter Fransson, tillståndshandläggare
Egil Drakfelt, utvecklingssekreterare
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)

Paragrafer

§ 51-71

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 19 mars kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-14

SO 2018/0032

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Paragrafer

§ 51-71

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-11

Socialförvaltningen
Resurs och utveckling

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-03-04

SO 2018/0012

Socialnämnden

Johan Larsson Boström
046-359 59 35
johan.larssonbostrom@lund.se

Motionssvar gällande att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har
åldersuppskrivits
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer Brinkåker
Sverigedemokraterna, har den 20 december 2017 inkommit med en
motion till kommunfullmäktige som i korthet innebär att socialnämnden
ska polisanmäla de ensamkommande barn som av migrationsverket fått
sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig
skyldiga till bidragbrott samt att de personer som ljugit om sin ålder i
asylprocessen och hävdat att de varit under 18 år, ska bli
återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga
grunder.
Ärendet innehållet ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
Motionssvar gällande att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn
som har åldersuppskrivits daterad 2018-03-04 (denna skrivelse)
Motion från Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer
Brinkåker Sverigedemokraterna; ” Motion om att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits” daterad 201712-20

Barnets bästa
Motionen berör inte barn.

Ärendet
Motionen tar sin utgångspunkt i att asylsökande personer som fått sin
ålder ändrad av Migrationsverket till 18 år eller äldre bör anmälas för
brott mot bidragsbrottslag (2007:612) av Lunds kommun och att
personerna bör bli återbetalningsskyldiga.

Socialnämndens yttrande
I bidragslagen (2007:612) regleras vilka ekonomiska förmåner som
omfattas av lagen; bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt
ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan,

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 52 55

socialforvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-03-04

SO 2018/0012

Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.
Socialförvaltningen ska enligt samma lag göra en polisanmälan vid
misstanke om brott enligt denna lag. Förvaltningen har rutiner kring
anmälan om misstänkt bidragsbrott.
I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) beskrivs i 3
§ tredje stycket att det är Migrationsverket som ansvarar för biståndet till
de som omfattas av lagen. I 13 § LMA beskrivs de bistånd som lämnas
enligt lagen, för det enskilda ensamkommande barnet på kommunens
boenden handlar det om dagersättning. Familjehemsföräldrar får
omkostnadsersättning vid sidan av arvodet för barns personliga utgifter
varför dessa barn som regel inte har behov av dagersättning och särskilt
bidrag från Migrationsverket.
Socialnämnden ansvarar inte för att betala ut bistånd till personliga
ändamål för asylsökande ensamkommande barn, detta ansvar ligger i
enlighet med ovan hos Migrationsverket. Socialförvaltningen saknar
därför grunder för att polisanmäla för bidragsbrott mot Lunds kommun
och kan inte heller kräva återbetalning av samma anledning.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelse den 4 mars 2018 som socialnämndens
svar till motionen.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 128

Motion från Christer Wallin (M) samt Dan
Ishaq (M) ”Stärk förutsättningarna för
kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”

Dnr KS 2018/0188

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”.
Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på
att svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka
kommunens organisation och söka nya vägar och verktyg för att
främja näringslivets villkor i Lunds kommun som geografiskt
område.
Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen utreder
förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag
med syfte att främja näringslivsutveckling i hela kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 223
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018, KS 2018/0188
Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 223

Motion från Christer Wallin (M) samt Dan
Ishaq (M) ”Stärk förutsättningarna för
kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”

Dnr KS 2018/0188

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”.
Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på
att svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka
kommunens organisation och söka nya vägar och verktyg för att
främja näringslivets villkor i Lunds kommun som geografiskt
område.
Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen utreder
förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag
med syfte att främja näringslivsutveckling i hela kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018.
Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Börje
Hed (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att inbjuda representanter från näringslivet i arbetet.
Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret anfört.
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Emma Berginger
(MP) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Kent
Andersson (S), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Torsten
Czernyson (KD) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 9 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Anders
Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

bifalla motionen, samt
inbjuda representanter från näringslivet i arbetet.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Emma Berginger (MP), Hanna
Gunnarsson (V) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 223/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217,
kl. 15.00-18.30

Ersättare

Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 207-228

Plats och tid för justering

Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Paragrafer

§ 207-228

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-13

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti
2018, ärende 17. Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M)
”Stärk förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”, (KF) Dnr KS 2018/0188
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Vi yrkade avslag, men det blev i KS majoritet för bifall. Moderaterna vill
utreda att eventuellt införa ännu ett organ, i detta fall ett bolag, för
näringslivsutveckling. Förslaget är oklart när det gäller det eventuella
bolagets funktion och arbetssätt. Kommunen föreslås bli minoritetsägare,
det är man tydliga med. Kostnad, finansiering, och risker verkar
motionärerna inte intresserade av.
Det finns redan ett stort antal organ med olika aktörer som arbetar med
näringslivsutveckling, inte minst kommunens näringslivsenhet. Tydliga
roller för att undvika intressekonflikter är viktigt i dessa sammanhang. Den
föreslagna bolagskonstruktionen kan riskera att ha motsatt effekt.
Detta förslag övertygar helt enkelt inte.

För Sverigedemokraterna 2018-08-15

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (6)
Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/0188

Kommunstyrelsen

Tove Möller Andersson
046-3597061
tove.mollerandersson@lund.se

Motion från Christer Wallin (M) samt Dan
Ishaq (M) "Stärk förutsättningarna för
kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen"
Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen”.
Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på att
svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka kommunens
organisation och söka nya vägar och verktyg för att främja näringslivets
villkor i Lunds kommun som geografiskt område.
Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för
bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag med syfte att främja
näringslivsutveckling i hela kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018, KS 2018/0188
Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) "Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen"

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen”.
Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på att
svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka kommunens
organisation och söka nya vägar och verktyg för att främja näringslivets
villkor i Lunds kommun som geografiskt område.
De olika behov som företagen har i Lund stad respektive utanför staden
kräver att speciellt fokus och en helt annan tjänst som kanske kan
tillhandahållas med en annan finansiering, skriver Moderaterna.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/0188

Moderaterna föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheten att införa ett näringslivsbolag. Detta ska få ett
utvecklingsansvar för näringslivsfrågor i hela kommunen - inte minst
utanför själva Lund stad.
Näringslivsbolaget föreslås bestå av tre ägare/intressenter som alla ska
äga en tredjedel av bolaget vardera. Lunds kommun ska ha minst en
tredjedel och tillföra minst 1/3 av den årliga finansieringen. En företagarsammanslutning som tillvaratar anslutna småföretagares intressen ska stå
för en tredjedel och den sista tredjedelen ska erbjudas lite större företag
som är tillräckligt stora för att själv kunna avsätta resurser i bolaget.
Exempel på denna modell finns i Staffanstorp, skriver Moderaterna.
Motionsställaren föreslår att uppdraget för näringslivsbolaget blir att
samla ihop aktörer så att de får en plattform och ”en väg in” i de
kommunala frågorna och myndigheterna. Bolaget kan erbjuda en fysisk
”företagslots” som kan ge rådgivning, vägledning och anvisa de sökande
in i kommunens administration. Företaget ska också tillhandahålla
mötesplats för nya och gamla företagare genom minst ett till två event
per termin. Rådgivande, ledande och utbildande föreslås visionen för
verksamheten vara.
Bolagets placering bör vara i den östra delen av kommunen. Moderaterna
menar att den geografiska lokaliseringen spelar roll och att behoven hos
företagen i de östra delarna av Lunds kommun har varit nedprioriterade
till förmån för verksamheter inne i Lund och på Ideon.
Utredningen ska särskilt belysa placeringsfrågan samt utreda potentiell
konkurrens och dubbelarbete mellan kommunstyrelsens
näringslivsavdelning och det delägda aktiebolaget.
Motionsställaren föreslår
Att

kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt
näringslivsbolag med syfte att främja näringslivsutveckling i
hela kommunen
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Kommunkontorets kommentar
En kommun kan bedriva näringslivsfrämjande arbete i olika
organisationsformer. Vilken form som är bäst lämpad för respektive
kommun styrs av uppdragets innehåll och omfattning, önskat resultat,
behovet av kapital, långsiktighet i finansiellt åtagande från aktieägare och
partners samt mognadsgraden i kommunen.
Fördelar med bolagisering kan vara att
•

finansieringen fördelas ut på fler parter

•

näringslivet är med och styr inriktning och beslut

•

beslutsvägarna är korta

Nackdelar med bolagisering kan vara
•

politikens inflytande över verksamheten minskar

•

ökat avstånd till kommunens förvaltningar

•

obalans mellan administrativa kostnader och rörelsemedel

Nuvarande organisation
Lunds kommun bedriver idag näringslivsfrämjande arbete i egen
förvaltning genom kommunkontorets näringslivs- och turismavdelning,
genom strategiska partnerskap och genom att dela ut ekonomiska bidrag
till aktörer inom innovationssystemet. Utöver detta är Lunds kommun
medlem i en rad näringslivsfrämjande organisationer som på olika sätt
stimulerar utvecklingen av näringslivet i Lunds kommun.
Kommunkontorets näringslivs- och turismavdelning är direkt underställd
kommundirektören.
Avdelningen arbetar med prioriterade insatser inom en rad olika
områden, som tillsammans gör Lunds kommun attraktivt för näringslivet.
I uppdraget ingår bland annat


att attrahera ledande företag, forskning och utveckling till Lunds
kommun



att ge service till bolag som väljer Lunds kommun som
etableringsort, att bistå vid omlokaliseringar



att utveckla den kommunala servicen till företagen genom
kontinuerligt förbättrat företagsklimat och löpande dialog med
näringslivet



att bistå med strategisk kompetens ur ett näringslivsperspektiv i
stadsomvandlingsprojekt



att föra dialog med företagare och att arrangera mötesforum för
näringslivet såsom Godmorgon Lund och Lund Grand Prix
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att driva kommunstyrelsens näringslivsråd



att attrahera internationella talanger till Lunds kommun och
regionen för att säkerställa att ESS, MAX IV och näringslivet ska
kunna växa med rätt kompetens



att ta emot medföljande på ett sådant sätt att familjerna vill stanna
och att regionen därigenom behåller den internationella
kompetensen



att bedriva helårsöppen turistbyråverksamhet med personlig
service över disk, via chatt och telefon



att samverka med handelsförening och fastighetsägare genom
Lund Citysamverkan



att marknadsföra Lunds kommun som besöksdestination och att
utveckla besöksnäringen och mötesindustrin inom ramen för
VisitLund destinationssamverkan



att utveckla Lunds kommun som mötes- och kongressdestination i
samarbete med Lunds universitet, att öka antalet kongresser och
möten som läggs i Lunds kommun



att driva en av landets fem innovationsplattformar, finansierad
genom Vinnova och drygt 50 partners



att utveckla innovativa lösningar för den hållbara smarta staden i
gränslandet mellan kommun, akademi och näringsliv



att digitalisera smarta offentliga miljöer och att vara en testbädd
för ny teknik i prekommersiellt skede



att bidra till att stärka platsvarumärket Lund med omnejd i en
internationell kontext

Ett högt prioriterade insatsområde är förbättrat företagsklimat.
Näringslivsavdelningen leder arbetet med förbättrat företagsklimat.
Sedan hösten 2017 finns en kommunövergripande grupp som arbetar
systematiskt med dessa frågor. Bland åtgärderna finns dialogmöten med
företagare, bättre och tydligare information på webben, synliggörande
och förtydligande av kommunens processer, utvecklande av e-tjänster
och gemensam hantering av komplexa ärenden. Därtill planeras
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare om företagens behov och
villkor, bemötande och attityder.
Det planeras för ett pilotprojekt med start under hösten 2018 som går ut
på att inrätta en kommungemensam företagslots på Medborgarcenter i
Kristallen. Medborgarcenter har idag uppdraget att serva kommunens
samtliga förvaltningar i kontakten med medborgarna. Att utöka
funktionen till att även innefatta företagsservice är ett naturligt steg då
infrastrukturen redan finns på plats. Företagslotsen ska kunna ge
företagen svar på frågor av generell karaktär. Vidare ska företagslotsen
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förtydliga kommunens processer och informera om vad företagen
ytterligare behöver planera för, vid exempelvis en tillståndsansökan.
Om pilotprojektet faller väl ut anser Kommunkontoret att denna funktion
ska permanentas.

Slutsats
Motionsställaren vill se en positiv näringslivsutveckling i hela Lund i
allmänhet och i östra Lund i synnerhet och föreslår därför att ett
näringslivsbolag bildas, med lika finansiering mellan kommun, näringsliv
och intresseorganisation.
Kommunkontoret anser att det behöver klarläggas vem som får det
verkliga inflytandet i ett näringslivsbolag. Det är av största vikt att Lunds
kommun fortsättningsvis har ägarskap i utvecklingsfrågor som berör
näringslivet. Kommunkontoret anser vidare att det bör klargöras vilket
resultat en sådan organisation förväntas åstadkomma, som inte är möjlig
att leverera med nuvarande organisation. Därtill bör de ekonomiska och
organisatoriska konsekvenserna utredas. Vidare förutsätter en
bolagisering att potentiella aktieägare har identifierats.
En mer aktiv dialog med företagen i kommunens östra delar skulle kunna
initieras inom nuvarande organisation genom ett särskilt uppdrag och en
tillhörande en resursförstärkning. Likaså kan fler mötesplatser för
företagare skapas med ramförstärkning inom nuvarande organisation.
Kommunkontoret ställer sig tveksam till att en lotsfunktion placeras i ett
aktiebolag.
Det finns delar av den näringslivsfrämjande verksamheten som, för att få
ordentligt genomslag, är beroende av extern finansiering och extern
samverkan. Det handlar främst om den internationella marknadsföringen
av Lund. Kommunkontoret anser att det krävs ett samlat grepp och
gemensamma resurser för att Lund ska stå sig i den internationella
konkurrensen om talanger, företag, kapital, FoU, kongresser och
evenemang.
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Om kommunstyrelsen anser att kommunstyrelsens näringslivsfrämjande
verksamhet ska utredas för att utröna om delar av verksamheten kan
bolagiseras, föreslår kommunkontoret att kommunstyrelsen beslutar att
genomföra en utredning i syfte att avgöra vilka delar som är tillämpliga
för en bolagisering, vad effekterna och kostnaderna blir. Därtill bör
aktieägare och möjliga långsiktiga finansiärer identifieras för att
säkerställa att verkliga intressenter för en sådan konstruktion finns.
Vid ett sådant beslut behöver kommunkontorets driftsbudgetram utökas
med 300 tkr för upphandling av utredning med externt stöd. Beslutet om
finansiering förutsätter att kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens
budgetram med 300 tkr. Då medel saknas för 2018 föreslås att beloppet i
så fall arbetas in i EVP 2019 som antas i november.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

anse motionen besvarad med det som kommunstyrelsen anfört
för det fall att fullmäktige beslutar att bifalla motionen, utöka
kommunkontorets driftbudgetram med 300 tkr i EVP för 2019 när
denna beslutas i november 2018.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Moderaterna Lund
Näringslivs- och turismavdelningen

Per Persson
Näringslivs- och turismchef

Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Stärk förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i
hela kommunen
Lund kan mer och det gäller inte minst kommunens näringslivsarbete. Vi kan bli betydligt
bättre på att svara upp mot behoven genom att stärka kommunens organisation och söka nya
vägar och verktyg för att främja näringslivets villkor i Lunds kommun som geografiskt
område. Lunds kommun har ett näringsliv som är varierat av många olika orsaker. Det kan
vara storlek på företag, bransch, geografisk placering, tillverkande eller tjänsteproducerande,
syfte och ägandeform, bara för att nämna några. En sådan variation kan skönjas i om en
näringsidkare är etablerad i eller utanför Lund stad. Beroende på företagets struktur, ägande
och målsättning gör företagsledningen den etablering som passar företaget bäst.
För inte så länge sedan var näringslivsfrågor i Lunds kommun mer eller mindre likställt med
saker som rörde IDEON. Dessbättre är det inte så längre och kommunen har på senare år, i
breda politiska uppgörelser, tillfört kommunkontorets näringslivsenhet välbehövliga resurser.
Vi moderater är utomordentligt nöjda med näringslivsenhetens insatser sett till den
begränsade organisationen relativt andra större kommuner i regionen.
Den nedslående 132:e platsen i Svenskt näringslivs ranking från 2017 om företagsklimatet ska
tas som en varningsklocka. Något måste göras, och då kan det inte handla enbart om ökade
uttag från skattebetalarna. De olika behoven som företagen (bland annat genom sin struktur)
har i Lund stad respektive utanför staden tarvar ett speciellt fokus på företag som etablerat sig
utanför Lunds stadskärna såväl som i Lund stad. Det kräver med stor sannolikhet en helt
annan tjänst som kanske kan tillhandahållas med en annan finansiering.
Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett
näringslivsbolag, som får ett utvecklingsansvar för näringslivsfrågor i hela kommunen – inte
minst utanför själva Lund stad. Den omfattande småföretagarverksamheten och den stora
andelen egenföretagare som är lokaliserade utanför staden kan vara svåra att nå från en
centralt placerad näringslivsenhet.
Moderaternas ide är att näringslivsbolaget ska bestå av tre ägare/intressenter och att alla ska
äga en tredjedel av bolaget vardera. Lunds kommun ska ha minst en tredjedel och tillföra
minst 1/3 av den årliga finansieringen, en tredjedel ska ägas av någon
företagarsammanslutning som tillvaratar anslutna småföretagares intressen och en tredjedel
ska erbjudas lite större företag som är tillräckligt stora för att själv kunna avsätta resurser i
bolaget. Samägda näringslivsbolag enligt den här modellen finns redan och kan studeras på
nära håll, till exempel i Staffanstorps kommun.
Uppdraget för vårt nya och samfinansierade näringslivsbolag bör bli att samla ihop alla
aktörer så att de får en plattform och ”en väg in” i de kommunala frågorna och
myndigheterna. Bolaget kan förslagsvis erbjuda en fysisk ”företagslots” som kan ge

rådgivning, vägledning och anvisa de sökande in i kommunens administration. Det kan handla
om allt mellan tillståndsärenden för utskänkning, miljötillsyn eller bygglov. Företaget ska
också tillhandahålla mötesplats för nya och gamla företagare genom minst ett eller två event
per termin. Rådgivande, Ledande och Utbildande kan man kanske sammanfatta vår vision för
verksamheten i.
Placering av bolagets kontor bör rent geografiskt ske ute i östra delen av kommunen.
Geografisk placering spelar roll. Utredningen bör därför särskilt belysa placeringsfrågan.
Dubbelarbete eller konkurrens mellan dessa näringslivsenheten, tillhörande
kommunstyrelsens förvaltning, och å andra sidan det delägda aktiebolaget för
näringslivsarbete måste undvikas och bör också belysas i utredningen.

Med anledning av ovanstående yrkas
att

kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för
bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag med syftet att främja
näringslivsutveckling i hela kommunen

Christer Wallin (M)

Dan Ishaq (M)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 129

Motion från Hanna Gunnarsson (V)
”Förstärk arbete med bevarande av äldre
hus i Lund”

Dnr KS 2018/0245

Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) och Helena Falk (V) föreslår i en motion att
fullmäktige beslutar
-

att Bevaringsprogrammet uppdateras

att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt
heltid
att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering
av byggd miljö
att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan
bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna
utställningar och möten
att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade
som värdefulla i Bevaringsprogrammet
att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning
att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge
rivningslov
att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte
får ges utan beslut i fullmäktige
att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet
att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag
till, alternativt pris för, god renovering

Beslutsunderlag
Hanna Gunnarssons (V) och Helena Falks (V) motion den 1 mars
2018
Byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018, § 93, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2018
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 224

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

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

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
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Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 224

Motion från Hanna Gunnarsson (V)
”Förstärk arbete med bevarande av äldre
hus i Lund”

Dnr KS 2018/0245

Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) och Helena Falk (V) föreslår i en motion att
fullmäktige beslutar
-

att Bevaringsprogrammet uppdateras

att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt
heltid
att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering
av byggd miljö
att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan
bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna
utställningar och möten
att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade
som värdefulla i Bevaringsprogrammet
att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning
att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge
rivningslov
att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte
får ges utan beslut i fullmäktige
att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet
att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag
till, alternativt pris för, god renovering

Beslutsunderlag
Hanna Gunnarssons (V) och Helena Falks (V) motion den 1 mars
2018
Byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018, § 93, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2018

Yrkanden
Emma Berginger (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15
att kommunstyrelsen i beredningen av EVP 2020-2022 ser över
möjligheten att inrätta ett pris alternativt en fond för renoveringar
av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader, samt
att i övrigt avslå motionen.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Därutöver instämmer hon i Emma Bergingers (MP)
yrkande gällande pris/fond för renovering av kulturmiljömässigt
värdefulla byggnader
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med hänvisning till vad som framgår av
kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Därutöver instämmer de i Emma Bergingers (MP) yrkande
gällande pris/fond för renovering av kulturmiljömässigt värdefulla
byggnader.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena - utom vad avser
Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande gällande pris/fond för
renovering av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader - och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs
(L) yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP) och Kent Andersson (S) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Hanna Gunnarsson (V) avstår från att rösta.
Med 5 ja-röster mot 7 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Philip
Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP)
m.fl. yrkande gällande pris/fond för renovering av
kulturmiljömässigt värdefulla byggnader mot avslag på detsamma
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

besvara motionen med hänvisning till vad som framgår av
kommunkontorets tjänsteskrivelse,
att kommunstyrelsen i beredningen av EVP 2020-2022 ser över
möjligheten att inrätta ett pris alternativt en fond för
renoveringar av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader,

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L): Vi liberaler vill värna vårt kulturarv och ser
positivt på motionens intentioner.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217,
kl. 15.00-18.30

Ersättare

Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 207-228

Plats och tid för justering

Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Paragrafer

§ 207-228

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-13

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-01

KS 2018/0245

Kommunstyrelsen

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

Motion från Hanna Gunnarsson (V) "Förstärk
arbete med bevarande av äldre hus i Lund"
Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) och Helena Falk (V) föreslår i en motion att
fullmäktige beslutar
-

att Bevaringsprogrammet uppdateras

-

att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt
heltid

-

att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering av
byggd miljö

-

att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan
bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna
utställningar och möten

-

att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som
värdefulla i Bevaringsprogrammet

-

att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning

-

att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge
rivningslov

-

att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får
ges utan beslut i fullmäktige

-

att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet

-

att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till,
alternativt pris för, god renovering

Beslutsunderlag
Hanna Gunnarssons (V) och Helena Falks (V) motion den 1 mars 2018
Byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018, § 93, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2018

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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2018-06-01

KS 2018/0245

Barnets bästa
Att bevara kulturhistoriska miljöer och byggnader kan bidra till at ge
barn och unga en viktig förståelse för stadens historiska utveckling.

Ärendet
Hanna Gunnarsson (V) och Helena Falk (V) föreslår i en motion att
fullmäktige beslutar
-

att Bevaringsprogrammet uppdateras

-

att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt
heltid

-

att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering av
byggd miljö

-

att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan
bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna
utställningar och möten

-

att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som
värdefulla i Bevaringsprogrammet

-

att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning

-

att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge
rivningslov

-

att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får
ges utan beslut i fullmäktige

-

att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet

-

att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till,
alternativt pris för, god renovering.

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden som beslutat avstyrka
motionen med hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret har anfört.
Stadsbyggnadskontoret anför att man ställer sig positiv till flera av de
föreslagna åtgärderna, men att åtgärderna är resurskrävande och att
förvaltningen i dagsläget har begränsad möjlighet att prioritera de
föreslagna ambitionshöjningarna. En ökad ambitionsnivå avseende
kulturmiljöarbetet förutsätter resurstillskott samt att prioriteringar måste
ske.

Tjänsteskrivelse
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Stadsbyggnadskontoret anför beträffande respektive förslag:
”Att bevaringsprogrammet uppdateras”
SBK: Bevaringsprogrammet innanför vallarna (stadskärnan) har
uppdaterats 2006-2009. Det finns behov av att uppdatera även övriga
underlag. Under Mål 3 Kulturmiljöprogrammet ”uppdatera befintliga
kunskapsunderlag” finns målet att utarbeta en plan för att uppdatera
befintliga kunskapsunderlag företrädesvis Bevaringsprogrammen, Lund
utan för vallarna del I och II. Underlagen blir föråldrade, värderingar
ändringar i samband med samhällsutveckling och förändringar i miljön.
Miljöer som för ett par decennier sedan ansågs som triviala, vanliga och
kanske till och med oönskade, kan idag ha ett annat värde på grund av
rivningar och intresseförskjutningar, exempel är enklare gårdsbebyggelse som idag anses bidra till tidsdjupet och har stora
upplevelsevärden. Ett uppmärksammat exempel är Bernt Nybergs
tillbyggnad av Landsarkivet från 1970 som inte värderades i Lund
utanför vallarna II då det låg för nära i tid. Riksantikvarieämbetet, RAÄ,
rekommenderar uppdatering av kunskapsunderlag efter cirka 10-15 år
och uppdatering av åtgärdsförslag efter 1-3 år. Lund utanför vallarna I
är cirka 25 år gammal (1988-91). Del II ca 20 år (1994-96). Stora Råby
o Värpinge ca 15-20 år (1996-99). SBK ställer sig positivt till att
uppdatera Bevaringsprogrammet men vill även lyfta fram målet att skapa
underlag som täcker tätorterna i kommunen, exempelvis saknas underlag
i Södra Sandby, Genarp och Torna Hällestad. Här måste då en
prioriteringsordning upprättas och resurser tillföras. Programmets status,
innehåll och förändringar bör tydliggöras i relation till
byggnadsnämnden. Detta för att förankra innehåll och rekommendationer
med nämnden.
”Att befintlig bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst
sammanlagd heltid”
Arbetsbelastningen för underlag till planering och bygglovhantering samt
förfrågningar och rådgivning till allmänheten har ökat radikalt de senaste
åren. Inom nuvarande ramtilldelning ryms inte en resursförstärkning med
fokus på bebyggelseantikvariska tjänster. Dock ska en långsiktig
kompetensförsörjningsplan tas fram för förvaltningen, där en
förstärkning kommer att ingå.
”Att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering av
byggd miljö”
Förvaltningen har utvecklat en metod för ökad medborgardialog i
Veberödsprojektet knutet till FÖP Veberöd. Resurstilldelning för detta
skapades av ”Styrgrupp för utveckling av tätorterna utanför staden”. SBK
ser positivt på att utveckla metoderna i denna riktning men menar att det
är resurskrävande. SBK ser att det finns synergieffekter att vinna genom
att samverka med andra kommunala förvaltningar vid framtagandet av
underlag exempelvis skolförvaltning eller kulturförvaltning,
demokratiutvecklare m fl.
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”Att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan bedriva
uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna utställningar
och möten.”
Idag finns ingen bebyggelseantikvarisk enhet. Arbetet med
bebyggelseantikvariska frågor drivs av stadsantikvarien, stadsarkitekten
samt i specifika projekt, ärende eller planer i samarbete med
tjänstepersoner på övriga avdelningar. Att utveckla samarbetet med
Kulturens utställningsverksamhet och pedagogiska verksamhet skulle
kunna vara ett sätt att utveckla det kommunikativa arbetet.
”Att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som
värdefulla i Bevaringsprogrammet”
Byggnadsnämndens tillsyn sker idag primärt efter tips från allmänheten.
Vidare sker kontroll i aktuella ärenden, såväl planer, bygglov som
tillsynsärenden samt i övriga ärenden där stadsantikvarien deltar i
diskussioner med fastighetsägare. Vi tror att miljöövervakning är bra för
att följa upp miljömålen.
”Att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning”
Det är ovanligt att vanskötsel sker, vi tror att information och rådgivning
till ägare och brukare är ett mer effektivt sätt att arbeta. I undantagsfall
kan vitesföreläggande ges och underhållsutredning kan tas fram för att
utreda vilka insatser som behövs.
”Att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge
rivningslov”
Byggnadsnämnden kan förelägga om underhållsåtgärder och
vitesförelägga om så inte sker. Att utkräva rekonstruktion är mycket
vanskligt.
”Att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får
ges utan att beslut i fullmäktige”
Det ligger i byggnadsnämndens ansvar att göra en sammanvägd
bedömning mellan olika intressen i planprocessen. I planarbetet fördjupas
kunskapen om förutsättningarna att definiera en lämplig
markanvändning. Att föregripa det arbetet med beslut i
kommunfullmäktige är vanskligt, då beslutsunderlaget och helhetsbilden
i så fall är bristfällig.
”Att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet”
Direktiven till de kommunala bolagen ligger under kommunstyrelsen.
Det skulle dock kunna gynna arbetet med stadsutvecklingen genom att
alla kommunala parter arbetar än mer aktivt med att ta tillvara på
kulturmiljön som en resurs och en attraktion i stadsutvecklingen.
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”Att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till,
alternativt pris för god renovering”
Förvaltningen ser positivt på detta förslag då det finns en stor efterfrågan
från fastighetsägare som vill göra bra restaureringar. Det finns även
medel i andra kommuner, exempelvis Kristianstads kommun (Se nedan).
Väl genomförda restaureringar gynnar upplevelsevärdena i den byggda
miljön.
Emma Harnesk och Hannah Roos: ”Vacker utan spackel,
uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering

inom Uppvidinge kommun. 2013 sid 11 ff:
I Kristianstad kommun finns sedan några år ett bidrag för byggnadseller anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar
som är kulturmiljömässigt värdefulla. Varje år har kommunen 250 000
kronor att fördela, dock är det inte alltid hela summan används. Enligt
kommunbeslutet 2005, §12, ska ansökan innehålla en väl dokumenterad
kostnadsredovisning avseende kostnad såväl som merkostnad för hela
åtgärden samt beskrivning och/eller ritning. När en ansökan har kommit
in skriver tjänstemän ett förslag till Byggnadsnämnden som gör en
bedömning av byggnaden. Till sin hjälp har de en anställd
byggnadsantikvarie. Man bedömer hur värdefull byggnaden anses vara
och hur stor glädje kommunens invånare har av den.
https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Beträffande förslaget att det i de kommunala bolagens direktiv läggs till
att bolagen i sin verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet anser
kommunkontoret att ägardirektiven inte bör tyngas med den typen av
allmänna bestämmelser. Bolagen har ändå att följa de lagar och regler
som gäller på området.
När det gäller motionens övriga förslag framgår av Stadsbyggnadskontorets yttrande att några av förslagen av olika skäl inte är lämpliga.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig dock även positivt till flera av
förslagen, men anför att resurstillskott i så fall måste ske om förslagen
ska genomföras. Med tanke på kommunens ekonomiska läge anser
kommunkontoret att inte heller sistnämnda förslag i nuläget bör
genomföras.
Sammantaget föreslår kommunkontoret att motionen avslås med
hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen med hänvisning till vad som framgår av
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-24

§ 93

Remiss: Motion från Hanna
Gunnarsson (V) ”Förstärk arbete med
bevarande av äldre hus i Lund”

Dnr BN 2018/0121

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts yttra sig över en
motion inlämnad från Hanna Gunnarsson (V) avseende att förstärka
arbetet med bevarande av äldre hus i Lund.
I motionen föreslås en rad åtgärder med förslag på hur byggnadsnämnden
ska utveckla sitt kulturmiljöarbete.
Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att det finns flera goda förslag i
motionen, men konstaterar samtidigt att en ökad ambitionsnivå avseende
kulturmiljöarbetet förutsätter resurstillskott samt att prioriteringar måste
ske.

Beslutsunderlag
Motion från Hanna Gunnarsson (V), 2018-03-01
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-08

Yrkanden
Klas Svanberg (M) med instämmande av Björn Abelson (S) och
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att Byggnadsnämnden avstyrker
motionen med hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret anfört ovan.
Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
Helmut Moser (V) yrkar att Byggnadsnämnden tillstyrker motionen med
hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret anfört ovan.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Klas Svanbergs (M)
m. fl. yrkande

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka motionen med hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret
anfört ovan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-24

Reservationer
(V) reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-24

BN 2017/0486

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-05-24 klockan
17.00–19.29

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) § 85-100
Margita Malmros (S), tjänstgör för Mohsen Abtin (S) § 85-100
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) § 85-100

Ersättare

Christoffer Karlsson (L)
Axel Nordberg (L), närvarande kl. 17.07-19.29
Ann Schlyter (V)
Per Johnsson (C)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt
Henrik Borg, stadsantikvarie
Mariette Johnsen, planarkitekt
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Birgitta Rydberg Mitchell, biträdande stadsarkitekt
Maria Milton, biträdande planchef

Justerare

Helmut Moser (V) med Fredrik Fexner (S) som ersättare

Paragrafer

§ 85-100

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 30 maj 2018 kl.
13.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-24

BN 2017/0486

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Helmut Moser (V)

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Paragrafer

§ 85-100

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-26
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2018-05-08

Byggnadsnämnden

Motion från Hanna Gunnarsson (V) "Förstärk arbete
med bevarande av äldre hus i Lund"
BN 2018/0121
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts yttra sig över en
motion inlämnad från Hanna Gunnarsson(V) avseende att förstärka
arbetet med bevarande av äldre hus i Lund.
I motionen föreslås en rad åtgärder med förslag på hur
byggnadsnämnden ska utveckla sitt kulturmiljöarbete.
Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att det finns flera goda förslag i
motionen, men konstaterar samtidigt att en ökad ambitionsnivå avseende
kulturmiljöarbetet förutsätter resurstillskott samt att prioriteringar måste
ske.
Beslutsunderlag
Motion från Hanna Gunnarsson(V), 2018-03-01
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-08 (denna handling)
Barnkonsekvensanalys
Att bevara kulturhistoriska miljöer och byggnader kan bidra till att ge
barn och unga en viktig förståelse för stadens historiska utveckling.
Ärendet
I kulturmiljöprogrammet 2017 finns ett kapitel ”Målsättning och
åtgärdsförslag” som beskriver en del av de mål som återkommer i
Vänsterpartiets motion. Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till flera
av de föreslagna åtgärderna. De föreslagna åtgärderna är resurskrävande
och i dagsläget har förvaltningen begränsad möjlighet att prioritera de
föreslagna ambitionshöjningarna.

Postadress
Besöksadress

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-35 63 80

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Internet

www.lund.se
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”Att bevaringsprogrammet uppdateras”
SBK: Bevaringsprogrammet innanför vallarna (stadskärnan) har
uppdaterats 2006-2009. Det finns behov av att uppdatera även övriga
underlag. Under Mål 3 Kulturmiljöprogrammet ”uppdatera befintliga
kunskapsunderlag” finns målet att utarbeta en plan för att uppdatera
befintliga kunskapsunderlag företrädesvis Bevaringsprogrammen, Lund
utan för vallarna del I och II. Underlagen blir föråldrade, värderingar ändringar
i samband med samhällsutveckling och förändringar i miljön. Miljöer som för ett par
decennier sedan ansågs som triviala, vanliga och kanske till och med oönskade, kan
idag ha ett annat värde på grund av rivningar och intresseförskjutningar, exempel är
enklare gårds-bebyggelse som idag anses bidra till tidsdjupet och har stora
upplevelsevärden. Ett uppmärksammat exempel är Bernt Nybergs tillbyggnad av
Landsarkivet från 1970 som inte värderades i Lund utanför vallarna II då det låg
för nära i tid. Riksantikvarieämbetet, RAÄ, rekommenderar uppdatering av
kunskapsunderlag efter cirka 10-15 år och uppdatering av åtgärdsförslag efter 1-3
år. Lund utanför vallarna I är cirka 25 år gammal (1988-91). Del II ca 20 år
(1994-96). Stora Råby o Värpinge ca 15-20 år (1996-99). SBK ställer sig
positivt till att uppdatera Bevaringsprogrammet men vill även lyfta fram
målet att skapa underlag som täcker tätorterna i kommunen, exempelvis
saknas underlag i Södra Sandby, Genarp och Torna Hällestad. Här måste
då en prioriteringsordning upprättas och resurser tillföras. Programmets
status, innehåll och förändringar bör tydliggöras i relation till
byggnadsnämnden. Detta för att förankra innehåll och
rekommendationer med nämnden.
”Att befintlig bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst
sammanlagd heltid”
Arbetsbelastningen för underlag till planering och bygglovhantering samt
förfrågningar och rådgivning till allmänheten har ökat radikalt de senaste
åren. Inom nuvarande ramtilldelning ryms inte en resursförstärkning
med fokus på bebyggelseantikvariska tjänster. Dock ska en långsiktig
kompetensförsörjningsplan tas fram för förvaltningen, där en
förstärkning kommer att ingå.
”Att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering
av byggd miljö”
Förvaltningen har utvecklat en metod för ökad medborgardialog i
Veberödsprojektet knutet till FÖP Veberöd. Resurstilldelning för detta
skapades av ”Styrgrupp för utveckling av tätorterna utanför staden”.
SBK ser positivt på att utveckla metoderna i denna riktning men menar
att det är resurskrävande. SBK ser att det finns synergieffekter att vinna
genom att samverka med andra kommunala förvaltningar vid
framtagandet av underlag exempelvis skolförvaltning eller
kulturförvaltning, demokratiutvecklare m fl.
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”Att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan
bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna
utställningar och möten.”
Idag finns ingen bebyggelseantikvarisk enhet. Arbetet med
bebyggelseantikvariska frågor drivs av stadsantikvarien, stadsarkitekten
samt i specifika projekt, ärende eller planer i samarbete med
tjänstepersoner på övriga avdelningar. Att utveckla samarbetet med
Kulturens utställningsverksamhet och pedagogiska verksamhet skulle
kunna vara ett sätt att utveckla det kommunikativa arbetet.
”Att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som
värdefulla i Bevaringsprogrammet”
Byggnadsnämndens tillsyn sker idag primärt efter tips från allmänheten.
Vidare sker kontroll i aktuella ärenden, såväl planer, bygglov som
tillsynsärenden samt i övriga ärenden där stadsantikvarien deltar i
diskussioner med fastighetsägare. Vi tror att miljöövervakning är bra för
att följa upp miljömålen.
”Att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning”
Det är ovanligt att vanskötsel sker, vi tror att information och rådgivning
till ägare och brukare är ett mer effektivt sätt att arbeta. I undantagsfall
kan vitesföreläggande ges och underhållsutredning kan tas fram för att
utreda vilka insatser som behövs.
”Att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge
rivningslov”
Byggnadsnämnden kan förelägga om underhållsåtgärder och
vitesförelägga om så inte sker. Att utkräva rekonstruktion är mycket
vanskligt.
”Att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får
ges utan att beslut i fullmäktige”
Det ligger i byggnadsnämndens ansvar att göra en sammanvägd
bedömning mellan olika intressen i planprocessen. I planarbetet
fördjupas kunskapen om förutsättningarna att definiera en lämplig
markanvändning. Att föregripa det arbetet med beslut i
kommunfullmäktige är vanskligt, då beslutsunderlaget och helhetsbilden
i så fall är bristfällig.
”Att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet”
Direktiven till de kommunala bolagen ligger under kommunstyrelsen.
Det skulle dock kunna gynna arbetet med stadsutvecklingen genom att
alla kommunala parter arbetar än mer aktivt med att ta tillvara på
kulturmiljön som en resurs och en attraktion i stadsutvecklingen.
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”Att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till,
alternativt pris för god renovering”
Förvaltningen ser positivt på detta förslag då det finns en stor efterfrågan
från fastighetsägare som vill göra bra restaureringar. Det finns även
medel i andra kommuner, exempelvis Kristianstads kommun (Se nedan).
Väl genomförda restaureringar gynnar upplevelsevärdena i den byggda
miljön.
Emma Harnesk och Hannah Roos: ”Vacker utan spackel,
uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge
kommun. 2013 sid 11 ff:
I Kristianstad kommun finns sedan några år ett bidrag för byggnads- eller
anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är
kulturmiljömässigt värdefulla. Varje år har kommunen 250 000 kronor att fördela,
dock är det inte alltid hela summan används. Enligt kommunbeslutet 2005, §12,
ska ansökan innehålla en väl dokumenterad kostnadsredovisning avseende kostnad
såväl som merkostnad för hela åtgärden samt beskrivning och/eller ritning. När en
ansökan har kommit in skriver tjänstemän ett förslag till Byggnadsnämnden som gör
en bedömning av byggnaden. Till sin hjälp har de en anställd byggnadsantikvarie.
Man bedömer hur värdefull byggnaden anses vara och hur stor glädje kommunens
invånare har av den.
https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att som svar på kommunkontorets remiss ”Motion från
Hanna Gunnarsson (V) "Förstärk arbete med bevarande av
äldre hus i Lund" översända stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse
STADSARKITEKTKONTORET I LUND

Malin Sjögren
Stadsarkitekt
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 130

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl
Utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen
har lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på
en utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna
Genarp och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett
folkhälsoperspektiv. Tekniska nämnden har beslutat att på sikt
utveckla vandringsleder och information i området.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med uppdrag att
undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med vad
som anges i motionen.
Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet för yttrande till
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 225
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför stadens
minnesanteckningar 2018-05-16
Kommunstyrelsens beslut den4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15
september 2017
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 225

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl
Utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen
har lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på
en utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna
Genarp och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett
folkhälsoperspektiv. Tekniska nämnden har beslutat att på sikt
utveckla vandringsleder och information i området.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med uppdrag att
undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med vad
som anges i motionen. Kommunstyrelsen har därefter remitterat
ärendet för yttrande till styrgruppen för utveckling av tätorterna
utanför staden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför stadens
minnesanteckningar 2018-05-16
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15
september 2017
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Börje
Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunkontorets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till
extern finansiering i enligt med förslaget samt
därmed anse motionen besvarad.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217,
kl. 15.00-18.30

Ersättare

Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 207-228

Plats och tid för justering

Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Paragrafer

§ 207-228

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-13

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-06-04

KS 2017/0250

Kommunstyrelsen

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

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl
Utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd.
Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen har
lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på en
utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna Genarp
och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
Tekniska nämnden har beslutat att på sikt utveckla vandringsleder och
information i området. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med
uppdrag att undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med
vad som anges i motionen.
Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet för yttrande till
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför stadens
minnesanteckningar 2018-05-16
Kommunstyrelsens beslut den4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15
september 2017
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer i byarna
Genarp och Veberöd är positivt för barn och unga

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

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-04

KS 2017/0250

Ärendet
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas.
Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet för yttrande till
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden har behandlat
remissen och beslutat att avstå från att yttra sig eftersom det inte ligger
inom styrgruppens uppdrag.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till
extern finansiering i enligt med förslaget samt
därmed anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
kommunfullmäktige.

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND
Lund 2016-02-28

Motion
Utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd
Veberöd ligger i östra och Genarp i den södra delen av Lunds kommun med en fantastisk
natur alldeles inpå knutarna. Även inom själva byn/tätorten finns stigar och vackra platser väl
värda att besöka. Många både uppskattar och nyttjar dagligen möjligheterna till motion och
friskvård. Alltifrån rastning av sin hund, tar en joggingtur eller ”bara” som en skön promenad
i inspirerande miljö.
Det finns många anledningar till att utveckla detta ännu mer. Dels för folkhälsan i stort men
även för individen i det lilla och för Veberöd och Genarp som platser att besöka. Ett sätt att
utveckla och marknadsföra både Veberöd och Genarp såväl internt och externt är om ett antal
slingor kunde göras där varje kilometer är markerad. Slingor som omfattar hela Veberöd och
Genarp med informationstavlor på några ställen. Markera vilka som är lämpade för både
funktionshindrade och barnvagnar, samt med information om vad man kan hålla utkik efter
under promenaderna. Likt Hälsans stig som finns i många städer/orter bl.a. i Lunds stad.
Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:
att

uppdra åt tekniska nämnden att i samarbete med relevanta aktörer från Veberöd
och Genarp arbeta fram möjliga sträckningar av olika slingor samt utarbetar
vilken information som ska finnas tillgänglig på tavlorna.

att

uppdra åt tekniska nämnden att markering av slingorna görs

att

undersöka vilka möjligheter som finns till extern finansiering via t.ex. Leader
Lundaland

Cecilia Oredsson Barnes (L)

Mia Honeth (L)

Kommunkontoret

Minnesanteckningar
2018-05-16

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

Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden
Tid:
Plats:

2018-05-16 kl. 17.00–19.00
Medborgarkontoret, Genarp

Ledamöter:

Björn Abelson (S), ordförande
Klas Svanberg (M)
Rita Borg (S)
Elsa Christersson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Torsten Czernyson (KD)
Camilla Neptune (L)

Övriga:

Ulrika Dagård, kommunkontoret
Britt Steiner, kommunkontoret

1. Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsar välkommen.
2. Dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna godkänns.
4. Lägesrapport Fokus Genarp
Styrgruppen går igenom syfte, upplägg och resultat för Fokus Genarp.
Presentationen biläggs minnesanteckningarna.
Styrgruppen beslutar att slutrapporten ska distribueras till samtliga hushåll i
Genarp. Ett uppföljande möte för arbetsgrupperna ska hållas i november 2018.
Styrgruppen beslutar att delta på Genarpsdagarna. Slutrapporten ska
behandlas på sammanträde den 19 juni.
Styrgruppen ger kommunkontoret i uppdrag att färdigställa slutrapporten
utifrån dagens diskussion samt att ta fram ett beslutsunderlag inför
överlämnandet till kommunstyrelsen.
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utveckling .docx

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
22100

Stortorget 7, Rådhuset

046-355000

046-152203

www.lund.se

lunds.kommun@lund.se

Minnesanteckningar
2018-05-16

5. Yttrande över motion Utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd
Cecilia Barnes (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där
kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt tekniska nämnden att i
samarbete med relevanta aktörer från Veberöd och Genarp arbeta fram
möjliga sträckningar av olika slingor samt utarbetar vilken information som ska
finnas tillgänglig på tavlorna.
att uppdra åt tekniska nämnden att markering av slingorna görs att undersöka
vilka möjligheter som finns till extern finansiering via t.ex. Leader Lundaland.
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera ärendet till styrgruppen för
utveckling av tätorterna utanför staden.
Styrgruppen beslutar att avstå från att yttra sig eftersom det inte ligger inom
styrgruppens uppdrag.
6. Inkomna skrivelser från Camilla Neptune (L)
Camilla Neptune (L) har lämnat in två skrivelser till styrgruppen.
Styrgruppen beslutar att inte behandla skrivelserna då de ligger utanför
styrgruppens kompetensområde.
7. Övriga frågor
a) Ordförande informerar om att kommunen kommer att hålla en
byggherredialog i Dalby eller Veberöd den 28 september.
8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är tisdagen den 19 juni kl. 14 på Kristallen. Detta möte
ersätter augusti – mötet.
9. Avslutning
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

/ Britt Steiner
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

§ 101

Motion från Cecilia Oredsson Barnes
(L) och Mia Honeth (L) om att utveckla
rekreationsområden i Genarp och
Veberöd

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) har lämnat en motion
om att rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas.
Tekniska nämnden och Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK)
har yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med uppdrag att undersöka
möjligheten till extern finansiering i enlighet med vad som anges i
motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 60.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017.
Romeleås- och Sjölandskapskommitténs (RÅSK) yttrade den 15
september 2017.
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90, jämte bilaga
Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) om att
utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd inkommen den 3
mars 2017.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Louise Rehn Winsborg (M), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD),
Börje Hed (FNL), Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson
(V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att remittera ärendet till
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför
staden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-04

Beslut expedieras till:
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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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

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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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

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-02-27

KS 2017/0250

Kommunstyrelsen

Tommy Bengtsson
046-3596045
tommy.bengtsson@lund.se

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl
Utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd.
Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen har
lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på en
utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna Genarp
och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
Tekniska nämnden har beslutat att på sikt utveckla vandringsleder och
information i området. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med
uppdrag att undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med
vad som anges i motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15
september 2017
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer i byarna
Genarp och Veberöd är positivt för barn och unga.

Ärendet
Ärendet har återremitterats till kommunkontoret för att undersöka
möjligheten till extern finansiering enligt motionen. Extern finansiering
för utveckling av rekreationsområden i Genarp och Veberöds bedöms
vara helt eller delvis möjligt genom EU-programmen Leader Lundaland
och Landsbygdsprogrammet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-02-27

KS 2017/0250

Extern finansiering
Leader Lundaland är ett av EU:s mest lokala program och bygger på en
trepartssamverkan mellan offentlig, privat & ideell sektor samt EU.
Leaders finansiering består av kommunala medel och EU medel från
Landsbygdsprogrammet, Europeiska Socialfonden, Europeiska
regionalfonden samt Havs- och fiskerifonden. Projekt beviljas baserat på
en lokal utvecklingsstrategi framtagen av en Local Action Group där de
tre sektorerna är representerade.
Leader Lundaland har fem så kallade insatsområden varav de två
relevanta i detta ärende är Lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser
och miljöer samt Hälsokraft i Lundaland. Leader finansierar projekt där
investeringar i t.ex. vandringsleder eller skyltning kan ingå. Ett projekt
kan exempelvis vara en kartläggning, planering och anläggning av leder
för vandring, cykling, ridning m.m. samt framtagning av
informationsmaterial.
Leader bygger på en trepartssamverkan vilket innebär att projektets
budget måste bestå av minst 30 % privat eller ideell finansiering. Det
innebär att kommunen inte kan ansöka och genomföra ett projekt utan
samverkan med privata och/eller ideella krafter, ex. byalag eller
grupp(er) av företag.
Landsbygdsprogrammet är EU:s program för stöd till projekt och
företag som verkar på landsbygden. Varje program är fördelat per län och
medel fördelas utifrån ett regionalt handlingsprogram. Ansökan tas emot
löpande och beslut om beviljande fattas löpande.
I Landsbygdsprogrammet finns investeringsstöd för bland annat
rekreationsområde. Investeringen får göras på landsbygd och i mindre
tätorter upp till 3000 invånare. För bedömning av tätorters
befolkningsstorlek hänvisar Länsstyrelsen Skåne till SCB. Enligt SCB:s
statistik var befolkning i Genarp och Veberöd i december 2016 ca 2950
invånare respektive ca 4850 invånare. Cirka siffra eftersom SCB
presenterar tre siffror för hela året 2016. Observera att SCB:s statistik
uppdateras den 28 mars 2018.
Exempel på investeringar är:
- Skyltning och turistinformation
- leder för cykling, vandring, ridning, kanot m.m.
- lekplatser
- badplatser
Landsbygdsprogrammet har inget maximalt sökbart belopp. Däremot
finns ett minimibelopp om 100.000 kr. Landsbygdsprogrammets
finansiering får maximalt utgöra 90 % av den totala budgeten och ett
krav om minst 10 % privat finansiering krävs.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-02-27

KS 2017/0250

Kommunkontorets kommentar
Det finns möjligheter för extern finansiering i syfte att utveckla
rekreationsområden i Genarp och Veberöd med kringliggande landsbygd.
Programmen har dock krav som förhindrar Lunds kommun från att på
egen hand ansöka och genomföra projekt eller investeringar. Samarbete
med privata och/eller ideella krafter krävs i någon form.
Ett sätt att förbereda ansökningar från Landsbygdsprogrammet för
investeringar kan vara ett Leaderprojekt i samarbete med ideella och
privata organisationer. Detta kan exempelvis ske i syfte att kartlägga och
planera leder för vandring, cykling, ridning m.m. samt framtagning av
informationsmaterial.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till
extern finansiering i enligt med förslaget samt
därmed anse motionen besvarad

Carin Hillåker
Bitr. Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 60

Motion från Cecilia Oredsson Barnes
(L) och Mia Honeht (L) ”Utveckla
rekreationsområden i Genarp och
Veberöd”

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) har lämnat en motion
om att rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas.
Motionen har lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleåsoch Sjölandskapskommittén (RÅSK).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017 dnr KS
2017/0250.
Romeleås- och Sjölandskapskommitténs (RÅSK) yttrande den 15
september 2017 dnr KS 2017/0250.
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 dnr TN 2017/237.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2017 dnr TN
2017/237.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M) och
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att undersöka möjligheten till
extern finansiering i enlighet med vad som anges i motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet med uppdrag att undersöka möjligheten till
extern finansiering i enlighet med vad som anges i motionen

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Tekniska nämnden
RÅSK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Kommunstyrelsen
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 30-65

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2017/0996

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

§ 30-65

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-09

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2017-12-20

KS 2017/0250

Kommunstyrelsen

Ulrika Dagård
0734 - 15 09 30
ulrika.dagard@lund.se

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl
Utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd
Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen har
lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017 dnr KS
2017/0250
Romeleås- och Sjölandskapskommitténs (RÅSK) yttrande den 15
september 2017 dnr KS 2017/0250
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 dnr TN 2017/237
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2017 dnr TN
2017/237

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer är positivt
och stimulerar till lek och rörelse för barn och unga.

Ärendet
Motionen
Liberalerna i Lund har lämnat en motion till Kommunfullmäktige 201702-28 avseende att rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska
utvecklas.
I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att i samarbete med relevanta aktörer
från Veberöd och Genarp arbeta fram möjliga sträckningar av olika
slingor samt utarbetar vilken information som ska finnas tillgänglig
på tavlorna.
att uppdra åt tekniska nämnden att markering av slingorna görs
att undersöka vilka möjligheter som finns till extern finansiering via
t.ex. Leader Lundaland

Postadress

Box 41
221 00 LUND

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 1

Telefon växel

E-post

Webbadress

046-35 50 00

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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2017-12-20

KS 2017/0250

Motionen har remitterats till Tekniska nämnden och till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK) för yttrande.

Tekniska nämndens yttrande
Motionen togs upp för beslut till Tekniska nämndens möte den 19 april
2017 men återremitterades för att komplettera ärendet med information
om befintliga slingor i Genarp och Veberöd med omnejd.
Tekniska nämnden beslutade den 17 maj 2017 att det på sikt är en god
idé att utveckla vandringsslingor och informationsskyltar i tätorterna
Veberöd och Genarp. Dock har inte tekniska förvaltningen möjlighet att
prioritera åtgärderna i dagsläget. Kommunen har framöver behov av att ta
fram en kommunövertäckande friluftsplan och avsätta personella resurser
för att möta efterfrågan på attraktiva områden för friluftsliv.

Romeleås- och Sjölandskommitténs yttrande
Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) föreslog den 15
september 2017 att det markeras nya stigar och sätts upp nya skyltar i
Genarp vid Ekvallen/Häckeberga naturreservat och vid Medborgarhuset
Genarp/naturreservatet Risen. I Veberöd föreslås en gångslinga längs
banvallen från Veberöd österut, samt Idalaområdet och längs
Skogsmöllebäcken. Slingan kan kopplas ihop med redan befintliga
gångslingor och därmed kan en sammanhängande gångslinga skapas på
3-4 kilometer. Information om slingan bör sättas upp vid busshållplatsen.

Kommunkontorets kommentar
Genarp och Veberöd ligger i de östra/sydöstra delarna av Lunds kommun
och motionen beskriver att de båda orterna har en fantastisk och
närliggande natur. Även i tätorterna finns det stigar och besöksvärda
platser. Många invånare använder dagligen möjligheten till motion och
friskvård genom promenader, löpning eller hundrastning. Det finns
anledning att utveckla dessa områden ännu mer.
Genom motionen vill Liberalerna att både Veberöd och Genarp utvecklas
och marknadsförs avseende nya och attraktiva vandringsslingor med
intressanta besöksplatser, god tillgänglighet och informationstavlor. Det
framgår av Tekniska nämndens beslut att tekniska förvaltningen inte kan
prioritera motionens förslag i dagsläget. Dock har Lunds kommun behov
av att arbeta fram en kommunövergripande friluftsplan och avsätta
personella resurser för att möta efterfrågan på attraktiva områden för
friluftsliv och för att kunna genomföra motionens förslag.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

med hänvisning till Tekniska nämndens beslut avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.

Britt Steiner
Avdelningschef

Romeleåsen &Sjölandskapet
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Romeleås- och Sjölandskapskommitten
P Blomberg
G Jönsson

2017-09-15

Kommunstyrelsen
Lund

Yttrande över motion - Utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd
Romeleås- och Sjölandskapskommitten, RÅSK, har fått rubricerade motion för yttrande.
Kommitten håller på att utarbeta en strategi där Informationen och tillgängligheten på
besöksmålen kommer att vara en viktig del för att underlätta och stimulera till besök i naturen.
Utgångpunkten för yttrandet utgår från dessa målsättningar.
I motionen nämns att de båda tätorterna har "natur alldeles inpå knutarna" samt att det finns
skäl att markera "sträckningar av olika slingor" för promenader med mera. Kommittens
yttrande utgår från de förutsättningar som finns i Genarps och Veberöds omgivningar och är i
huvudsak inriktad på de möjligheter som detta ger. Utgångpunkten är också att den
information som behövs, samt de markeringar som är nödvändiga, i första hand är riktade
emot de som besöker Genarp respektive Veberöd. Kommitten utgår från att ortbefolkningen
hittar ganska väl i respektive orts omgivningar
I de yttranden som kom in över den kunskapssammanställning som kommitten tog fram under
2016 framkom önskemål om kortare slingor från besöksmål i Romeleåsen- och Sjölandskapet.
Kommitten bedömer därför, att det skulle vara positivt för besökare i Genarp och Veberöd om
det märks ut några slingor på upp till 3 - 4 kilometer.
Kommitten bedömer att kostnaden för markering av stigarna nedan, samt uppsättning av
nödvändiga informationsskyltar är ganska begränsade, i förhållande till den nytta de kommer
att innebära för de som besöker Genarp och Veberöd.
Genarp
I Genarp finns det två naturreservat i stort sett i direkt anslutning till tätorten.
Öster om Genarp med utgångspunkt från Ekevallen - Genarps idrottplats - finns Häckeberga
naturreservat, 167 hektar. Ekevallens P-plats är i dag är den stora samlingsplatsen för de som
söker ut i naturen, bland annat de som cyklar terrängcykel (MTB). Skåneleden ansluter också
till Ekevallen. Därutöver finns Unos runda på 7,5 km. De finns markerade på de
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informationstavlor som kommitten har satt upp på P-platsen vid Ekevallen. Det som saknas är
stigar eller leder som är lite kortare.
Naturreservatet Risen på totalt 230 hektar, varav Lunds kommun äger 200 hektar breder ut sig
strax söder om Genarps samhälle. Det finns 2 slingor på 4 - S km som har sin utgångspunkt
från en P-plats inne i naturreservatet i Risen, vid en väg som fortsätter där Sandvägen slutar.
En bättre och närmare "entre" till naturreservatet Risen finns vid Medborgarhusets park. Den
behöver dock tydliggöras, liksom att anknytningen, anvisningen till stigen, Fäladsrundan, 3
km behöver förbättras .
•

Förslag Ekevallen - Häckeberga naturreservat

Med start från Ekevallen kan 2 stigar, i form av slingor markeras. Se bif. karta.
Dels en som går söder om kvarnrännan, från Häckeberga kvarn (Vannmöllan) över befintliga
broar in i bokskogen, tillbaka till utgångpunkten en sträcka på ca 1 km. Lämpligen kallad
"Kvarnrännerundan". Det är dock viktigt att den i så stor utsträckning som möjligt separeras
från MTB-slingan.

Dels en som följer Skåneleden åt NO, och sedan via lägerplatsen tillbaka över betesmaken
Allmänningen tillbaka till utgångpunkten. En sträcka på ca 2,5 km
• Förslag Genarps Medborgarhus - Risen
I nordöstra delen av Risen kan man komplettera med en slinga på ca 1,2 km, lämpligen kallad
Studadammsrundan. En led med denna sträckning kommer att helt och hållet gå på mark som
tillhör Lunds kommun.
• Information och anvisning vid Genarps busstation
Utöver detta skulle det underlätta för besökare i Genarp om det vid Genarps busstation sätts
upp en tydlig skylt, Ekevallen, liknande den som markerar och visar vägen till
Medborgarhuset.

Veberöd
Samhället gränsar till naturområden i den östra och sydöstra delen längs banvallen från
Veberöd österut samt i Idalaområdet och längs Skogsmöllebäcken. Här finns möjligheter att
skapa en slinga på 3 - 4 kilometer genom att koppla ihop redan befintliga kortare slingor samt
stigar i Idalaområdet och markera upp dessa till en längre slinga. I västra delen av
Idalaområdet är kommunen markägare och har iordningställt en strövstig, rastplats och
grillmöjligheter. I östra delen av Veberöd finns en motionsslinga på privat mark. Mellan dessa
behöver en stig markeras upp längs västra sidan av Skogsmöllebäckens dalgång och på stigar
genom Idalaområdet. Genom Veberöd bör stigen gå på gångvägar och trottoarer.
Det vore också värdefullt om det kunde finnas information vid busshållplatsen med karta som
visar slingans sträckning.
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Sammanfattning
Med anledning av intentionen i motionen föreslår Romeleås- och Sjölandskapskommitten,
RÅSK att det markeras stigar samt sätts upp informationsskyltar enligt ovan. Utgångpunkt är
att den information som behövs samt de markeringar som är nödvändiga i första hand är
riktade emot de som besöker Genarp respektive Veberöd.
Det innebär 3 markerade stigar i Genarp samt 1 markerad stig i Veberöd, se bifogade kartor

Romeleås- och Sjölandskapskommitten

Gunnar Jönsson
Ordf.

Hans W Hansson
Vice ordf.

/Helena Falk
Sekr.

Bilaga 1, Karta Genarp
Bilaga 2, Karta Veberöd
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Bilaga 1. Genarp
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Bilaga 2. Veberöd
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-17

§ 90

Återremiss - Motion (L), Utveckla
rekreationsområden i Genarp och
Veberöd

Dnr TN 2017/0237

Sammanfattning
Liberalerna i Lund har inkommit med en motion angående att utveckla
rekreationsområden i Genarp och Veberöd. Tekniska förvaltningen ser
positivt på en utveckling och möjligheten till friluftsliv och rekreation
inom och kring tätorterna Genarp och Veberöd och menar att det är
viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
Ärendet återremitterades till förvaltningen av tekniska nämnden i april
2017 med uppdrag att komplettera ärendet med information om befintliga
slingor i Genarp och Veberöd med närområde.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 april 2017
Tekniska nämndens beslut 19 april 2017 § 64
Motion från Liberalerna i Lund, daterad 28 februari 2016
Folder över Häckeberga och Romeleåsen
Folder över naturreservatet Risen

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar att nämnden ska tillstyrka motionen.
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mikael Thunberg (S) och
Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Cecilia Barnes
(L) yrkande mot sitt eget med fleras yrkande och finner sitt eget med
fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över motionen enligt vad tekniska förvaltningen framfört i
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-17

TN 2017/0366

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-05-17 klockan 17.30–
20.45

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf, 17.55-20.45 §§ 85-106
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf, 17.55-20.45 §§ 85-106
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Anders Jarfjord (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ronny Hansson (S), tjänstgör för Lena Fällström (S) §§ 81-84
Felix Solberg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 81-84

Ersättare

Teresa Hankala-Janiec (S)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Börje Hed (FNL)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare, Lunds kommun
Pernilla von Strohkirch, projektchef spårväg Lund C-ESS
Emilie Gerber, student

Justerare

Mikael Thunberg (S)

Paragrafer

§ 81-106

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 24 maj kl. 9.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-17

TN 2017/0366

Underskrifter
Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Paragrafer

§ 81-106

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska förvaltningen
Park- och naturkontoret

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2017-04-28

TN 17/237

Tekniska nämnden

Tjänstemannens namn
Cecilia Backe
cecilia.backe@lund.se

Återremiss

Motion (L), Utveckla rekreationsområden i
Genarp och Veberöd
Sammanfattning
Liberalerna i Lund har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige
2017-02-28 ang. att utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd.
Tekniska förvaltningen ser positivt på en utveckling av friluftsliv och
rekreation inom och kring tätorterna Genarp och Veberöd och menar att
det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
Tekniska nämnden föreslås besluta att på sikt utveckla vandringsslingor
och information i tätorterna Veberöd och Genarp men att förvaltningen
inte har möjlighet att prioritera åtgärderna.
Ärendet återremitterades på Tekniska nämndens möte 2017-04-19 för att
komplettera ärendet med information om befintliga slingor i Genarp och
Veberöd med närområde.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse 2017-04-28
Tekniska nämndens protokoll 2017-04-19 (bifogas inte)
Motion från Liberalerna i Lund, 2016-02-28
Foldern Häckeberga och Romeleåsen, delas ut på mötet och finns digitalt
på www.romeleasen.se
Folder, naturreservatet Risen

Barnets bästa
Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer i byarna Genarp och Veberöd
är positivt för barn och unga.

Ärendet
Liberalerna i Lund har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige
2017-02-28 (i skrivelsen står felaktigt 2016) ang. att utveckla
rekreationsområden i Genarp och Veberöd.
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I skrivelsen framhålls att Veberöd och Genarp, som ligger i de
östra/sydöstra delarna av Lunds kommun, har fantastisk natur ända in på
knutarna. Även inom tätorterna finns stigar och vackra platser att
besöka. Många invånare uppskattar och nyttjar dagligen möjligheterna
till motion och friskvård genom promenad, joggning eller hundrastning.
Det finns anledning till att utveckla dessa områden ännu mer. Liberalerna
önskar genom motionen att både Genarp och Veberöd utvecklas och
marknadsförs avseende nya attraktiva vandringsslingor med intressanta
besöksplatser, god tillgänglighet och informationstavlor.
Motionen togs upp för beslut på Tekniska nämndens möte den 19 april
men återremitterades för att komplettera ärendet med information om
befintliga slingor i Genarp och Veberöd med närområde.
Tekniska förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen ser positivt på att utveckla friluftsliv och
rekreation inom och kring tätorterna Genarp och Veberöd och menar att
det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Park- och naturkontorets
naturvårdsavdelning förvaltar och utvecklar naturområden och
vandringsspår i omgivningarna kring Genarp och Veberöd.
I direkt närhet till Genarp ligger Risens naturreservat, med både öppna
betesmarker och skog. Där finns flera markerade vandringsleder genom
området. Länsstyrelsen, som förvaltar naturreservatet, har tillsammans
med kommunen nyligen rustat upp ledmarkeringarna. Skåneleden
passerar genom Risen. Nyligen har Park- och naturkontoret medverkat
till att iordningställa ca 4 mil MTB spår inom området Risen,
Häckeberga och Björnstorp tillsammans med de privata markägarna och
Länsstyrelsen samt cyklister från bygden. Öster om Genarp breder
Häckebergaskogen ut sig med oändliga möjligheter för vandring m.m.
Vid Häckeberga kvarn, intill Ekevallen, finns fina möjligheter för
picknic. I området kring Genarp finns gott om natur- och
friluftsinformation.
I Veberöd kan man snabbt nå hela Romeleåsens fantastiska skogar och
fäladsmarker. Söder om Veberöd finns Idalaområdet där kommunen har
ordnat vindskydd och grillplats och flera fina promenadstigar. Lite längre
söderöver så kommer man in i Körsbärsdalen och vidare ut i
fäladsmarkslandskapet, utmärkta för promenad och vårutflykter. I
Veberöd finns också Skytteskogen med spår och stigar för joggning och
promenad.
Kommunen är medlem i och ingår i styrelsen för Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK) som arbetar aktivt med information och
vägledning för besökare och nyttjare kring Romeleåsen. Flera nya foldrar
och guider till natur och kultur har nyligen tagits fram bland annat en ny
folder om Häckeberga och Romeleåsen. RÅSK har också påbörjat ett
strategiarbete för utveckling av friluftslivet i området.
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Efterfrågan från allmänheten om rekreations och friluftsområden för
olika aktiviteter ökar kraftigt i hela kommunen. Förvaltningen arbetar
intensivt tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen för att skapa
ett attraktivt friluftsliv för medborgarna i Lunds kommun.
På sikt är det en god idé att utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd men Tekniska förvaltningen kan inte för närvarande prioritera
arbetet. Kommunen behöver ta fram en kommunövertäckande
friluftslivsplan och avsätta resurser till personalförstärkning för att kunna
möta efterfrågan om attraktiva områden för friluftsliv.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att yttra sig över motionen enligt vad Tekniska förvaltningen framfört i
denna tjänsteskrivelse

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
stadsträdgårdsmästare

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 131

Motion från Philip Sandberg (L) och Inger
Tolsved Rosenkvist (L) ”Förbättra och
effektivisera städningen på våra skolor”.

Dnr KS 2017/0629

Sammanfattning
Liberalerna har motionen ”Förbättra och effektivisera städningen på
våra skolor” yrkat att kommunfullmäktige ska besluta om att all
lokalvård på Lunds förskolor och skolor ska läggas ut på privat
entreprenad genom upphandling, med syfte att utföra tjänsterna till
samma eller bättre kvalitet för läge pris.
Motionen har översänts till barn- och skolnämnderna,
utbildningsnämnden samt servicenämnden för yttrande.
För att kunna mäta kvalitén, ställa krav på entreprenörer och
jämföra kostnader föreslår kommunkontoret att en
kommunövergripande städpolicy gällande kvalitet, utförande och
utvärdering tas fram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 226
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2018, dnr KS
2017/0629
Barn – och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 §
117
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 11 oktober 2017 § 94
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2017 § 118
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 102
Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved (L) Förbättra och
effektivisera städningen på våra skolor 2017-06-20

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

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

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 226

Motion ”Förbättra och effektivisera
städningen på våra skolor”

Dnr KS 2017/0629

Sammanfattning
Liberalerna har motionen ”Förbättra och effektivisera städningen på
våra skolor” yrkat att kommunfullmäktige ska besluta om att all
lokalvård på Lunds förskolor och skolor ska läggas ut på privat
entreprenad genom upphandling, med syfte att utföra tjänsterna till
samma eller bättre kvalitet för läge pris.
Motionen har översänts till barn- och skolnämnderna,
utbildningsnämnden samt servicenämnden för yttrande.
För att kunna mäta kvalitén, ställa krav på entreprenörer och
jämföra kostnader föreslår kommunkontoret att en
kommunövergripande städpolicy gällande kvalitet, utförande och
utvärdering tas fram.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2018, dnr KS
2017/0629
Barn – och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 §
117
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 11 oktober 2017 § 94
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2017 § 118
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 102
Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved (L) Förbättra och
effektivisera städningen på våra skolor 2017-06-20

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Mats
Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på entreprenad
genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till samma eller
bättre kvalitet för lägre pris,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag
så att det är möjligt att upphandla lokalvården i mindre delar,
att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas
fram i enlighet med kommunkontorets yttrande,
att därmed anse motionen bifallen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

Hanna Gunnarsson (V), Elin Gustafsson (S) Emma Berginger (MP)
och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag
så att det är möjligt att upphandla lokalvården i mindre delar,
att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas
fram i enlighet med kommunkontorets yttrande,
att därmed anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanna Gunnarsson (V)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs
(L) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Kent Andersson (S), Hanna Gunnarsson (V) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar nej.
Inga-Kerstin Eriksson (C) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Hanna
Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje
Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 226/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217,
kl. 15.00-18.30

Ersättare

Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 207-228

Plats och tid för justering

Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Paragrafer

§ 207-228

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-13

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-15

Ang Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist
(L) "Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor" (Dnr: KS
2017/0629)
Lunds kommun behöver bli bättre på att använda skattebetalarnas pengar så effektivt så
möjligt. De som gör anspråk på att leda kommunen måste vara beredda att vända på varje sten
och leta i varje skrymsle efter effektiviseringsmöjligheter. En effektivisering handlar inte om
att försämra service och välfärd, utan om att leverera minst samma nivå men till lägre
kostnad. Här har Lunds kommun ett utvecklingsarbete framför sig.
Miljöförvaltningen gjorde år 2017 en granskning av städningen på skolor i kommunen och
upptäckte då betydande brister. Till exempel konstaterade miljöförvaltningen att skolorna
brast i rengöring av dörrhandtag och ljusknappar, vilket innebär en ökad risk för
smittspridning. Konkurrensutsättning av städning skulle kunna vara en drivkraft för att
förbättra städningen.
Liberalernas förslag, som (M), (KD) och (FNL) helhjärtat ställer sig bakom är ett steg i helt
rätt riktning. Varför inte förenkla för kommunens skolor att bidra till bättre användning av
våra gemensamma resurser?
Eftersom vårt förslag inte vann gehör i kommunstyrelsen reserverar vi oss till förmån för våra
yrkanden:
att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på entreprenad genom upphandling med
syfte att utföra tjänsterna till samma eller bättre kvalitet för lägre pris
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag så att det är möjligt att
upphandla lokalvården i mindre delar
att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas fram i enlighet med
kommunkontorets yttrande
att därmed anse motionen bifallen

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Torsten Czernyson (KD)

Börje Hed (FNL)

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-26

KS 2017/0629

Kommunstyrelsen

Henrik Nygren
046-356419
Henrik.nygren@lund.se

Motion från Philip Sandberg (L) och Inger
Tolsved Rosenkvist (L) "Förbättra och
effektivisera städningen på våra skolor"
Sammanfattning
Liberalerna har motionen ”Förbättra och effektivisera städningen på våra
skolor” yrkat att kommunfullmäktige ska besluta om att all lokalvård på
Lunds förskolor och skolor ska läggas ut på privat entreprenad genom
upphandling, med syfte att utföra tjänsterna till samma eller bättre
kvalitet för läge pris.
Motionen har översänts till barn- och skolnämnderna,
utbildningsnämnden samt servicenämnden för yttrande.
För att kunna mäta kvalitén, ställa krav på entreprenörer och jämföra
kostnader föreslår kommunkontoret att en kommunövergripande
städpolicy gällande kvalitet, utförande och utvärdering tas fram.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2018, dnr KS 2017/0629
Barn – och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 § 117
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 11 oktober 2017 § 94
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2017 § 118
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 102
Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved (L) Förbättra och
effektivisera städningen på våra skolor 2017-06-20

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En effektiv städning av skollokaler är gynnsamt för
barn och unga.

Ärendet
Liberalerna har lämnat en motion till kommunfullmäktige ”Förbättra och
effektivisera städningen på våra skolor”. I motionen yrkas att
kommunfullmäktige ska besluta att all lokalvård på Lunds förskolor och
skolor läggs ut på privat entreprenad genom upphandling med syfte att
utföra tjänsterna till samma eller bättre kvalitet för läge pris.
Motionen har översänts till barn- och skolnämnderna,
utbildningsnämnden samt servicenämnden för yttrande.

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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Nämndernas yttranden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Verksamheterna upplever att städning i egen regi fungerar bra och att
rektorerna/verksamheten har full kontroll som arbetsmiljöansvarig.
Lokalvårdare kan även göra en viktig insats gällande elevvård.
Lokalvårdaren är en vuxen person som har kontakt med elever i till
exempel uppehållsrum där den kan stötta, lyssna, vara en vuxen förebild
samt rapportera ohälsa. Lokalvårdare i egen regi kan även göra andra
insatser än städning som underlättar för pedagogisk personal, till exempel
beställa förbrukningsmaterial och matvaror. Rektorerna har även framfört
att inflytandet över vilka som städar på skolan går förlorat med städning
på entreprenad.
Vid eventuell upphandling av städning är det viktigt att respektive
enhet/skola är delaktiga och kan påverka processen/avtalet på ett bra sätt.
En viktig faktor är till exempel när utförandet av städningen skall ske.
Risker som rektorer framfört med städning på entreprenad har bland
annat varit att städning på kvällstid innebär att verksamheten inte har
tillgång till lokalvårdare under verksamhetstid, att inte kunna utföra akuta
städinsatser under verksamhetstid kan innebära arbetsmiljömässiga
risker.
Det behöver vidare vara klara och hårda villkor i upphandlingsunderlaget
kring när man kan bryta ett avtal. Det är inte att rekommendera att göra
en upphandling för hela kommunen eftersom ”alla ägg läggs i en korg”
och om företaget inte fullgör sina åtaganden har kommunen inte
möjlighet att klara städningen. Det kanske skall ges möjlighet till
respektive enhet/skola att välja vilken organisation man vill ha? Det bör
finnas en samordnare i kommunen som ser till att eventuella avtal
upprättas och följs upp.
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Det finns både för och nackdelar med lokalvård på entreprenad
respektive i egen regi. De verksamheter som har städning på entreprenad
ser bl.a. fördelar i form av tidsvinster vid vikariebehov och rekrytering,
att städmaterial tvättas på annan plats, att städning oftast genomförs på
kvällstid och minskat personalansvar. De enheter som har städning på
entreprenad har genomfört en egen upphandling och har helt och hållet
fått påverka processen och avtalet.
Nämnden för fram att vid en eventuell upphandling av lokalvård är det
viktigt att respektive förskola/skola får möjlighet att vara delaktiga och
kunna påverka processen/avtalet. Till exempel kunna påverka när
utförandet av städningen ska ske. Det behöver även vara tydliga villkor i
upphandlingsunderlaget kring när man kan bryta ett avtal.
Nämnden anser att det skulle innebära en risk att göra enbart en
upphandling för hela kommunen. Om företaget inte fullgör sina
åtaganden har kommunen inte möjlighet att klara städningen.

Tjänsteskrivelse
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Utbildningsnämnden
Skolorna inom nämndens ansvarsområde har valt olika lösningar för
lokalvården, det förekommer både städning i egen regi, extern
entreprenad samt köp från serviceförvaltningen. Nämnden framför att det
finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall
organiseras. Vilket som är bäst kan bero på lokala förutsättningar på
varje enskild skola. Utbildningsnämnden föreslår därför att respektive
enhet/skola ska få välja vilken organisationsform man anser bäst.
Servicenämnden
Nämnden ser en fördel i att den dagliga vården av interiör, golv, ytskikt
med mera i kommunägda fastigheter utförs av en lokalvårdsorganisation
som har ett gemensamt intresse, visioner och mål med fastighetsägaren.
Denna uppfattning är gemensam med flera större fastighetsägare som
efter erfarenheter av så kallad outsourcing åter låter utföra lokalvård i
egen regi.
Nämnden vill även poängtera vikten av att anta ett långsiktigt
helhetsperspektiv i bedömningen av om lokalvård ska utföras som en
upphandlad tjänst eller drivas i egen regi. Nämnden anser att eventuella
prisskillnader kan räknas hem på sikt för kommunen som helhet med en
genomtänkt personalpolitik och intressegemenskap i ett hållbart
fastighetsunderhåll.
Servicenämnden ser att det finns ett behov av en kommunövergripande
städpolicy gällande kvalitet, utförande och utvärdering.

Kommunkontorets kommentar
Idag finns det olika lösningar för lokalvården på respektive förskola och
skola. Nämndernas yttrande visar att man oftast är nöjd med den lösning
som man valt för sin verksamhet och att det är viktigt att respektive
enhet/skola ska få välja den organisationsform man anser bäst.
Kommunkontoret har begärt in en ekonomisk redovisning av
städkostnaderna som visar att den mesta städningen bedrivs i egen regi
med egen personal på kommunens skolor.
Utbildningsförvaltningen
Egen städ personal
Serviceförvaltningen
Externt köpt städning.

11 700 tkr
4 205 tkr
472 tkr

Grundskola och förskola
Egen städ personal
Serviceförvaltningen
Externt köpt städning.

35 400 tkr
7 401 tkr
2 280 tkr
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Motionen har initierats med anledning av miljöförvaltningens granskning
av städning i skolor som visar att en stor andel av skolorna fått
anmärkning. Granskningen ger ingen bild av huruvida det finns ett
samband mellan anmärkning och organisationsform. De olika
anmärkningarna kan anses vara mer eller mindre allvarliga.
Att bedriva städning i kommunala byggnader kräver en hög kompetens
oavsett om den sker i egen regi eller på entreprenad. Det är en
konkurrensutsatt marknad där det via upphandling går att pressa
kostnaderna.
Det finns svårigheter med att objektivt jämföra kostnad eller kvalitet
mellan externa eller interna utförande gällande städningen idag då det
inte finns en gemensam kvalitetsmall för bedömning.
En billig men felaktigt utförd städning kan ge kommunen merkostnader
för ökade underhållskostnader. Vare sig man köper städning externt eller
utför städning i egen regi måste det finnas en professionell organisation
som regelbundet kontrollerar och följer upp att städningen utförs med rätt
metoder. Det handlar inte bara om att kontrollera att lokalen upplevs som
ren av verksamheten. SKL (Sveriges kommuner och landsting)
rekommenderar att all städning följs upp med en enhetlig kvalitetsmall.
Det är viktigt att städinstruktionerna involverar fastighetsförvaltningen
för att säkerställa att de olika ytskikten i byggnad inte städas felaktigt.
Att upphandla städning kräver mycket tid och kunskap av
verksamheterna. Denna kompetens saknas många gånger hos de som
idag beställer och ansvarar för städningen. Kommunkontoret bedömer
vidare att städningen inte utvärderas eller följs upp ute i verksamheterna i
den omfattning som är önskvärt.
Det finns både för- och nackdelar med städning på entreprenad
respektive i egen regi men för att kunna jämföra kostnaderna på ett
rättvisande sätt bör kvalitetsmått kunna fastställas.
I de fall upphandling av lokalvård ska göras är det vidare viktigt att
verksamheten ges stöd kring beställarkompetensen så att upphandlingen
genomförs med hög kvalitet.
För det fall upphandling av lokalvård ska genomföras föreslår
kommunkontoret att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering
inledningsvis tas fram.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad.
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Carin Hillåker
tf Kommundirektör

KS 2017/0629

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Motionärerna
Akten
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-27

§ 117

Remiss: Motion från Liberalerna Förbättra och effektivisera städningen
på våra skolor

Dnr BSÖ 2017/0414

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning
och föreslår att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på privat
entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till
samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Alla enheter inom barn och
skolförvaltning Lund Öster har lokalvård i egen regi och 35 tjänster
förutom Svaleboskolan som nyttjar Serviceförvaltningens städservice.
Det är viktigt att vid eventuell upphandling av städning, att respektive
enhet/skola är delaktiga och kan påverka processen/avtalet på ett bra sätt.
Det bör finnas en samordnare i kommunen som ser till att eventuella
avtal upprättas och följs upp.
Genom Facility management borde våra lokaler skötas på bästa sätt och
införandet av totalhyra 2013 var ett steg mot detta och möjliggör att
verksamheten kan fokusera på kärnverksamheten. Arbetsuppgifter som
personalansvar och vikarieanskaffning försvinner och rektorer får tid
över till andra arbetsuppgifter och kan fokusera på kärnverksamheten
d.v.s. barn och elever. Städning kan läggas ut på privat entreprenad men
kan även utföras av Serviceförvaltningen som förvaltar våra fastigheter.
Serviceförvaltningen kan få helhetsansvar för lokalerna inklusive
lokalvård och vaktmästeri.
Detta är Barn- och skolförvaltning Lund Östers svar på motionen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 september
2017, dnr BSÖ 2017/0414
Remiss: Motion från liberalerna
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 september
2015
Barn och skolnämnd Lund Öster beslut § 152 Kommunfullmäktiges mål
om städning på entreprenad (Dnr BSÖ 2015/0752)

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Rita Borg (S), Ola
Christiansson (S), Dennis Svensson (MP) och Elsa Christersson (MP)
avslag av motionen och bifall till förvaltningens förslag.
att översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Cornelia Kramer (L) yrkar tillstyrka motionen och bifall till
förvaltningens förslag.
Karin Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag, men avslår
Cornelia Kramers (L) yrkande om att tillstyrka motionen.

Beslutsgång
Det finns tre förslag till beslut.
Nämnden yrkar bifall till Hanna Gunnarssons (V) med fleras yrkande om
avslag av motionen och bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Reservationer
Cornelia Kramer (L) reserverar till förmån för eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen
Akten

Justerare
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Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid

Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-09-27 klockan 18.30–20.45

Ledamöter

Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)
Eva Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare

Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP)

Ersättare

Eva Strand (S)
Margareth Hansson (S)
Viggo Marsvik (M)
Erik Kanders (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ

Justerare

Karin Nilsson (C)

Paragrafer

§ 110-129

Plats och tid för justering Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby
måndag 2 oktober 2017 kl 08:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster
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Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

Karin Nilsson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2017-09-27

Paragrafer

§ 110-129

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-04

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-26

Tjänsteskrivelse
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skolkontoret
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Anna Holmgren
046 - 359 40 63
anna.holmgren@lund.se

Remiss: Motion från Liberalerna - Förbättra
och effektivisera städningen på våra skolor
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning.
Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor. Alla enheter inom
barn och skolförvaltning Lund Öster har lokalvård i egen regi och 35
tjänster förutom Svaleboskolan som nyttjar Serviceförvaltningens
städservice.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 september
2017, dnr BSÖ 2017/0414
Remiss: Motion från liberalerna.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 september
2015
Barn och skolnämnd Lund Öster beslut § 152 Kommunfullmäktiges mål
om städning på entreprenad (Dnr BSÖ 2015/0752)

Barnets bästa
Ärendet rör städning i verksamheten vilket endast indirekt rör barnen.
Om lokalvård sker på entreprenad eller i egen regi bör detta inte påverka
barnen på olika sätt.

Ärendet
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning
och föreslår att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på privat
entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till
samma eller bättre kvalitet för lägre pris.
Nuläge
Inom nämndens verksamhetsområden har Dalby/Torna Hällestad
lokalvård i egen regi med 13,1 tjänster, Genarp med drygt 5 tjänster,
Södra Sandby/Revinge med 13 tjänster samt Veberöd med 3,4 tjänster.
Svaleboskolan i Veberöd har städservice, Serviceförvaltningen, som
utförare av lokalvården. Övriga enheter använder tillfälligt entreprenad
vid storstädning och andra specifika ändamål. Alla enheter använder ISS

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fritidsgatan 2
247 34 Södra Sandby

Fritidsgatan 2

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundoster@lund.se

www.lund.se
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Facility Services AB för fönsterputsning eftersom kommunen har
ramavtal med dem. Det är således cirka 35 tjänster som berörs av städ
med hel eller delar av tjänsten inom lokalvård.
Verksamheterna upplever att städningen i egen regi fungerar bra och att
rektorerna/verksamheten har full kontroll som arbetsmiljöansvarig.
Lokalvårdare kan göra en viktig insats gällande elevvård. Lokalvårdaren
är en vuxen person som har kontakt med elever i till exempel
uppehållsrum där den kan stötta, lyssna, är en vuxen förebild samt
rapportera ohälsa. Lokalvårdare i egen regi kan även göra andra insatser
än städning som underlättar för pedagogisk personal, till exempel beställa
förbrukningsmaterial och matvaror. Rektorerna har även framfört att
inflytandet över vilka som städar på skolan går förlorat med städning på
entreprenad.
Det är viktigt att vid eventuell upphandling av städning, att respektive
enhet/skola är delaktiga och kan påverka processen/avtalet på ett bra sätt.
Till exempel vara delaktiga när utförandet av städningen skall ske.
Risker som rektorer framfört med städning på entreprenad har bland
annat varit att städning på kvällstid innebär att verksamheten inte har
tillgång till lokalvårdare under verksamhetstid. Det kan innebära
arbetsmiljömässiga risker att inte kunna utföra akuta städ-insatser under
verksamhetstid. Det behöver vidare vara oerhört klara och hårda villkor i
upphandlingsunderlaget kring när man kan bryta ett avtal. Det är kanske
inte att rekommendera att göra en upphandling för hela kommunen
eftersom ”alla ägg läggs i en korg” och om företaget inte fullgör sina
åtaganden har kommunen inte möjlighet att klara städningen. Det kanske
skall ges möjlighet till respektive enhet/skola att välja vilken organisation
man vill ha? Det bör finnas en samordnare i kommunen som ser till att
eventuella avtal upprättas och följs upp.
För att göra en upphandling krävs att någon med god kompetens om
lokalvårdsfrågor, vad man ska efterfråga, städmetoder m.m. köps in eller
frigörs från ordinarie verksamhet. Vid det senare fallet krävs ersättare för
denne person att sköta ordinarie verksamhet. Barn- och skolförvaltningen
bedömer att denna sakkunskap bör köpas in av extern konsult. En
upphandling kräver därför konsultation av sakkunnig inom städ förutom
upphandlingsenhetens tjänster. Finansiering krävs för konsult och för att
ta del av upphandlingsenhetens tjänster.
Genom Facility management borde våra lokaler skötas på bästa sätt och
införandet av totalhyra 2013 var ett steg mot detta och möjliggör att
verksamheten kan fokusera på kärnverksamheten. Arbetsuppgifter som
personalansvar och vikarieanskaffning försvinner och rektorer får tid
över till andra arbetsuppgifter och kan fokusera på kärnverksamheten
d.v.s. barn och elever. Städning kan läggas ut på privat entreprenad men
kan även utföras av Serviceförvaltningen som förvaltar våra fastigheter.
Serviceförvaltningen kan få helhetsansvar för lokalerna inklusive
lokalvård och vaktmästeri.
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Rapport
Svenska kommunförbundet har utgivit en rapport 2003 ”Lokalernas
betydelse för skolan, Ger bättre lokaler en bättre kvalitet i
utbildningen?1”Rapporten belyser frågeställningen med utgångspunkt
från en undersökning som försökt besvara bl. a följande frågor:
►
Hur betydelsefulla är lokaler med tillhörande service i
relation till de övriga resurserna i skolan?
►
Givet att lokaler med service bidrar till att förklara
helhetsomdömen om skolan, vilka delar av fastighetsförvaltningen och
lokalförsörjningen har störst betydelse?
Rapporten visar att det är tre olika kvalitetsfaktorer som förklarar både
rektorernas och lärarnas omdömen om den fysiska miljön
►
fastighetsvärdens arbete
►
lokalernas skick och struktur
►
yttre miljö
Rapporten tar upp att rektorerna prioriterar fastighetskontorens arbete
och ger det en mycket hög vikt. Rektorerna känner i mycket stor
utsträckning sig beroende av fastighetskontorets verksamhet för att
klara av att hantera frågor som rör den fysiska miljön. De tillmäter
även lokalernas skick och utformning en relativt stor betydelse men
den är klart underordnad betydelsen av fastighetsförvaltarens tjänster.
Lärarna gör en annorlunda prioritering. Lärarna tycker att lokalernas
skick och utformning är viktigare än vad förvaltaren utför för tjänster.
Skillnaden mellan rektorernas och lärarnas bedömning är naturlig.
Lärarna tillbringar en stor del av sin tid i korridorer och klassrum.
Skolledningen ägnar tid åt ekonomi, upphandling, avtal, kalkyler och
andra administrativa frågor där kontaktytan och betydelsen av
fastighetsförvaltaren är väsentligt större.
Service, underhållsnivå och gemensamma utrymmen har stor
betydelse. Både rektorer och lärare tillmäter lokalernas inre miljö,
underhållsnivå, trivsel och materialval, en större betydelse än
lokalernas verksamhetsanpassning. Den enskilt viktigaste faktorn
bakom inre miljö är underhållsskicket på de lokaler man nyttjar.
Därefter kommer kvaliteter som rör trivseln i lokalerna, d.v.s.
estetiska faktorer. Efter trivsel och materialval kommer
innemiljökvaliteterna i form av ljus, ljud och luftförhållanden.
Störst betydelse för betygen på lokalernas skick och
verksamhetsanpassning är vilken standard de gemensamma
utrymmena har. Ur elevernas perspektiv kan en bra skollokal se
mycket olika ut. Planlösning och storlek har ingen större betydelse för
att förklara om man är nöjd med sina lokaler. Däremot lägger
eleverna mycket stor vikt vid att lokalerna upplevs som fräscha.
Sammanfattningsvis visar studien som rapporten bygger på att lokaler
och fastighetsförvaltning har en signifikant betydelse för att förklara
skolans effektivitet. Lokalernas betydelse är dock betydligt lägre än
betydelsen av bra ledarskap och duktiga lärare.
1

Svenska Kommunförbundet, Lindqvist Ted, Brydolf Berg, Alf, Bernow Roger, 2003
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen
Akten

Anna Holmgren
Ekonom

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-11

§ 94

Yttrande över motion från Liberalerna
”Förbättra och effektivisera
städningen på våra skolor”

Dnr BSL 2017/0739

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning.
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Barn- och skolnämnd Lunds
stad ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att respektive
förskola/skola ska få välja vilken organisation man vill ha, lokalvård på
entreprenad eller i egen regi.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ”Informationsärende:
Effektivisering av städning på entreprenad” den 28 september 2015 BSL
2015/0518.
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 september
2017 BSL 2017/0739.

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar
att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande
över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera städningen på
våra skolor 2017-09-14” samt
att anmoda kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins
(S) yrkande
Staffan Bolin (L) yrkar att nämnden beslutar
att tillstyrka motionen.
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Vera Johnsson (M) instämmer i Staffan Bolins (L) yrkande.
Mattias Horrdin (C) yrkar att nämnden beslutar
att avslå Monica Molins (S) m fl yrkande samt Staffan Bolins (L) m fl
yrkande samt
att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande
över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera städningen på
våra skolor 2017-09-14”

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Monica Molins (S) m fl yrkande.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden meddelar att Monica Molins (S) förslag är huvudförslag.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Mattias Horrdins (C) förslag och Staffan Bolins (L) m fl förslag ställs
mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
Ordförandens förslag ställs sedan mot det förslag som nämnden utser till
motförslag.
Ordföranden ställer Mattias Horrdins (C) förslag och Staffan Bolins (L)
m fl förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Mattias Horrdins (C) förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Staffan Bolins (L) m fl yrkande
Nej för Mattias Horrdins (C) yrkande
Omröstningen utfaller med fem röster för Staffan Bolins (L) m fl
yrkande: Staffan Bolin (L), Vera Johnsson (M), Marita Eveberg (M),
Ann-Charlotte Ewerhard (M) och Håkan Friberg (L).
Omröstningen utfaller med åtta röster för Mattias Horrdins (C)
yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V), Mattias Horrdin (C), Max
Eskilsson (C) och Monica Molin (S).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Mattias Horrdins (C) yrkande
till motförslag.
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Ordföranden ställer därefter Mattias Horrdins (C) förslag och sitt eget
förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Monica Molins (S) yrkande
Nej för Mattias Horrdins (C) yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins (S) yrkande:
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Mattias Horrdins (C)
yrkande: Staffan Bolin (L), Vera Johnsson (M), Marita Eveberg (M),
Ann-Charlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Håkan Friberg (L)
och Max Eskilsson (C).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Mattias Horrdins (C) yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande
över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera
städningen på våra skolor 2017-09-14”

Reservationer
S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
M och L reserverar sig mot beslutet och lämnar följande röstförklaring:
Röstförklaring ärende 8: Yttrande över motion från Liberalerna
”Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor”
Liberalerna och moderaterna yrkade vid sammanträdet att nämnden
skulle anmoda kommunfullmäktige att bifalla motionen. Vid
sammanträdet lades två ytterligare yrkanden: att nämnden skulle anmoda
kommunfullmäktige att avslå motionen (S, Mp och V) och att nämnden
varken skulle anmoda kommunfullmäktige att bifalla eller avslå (C). Vid
omröstningen mellan dessa tre alternativ valde ordföranden att höra att
avslagsyrkandet vunnit och därmed blivit huvudförslag. Votering
begärdes och i kontrapropositionsvoteringen vann förslaget att varken
bifalla eller avslå motionen mot Liberalernas och Moderaternas yrkande
om bifall. I den slutliga voteringen vann Centerns förslag över
huvudförslaget - nu med stöd från Liberalerna och Moderaterna.
Efter denna voteringsrunda vill vi i Liberalerna och Moderaterna än en
gång fastslå att vi anser att kommunfullmäktige bör bifalla motionen. I
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motionen framförs i huvudsak två skäl för bifall att Lunds skolor ska få
en bättre och effektivare städning. Vi Liberaler och Moderater i BSN
Lunds stad vill tillföra ytterligare två argument. För det första anser vi att
städning sker bäst och effektivast utanför skoltiden. Skolor ska vara
städade och rena när eleverna kommer på morgonen! För det andra ser vi
att en entreprenadlösning som utformas på rätt sätt kan innebära att
arbetsuppgiften att leda och administrera städningen på skolor och
förskolor kan lyftas bort från skolledningen och ge dem mer tid för sitt
kärnuppdrag – att vara pedagogiska ledare.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
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BSL 2017/0715

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-10-11
klockan 18.00–22.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf
Rita Borg (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), t o m § 95
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare

Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M)
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för John Sunnqvist (KD) t o m §
90
Max Eskilsson (C), Tjänstgörande för Dragan Brankovic fr o m § 90

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L), Tjänstgörande för John Sunnqvist fr o m § 91
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte
Ewerhard (M) fr o m § 96
Chelsea Long (V)
Bengt Svensson (SD), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD) t o
m § 89

Övriga

Mats Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad
Anita Bengtsson, HR-chef, BSF Lunds stad
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Ingrid Ståhl, HR-konsult, BSF Lunds stad
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Linda Jovanovic, HR-konsult, BSF Lunds stad
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund
Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet

Justerare

Gösta Eklund (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

§ 87-99

Plats och tid för justering

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tisdagen den 17 oktober kl 13:00

Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Gösta Eklund (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2017-10-11

Paragrafer

§ 87-99

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-11-09

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
[Datum]
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Yttrande över motion från Liberalerna
"Förbättra och effektivisera städningen på
våra skolor"
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning.
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Barn- och skolnämnd Lunds
stad ska avge ett yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ”Informationsärende:
Effektivisering av städning på entreprenad” den 28 september 2015 BSL
2015/0518.
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 september
2017 BSL 2017/0739.

Barnets bästa
Ärendet rör städning i verksamheten vilket endast indirekt rör barn och
elever. Om lokalvård sker på entreprenad eller i egen regi bör detta inte
påverka barn och elever.

Ärendet
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning
och föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut på privat
entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till
samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Barn- och skolnämnd Lunds
stad ska avge ett yttrande i ärendet.
Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har 23 förskolor och skolor
städning på entreprenad. Av dessa har 11 enheter Lundafastigheter som
entreprenör och 12 har en extern entreprenör. Övriga förskolor och skolor
har lokalvård i egen regi med 64 heltidstjänster varav 51 i skolan och 13 i
förskolan. Det är således cirka 64 tjänster som berörs av städ med hel
eller delar av tjänsten inom lokalvård. På de mindre arbetsplatserna, där

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se
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det idag finns kombinerade tjänster med städuppgifter och arbete i kök,
kommer det att medföra deltidstjänster om städuppgifterna läggs ut på
entreprenad. Samtidigt framgår det både i huvudöverenskommelsen
(HÖK 16) för Kommunal och i handlingsplanen till Lunds kommuns
kompetensförsörjningsstrategi att heltid ska vara norm.
Det finns både för och nackdelar med lokalvård på entreprenad
respektive i egen regi. De verksamheter som har städning på entreprenad
ser bl.a. fördelar i form av tidsvinster vid vikariebehov och rekrytering,
att städmaterial tvättas på annan plats, att städning oftast genomförs på
kvällstid och minskat personalansvar. De enheter som har städning på
entreprenad har genomfört en egen upphandling och har helt och hållet
fått påverka processen och avtalet. Det har hänt vid ett par tillfällen att
entreprenörer har underskattat städbehovet, vilket har lett till att avtal
behövt omförhandlas eller till och med avbrytas.
Vid en eventuell upphandling av lokalvård är det viktigt att respektive
Förskola/skola får möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka
processen/avtalet. Till exempel kunna påverka när utförandet av
städningen ska ske. Det behöver även vara tydliga villkor i
upphandlingsunderlaget kring när man kan bryta ett avtal. Det skulle
innebära en risk att göra en upphandling för hela kommunen. Om
företaget inte fullgör sina åtaganden har kommunen inte möjlighet att
klara städningen.
De verksamheter som har lokalvård i egen regi ser också fördelar som är
viktiga att beakta såsom att lokalvården är en viktig del av elevernas
arbetsmiljö. Inom skolan är varje vuxen person viktig och att ha lokalvårdare
anställda på skolan innebär att de känner eleverna och att lokalvårdarna finns
till hands under raster och vid tidpunkter då många av den övriga personalen är
upptagna av lektioner. Det är viktigt att alla yrkesgrupper är synliga under
skoldagen och är en naturlig del i arbetet på skolorna och bland eleverna, vilket
berikar mångfalden. Även om huvuduppgiften är städning av skolans lokaler är
lokalvårdarna ofta delaktiga i ett flertal andra arbetsuppgifter. Det är inte
ovanligt att lokalvårdare har till uppgift att låsa upp skolan på morgonen och
att vara behjälpliga med öppning av fritidshemmen vid behov. Vid frånvaro för
skolans vaktmästare är det ofta lokalvårdaren som sköter låsrundan vid skolan
och de kan också under vinterhalvåret vara behjälpliga med sandning och
saltning på morgonen.
Inom grundskolan finns flera tjänster som omfattar både lokalvård och arbete i
kök. Oftast är de olika delarna inte sammanhängande under dagen utan
personalen går in och ut i de båda rollerna. På ett antal skolor finns tjänster som
lokalvårdare, som på 80 % av tjänsten innebär lokalvårdsuppgifter medan
övriga 20 % omfattar uppgifter som skolvärd, det vill säga att vara elever och
pedagoger behjälpliga i vardagen.
På förskolorna är lokalvårdaren/ ekonomibiträdet en del av förskolans personal
som barnen har en relation till och barnen ser att dessa arbetsuppgifter, som är en
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del i att värna om närmiljön, är viktiga. Det blir enkelt att ha en gemensam
dialog om de bästa lösningarna för verksamheten mellan personalen som arbetar
i kök och med städuppgifter och avdelningspersonalen. Lokalvårdarna är
delaktiga i vad som händer inom förskolan och har möjlighet att anpassa sitt
arbete till den pedagogiska verksamheten.
Övriga uppgifter som utförs av lokalvårdarna på förskolorna kan vara uppackning
av varor, vara behjälplig med att vid behov öppna förskolan på morgonen (då barn
är på plats innan förskolan öppnar) samt beställning av samtligt material för
förbrukning ur hygienaspekt.
Att lokalvårdare är anställda på förskolan/skolan innebär också att då behov av
lokalvård uppkommer akut under dagen, vid exempelvis barns/elevs olycka/
sjukdom, så finns kunnig personal på plats för att direkt ta hand om situationen.
Lokalvårdarna kan också utföra kontinuerlig allergistädning där så krävs.
Flera av de konsekvenser som en övergång till städning på entreprenad skulle
medföra både på skolor och förskolor är svåra att värdera rent ekonomiskt.
Förvaltningen kan dock konstatera att vid en övergång till städning på
entreprenad kommer de övriga arbetsuppgifter som idag utförs av lokalvårdare/
ekonomibiträden där städuppgifter är en del av tjänsten, att behöva utföras av
annan personal. Vissa av uppgifterna skulle behöva åläggas den pedagogiska
personalen som redan har en hög arbetsbelastning.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion från
Liberalerna, Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor”
2017-09-14.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.

Emma Möller
Utvecklingsledare

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-18

§ 118

Yttrande över: Motion från Philip
Sandberg (L) m.fl.”Förbättra och
effektivisera städningen på våra
skolor”

Dnr UN 2017/0329

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning.
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Utbildningsnämnden ska
avge ett yttrande i ärendet.
Det finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall
organiseras. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att respektive
enhet/skola ska få välja organisationsform man anser bäst. Lokalvård i
egen regi, köp från Serviceförvaltningen eller extern entreprenad.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-26
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till svar på
motionen.
Elias Grabka (C), Maria Gunnevik (KD), Edith Escobar (M) och Anders
Ebbesson (MP) instämmer i Jesper Sahléns (V) yrkande.
Ulf Nilsson (L) yrkar att utbildningsnämnden ska tillstyrka bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Jesper Sahléns (V) med
fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerare

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion från Philip
Sandberg m fl, Förbättra och effektivisera städningen på våra
skolor” 2017-09-26.
Utdragsbestyrkande

1 (4)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-18

Reservationer
Ulf Nilsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande,
vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga).

Protokollsanteckningar
Elias Grabka (C) medges lämna följande protokollsanteckning:
C yrkar bifall till förvaltningens förslag men tar inte ställning till
innehållet i motionen i nämnden utan lämnar frågan om motionens
innehåll för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jesper Sahlén medges lämna följande protokollsanteckning:
(V) anser att städning ska bedrivas i egen regi.
Daniel Beckman (FI) instämmer i Jesper Sahléns protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Utbildningsnämnden
Plats och tid

Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån., 2017-10-18 klockan 17.00–
20.54

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande, §§ 111-123, kl 18:05-20:54
Stig Svensson (S), ordförande §§ 107-110, vice ordförande §§ 111123
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Edith Escobar (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) §§ 107-110
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S), kl. 17:27-20:54
Ulrika Wallin (L)
Ibrahim Kakahama (V)
Nikolas Pieta Theofanous (C), kl. 17:54-20:54

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Anna Röjås, adm chef, §§ 107-117
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 107-110
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 107-118
Annica Danielsson, ekonom, §§ 107-117
Torbjörn Hanö, rektor/åhörare, §§ 107-117
Ulrika Wiman, rektor/åhörare, §§ 107-117
Mari Bergqvist, chef Modersmålscentrum, §§ 107-109
Camilla Ekberg, bitr chef Modersmålscentrum, §§ 107-109
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet, §§ 107-122, kl.
17:00-20:45

Justerare

Helena Heintz (MP)

Paragrafer

§ 107-123

Plats och tid för justering Utbildningskansliet måndagen den 23 oktober 2017, kl. 16:00
Underskrifter
Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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2017-10-18

UN 2017/0333

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Stig Svensson (S) §§ 107-110 Anders Ebbesson (MP) §§ 111-123

Justerare

Helena Heintz (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-18

Paragrafer

§ 107-123

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-11-15

Reservation utbildningsnämnden 2017 10 18
Ärende 12, Yttrande över motion från Philip Sandberg (L) m.fl. om städning på
entreprenad
Vid behandlingen av Philip Sandbergs (L) motion om städning på entreprenad yrkade
Liberalerna att utbildningsnämnden skulle förorda KF att bifalla motionen. Nämnden
beslutade att skicka tjänsteskrivelsen till KS utan att ta ställning till motionen.
Liberalerna menar att städning i de flesta fall utförs bäst och mest effektivt utanför skoltiden.
Skolorna ska vara städade och rena, när eleverna kommer på morgonen och eleverna ska ha
rätt till en god arbetsmiljö
En bra upphandlad entreprenadlösning kan dessutom innebära att arbetsuppgiften att leda och
administrera städningen lyfts bort från skolledningen. I stället blir det mer tid för
skolledningens kärnuppdrag, att vara pedagogisk ledare.
Vi reserverar oss till förmån för Liberalernas yrkande.

Ulf Nilsson (L)

Camilla Lundberg (L)

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet

Tjänsteskrivelse
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Utbildningsnämnden

Magnus Sternudd
046-359 44 77
Magnus.sternudd@lund.se

Yttrande över: Motion från Philip Sandberg (L) m
fl, "Förbättra och effektivisera städningen på våra
skolor"
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning.
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Utbildningsnämnden ska
avge ett yttrande i ärendet.
Det finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall
organiseras. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att respektive
enhet/skola ska få välja organisationsform man anser bäst. Lokalvård i
egen regi, köp från Serviceförvaltningen eller externa entreprenad.

Beslutsunderlag
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-26 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Ärendet rör städning i verksamheten, vilket endast indirekt rör barn och
elever. Om lokalvård sker på entreprenad eller i egen regi bör detta inte
påverka barn och elever.

Ärendet
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning
och föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut på privat
entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till
samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Utbildningsnämnden ska avge
ett yttrande i ärendet.
Lokalvården inom utbildningsförvaltningen sker i egen regi eller köps
från Serviceförvaltningen. De enheter som köper från Serviceförvaltningen är Gymnasieskolan Vipan, Modersmålscentrum, medan övriga
skolor sköter lokalvården i egen regi. På dessa skolor är ca 35 personer
anställda som lokalvårdare varav de flesta arbetar heltid.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Det finns både för och nackdelar med lokalvård på entreprenad respektive i egen regi.
Nedan följer utbildningsförvaltningens erfarenhet av olika driftsformer
vad avser lokalvård.
Egen regi
De skolor som har lokalvård i egen regi ser en fördel i att lokalvården blir
en del av elevernas arbetsmiljö. Städningen bedrivs huvudsakligen
dagtid. Lokalvårdarna kan bygga relationer till övrig personal och elever
och har därför lättare att ta ett helhetsansvar. I skolan är varje vuxen
person viktig och lokalvårdarna finns till hands under raster och vid
tidpunkter då många av den övriga personalen är upptagna av lektioner.
Det är viktigt att alla yrkesgrupper är synliga under skoldagen och är en
naturlig del i arbetet på skolorna och bland eleverna, vilket även berikar
mångfalden. Även om huvuduppgiften är städning av skolans lokaler är
det inte ovanligt att lokalvårdarna vid behov även är behjälpliga med
andra arbetsuppgifter.
Att lokalvårdare är anställda på skolan och är på plats dagtid innebär
också en fördel då behov av lokalvård uppkommer akut under dagen, vid
exempelvis olycka eller sjukdom.
Extern entreprenad
Städning på entreprenad ger minskad arbetsinsats för arbetsledning,
vikarieanskaffning och rekrytering. Det kan även vara enklare att ställa
krav på utförande ur ett kundperspektiv. Vidare blir kostnaden tydligare
synliggjord och kan jämföras mellan entreprenörer.
Externa entreprenörer vill oftast utföra lokalvården när skolan är tom på
elever och personal.
Vid en upphandling av lokalvård är det viktigt med lokal påverkan på
avtalets villkor. Till exempel bör enskild skola kunna påverka när
utförandet av städningen ska ske. Det behöver även vara tydliga villkor i
upphandlingsunderlaget kring när och hur ett avtal kan brytas. Det skulle
innebära en risk att göra en upphandling för hela kommunen. Om
företaget inte fullgör sina åtaganden skulle detta innebära stora
svårigheter.
Anlitande av extern leverantör innebär arbete med upphandling och
avtalstecknande samt risk för överklaganden och avtalstvister.
Inom utbildningsförvaltningen är det bara på gymnasieskolan Vipan som
det finns erfarenhet av extern entreprenad. Erfarenheterna därifrån
avskräcker då entreprenören gick i konkurs under pågående läsår vilket
innebar stora problem för verksamheten på skolan. Konkursen hade
föregåtts av lång period av kvalitetsproblem.
Köp från Serviceförvaltningen
Alternativet till egen regi eller extern entreprenad är att köpa lokalvård
från Serviceförvaltningen. Detta alternativ kan ses som något av ett
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mellanting. Några risker av de risker som finns med extern entreprenad
undanröjs medan man samtidigt går miste om några fördelar med egen
regi.
De enheter inom utbildningsförvaltningen som anlitar Serviceförvaltningen har goda erfarenheter av kvalitén på utfört arbete. På Vipan
upplevde man en påtaglig kvalitetsförbättring till ett högre pris vid bytet
från extern leverantör till Serviceförvaltningen.
Slutsats
Det finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall
organiseras. Vilket som är bäst kan bero på lokala förutsättningar på
varje enskild skola. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att
respektive enhet/skola ska få välja organisationsform man anser bäst.
Lokalvård i egen regi, köp från Serviceförvaltningen eller extern
entreprenad.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion från Philip
Sandberg m fl, Förbättra och effektivisera städningen på våra
skolor” 2017-09-26.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Magnus Sternudd
Ekonom/lokalsamordnare

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-08

§ 102

Yttrande över Liberalernas motion
”Förbättra och effektivisera
städningen på våra skolor”

Dnr SN 2017/0379

Sammanfattning
Liberalerna har i en motion föreslagit att skolor och förskolor som drivs
av Lunds kommun bör upphandla lokalvården då detta enligt
motionärernas mening skulle leda till ett minst lika bra resultat och detta
till en lägre kostnad. Motionen är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Liberalernas motion ”Förbättra och effektivisera städningen på våra
skolor” av den 20 juni 2017.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2017.

Yrkanden
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar att servicenämnden tillstyrker
motionen.
Lars Leonardsson (M) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med
serviceförvaltningens förslag men med tillägga av nedan att-satser:
Att uttala
att kvalitetsuppföljning, av köpta såväl som egna producerade tjänster,
måste ske enligt samma normer så att uppföljning blir jämförbar och
leder till ökad kvalitet,
att använda nyckeltal som mäter ”städtyngd” mot kostnader för
städningen, så att städkostnader kan utvärderas på ett rättvisande sätt
samt
att kvalitet på utfört arbete ges ökad tyngd i val av utförare, inte bara
fokusera på kostnad.
Gert Andersson (C) och Rolf Sällryd (M) yrkar på bifall till Lars
Leonardssons (M) yrkande. Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar på bifall
till Lars Leonardssons tilläggsatt-satser.
Pontus Kjellström (V) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med
serviceförvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras kl.19.54-20.04.
Klara Twete (S) yrkar att servicenämnden beslut i enlighet med
serviceförvaltningens förslag men med tillägg av följande att-sats:
Att uttala

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-08

Att vi ser att det finns ett behov av en kommunövergripande städpolicy,
både gällande kvalitet och utförande, samt utvärdering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet från Pontus Kjellström
(V) m.fl. om att servicenämnden ska besluta i enlighet med
serviceförvaltningens förslag mot Inger Tolsved Rosenkvists (L) yrkande
om att tillstyrka motionen och finner att servicenämnden bifaller
yrkandet från Pontus Kjellström (V) m.fl.
Inger Tolsved Rosenkvist (L) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer därefter proposition på den första tilläggsatt-satsen
från Lars Leonardsson (M) och ställer bifall mot avslag och finner att
servicenämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller enligt nedan:
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson
(C) och Rolf Sällryd (M) röstar på bifall.
Klar Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), Pontus
Kjellström (V) och Johan Lambreus Mattsson (MP) röstar på avslag.
Med fem röster för avslag mot fyra röster för bifall beslutar
servicenämnden således att avslå Lars Leonardsson första tilläggsatt-sats.
Ordföranden ställer därefter proposition på den andra tilläggsatt-satsen
från Lars Leonardsson (M) och ställer bifall mot avslag och finner att
servicenämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller enligt nedan:
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson
(C) och Rolf Sällryd (M) röstar på bifall.
Klar Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), Pontus
Kjellström (V) och Johan Lambreus Mattsson (MP) röstar på avslag.
Med fem röster för avslag mot fyra röster för bifall beslutar
servicenämnden således att avslå Lars Leonardsson andra tilläggsatt-sats.
Ordföranden ställer därefter proposition på den tredje tilläggsatt-satsen
från Lars Leonardsson (M) och ställer bifall mot avslag och finner att
servicenämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller enligt nedan:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson
(C) och Rolf Sällryd (M) röstar på bifall.
Klar Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), Pontus
Kjellström (V) och Johan Lambreus Mattsson (MP) röstar på avslag.
Med fem röster för avslag mot fyra röster för bifall beslutar
servicenämnden således att avslå Lars Leonardsson tredje tilläggs
att-sats.
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsatt-satsen från Klara
Twete (S) och finner att servicenämnden beslutar att bifalla Klara Twetes
(S) yrkande.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 24 oktober
2017 till kommunstyrelsen som servicenämndens svar på
Liberalernas motion ”Förbättra och effektivisera städningen på våra
skolor” samt,
Att uttala
Att vi ser att det finns ett behov av en kommunövergripande städpolicy,
både gällande kvalitet och utförande, samt utvärdering.

Reservationer
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson
(C) och Rolf Sällryd (M) reserverar sig till förmån för sina egna
yrkanden.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Servicenämnden

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-08

SN 2017/0512

Servicenämnden
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

Klara Twete (S)

Paragrafer

§ 94-106

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-08

SN 2017/0512

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Klara Twete (S)

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

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-08

Paragrafer

§ 94-106

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-05

Serviceförvaltningen
Lundafastigheter
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Tjänsteskrivelse
2017-10-24

Martin Karlsson
046-359 54 35

Servicenämnden

martin.karlsson2@lund.se

Svar på liberalernas motion ”Förbättra och
effektivisera städningen på våra skolor”
Dnr SN 2017/0379

Sammanfattning
Liberalerna har i en motion föreslagit att skolor och förskolor som drivs
av Lunds kommun bör upphandla lokalvården då detta enligt
motionärernas mening skulle leda till ett minst lika bra resultat och detta
till en lägre kostnad. Motionen är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Liberalernas motion ”Förbättra och effektivisera städningen på våra
skolor” av den 20 juni 2017.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2017.

Barnkonsekvensanalys
Barn har, enligt barnkonventionens art. 28, en ovillkorlig rätt till
utbildning. I Sverige är det inte bara en rättighet utan också en skyldighet
att barn och unga deltar i grundskolans utbildning. Förslaget kan komma
att påverka miljön i kommunens skolor där barn och ungdomar är
skyldiga att spendera en stor andel av sin vakna tid. För att elever på
bästa möjliga sätt ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och trivas på
skolan, är miljön i skolans lokaler av stor vikt.

Ärendet
Liberalerna har i en motion föreslagit att Lunds kommunala skolor och
förskolor ska upphandla städning på den öppna marknaden. Bakgrunden
till förslaget är en rapport från miljöförvaltningen i vilken flertalet av de
utbildningslokaler som granskats av miljöförvaltningen fått
anmärkningar på städningen. Partiets företrädare menar att lokalvård
utförd av upphandlade privata aktörer leder till åtminstone lika bra
resultat i städningen och detta till en lägre kostnad för kommunen.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt bl.a. servicenämnden att lämna
yttrande över Liberalernas förslag.

Servicenämndens yttrande
Inledningsvis vill serviceförvaltningen klargöra följande omständigheter.
Av de 41 skolor som granskades erhöll alla utom två anmärkningar.
Serviceförvaltningen ansvarar för lokalvården i en av dessa. Av övriga 39
skolor ansvarar serviceförvaltningen för lokalvården i tre. De
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anmärkningar på lokaler som städas av serviceförvaltningens personal
berörde inte kvalitén på städningen som sådan utan snarare kringliggande
detaljer som exempelvis en saknad förteckning över rengöringsmedel och
ett olåst städförråd. Serviceförvaltningen saknar kännedom om hur
många av objekten som städas av personal anställd av skolorna.
Serviceförvaltningen vill även ta tillfället i akt och belysa vanskligheten i
att utgå ifrån miljöförvaltningens tillsynsrapporter i en bedömning av det
utförda arbetets kvalitet. Det är beställaren som fastställer kvalitetskrav
gentemot utföraren och därigenom styr vilken nivå som städningen ska
utföras på. Om beställaren sparar in på mer omfattande insatser som
exempelvis höghöjdsstädning, kan det bildas tjocka lager av damm på
rörledningar som på kort tid kan leda till att nyligen rengjorda ytor
upplevs som ostädade.

Lokalvård
Modern, professionell lokalvård handlar lika mycket om hygien och
trivsel som om miljö och ekonomi. Felaktigt utförd kan städningen leda
till bristande hygien, allmänt missnöje och onödigt slitage. Varje
verksamhet och fastighet är unik, sett till behovet av städning och
underhåll, vilket innebär att varje uppdrag kräver objektsanpassade
lösningar.
Inom Lunds kommun finns riktlinjer som är antagna av den tidigare
verksamma Allergikommittén. Serviceförvaltningen verkar för att
beställare inkluderar kommitténs riktlinjer i lokalvården. Kommunens
miljöpolicy, LundaEko II, är också styrande för förvaltningens
medarbetare som arbetar för att minska kemikalieanvändningen över hela
linjen. Redan idag är den dagliga städning som utförs av
serviceförvaltningen helt giftfri. Att som organisation bära sin del av
ansvaret för miljön är något som ingår i serviceförvaltningens uppdrag.
Motsvarande ansvar bärs inte alltid av privata aktörer.
Serviceförvaltningen är därför av den bestämda åsikten att det i
eventuella framtida upphandlingar av lokalvård bör ställas krav på att
även upphandlade utförare ska följa de riktlinjer som arbetats fram av
Allergikommittén samt kommunens miljöpolicy LundaEko II. Så är inte
fallet idag.

Personal
Lokalvård är ett fysiskt krävande yrke med historiskt sett undermåliga
arbetsvillkor. Serviceförvaltningens lokalvårdsorganisation följer
kollektivavtal och håller en god personalvård genom exempelvis
noggrannhet kring dygnsvila, lunch, rast och ergonomi. Personal inom
lokalvårdsorganisationen erhåller lön även under förflyttning mellan
olika städobjekt, vilket inte alltid är fallet för anställda inom privat
lokalvårdsverksamhet. Förvaltningen strävar efter att så många som
möjligt som så önskar ska kunna arbeta heltid utan att slita ut kroppen
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och säkerställer att personalen använder arbetskläder, skyddskläder samt
att det vid behov används bra säkerhetsutrustning.
Serviceförvaltningens lokalvårdare har alla grundläggande kunskap om
lokalvård och genomgår därutöver en internutbildning för att säkerställa
att städningen håller en kvalitet som vi kan stå för. Vid behov
kompletteras även internutbildningen med kompetensutveckling inom
specialstäd så som höghöjdsstädning, långsiktig och hållbar golvvård och
fönsterputsning.
Det erbjudna priset har oftast en avgörande betydelse i ett
upphandlingsförfarande. En rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån har
visat att det, eftersom arbetskostnaden vanligtvis utgör den största posten
på kostnadssidan i lokalvårdsföretag, finns en överhängande risk för att
de som vill konkurrera i upphandlingar tar genvägar och tummar på
villkoren de erbjuder sin personal. Denna ståndpunkt får även stöd från
fackförbundet Kommunal som organiserar Sveriges lokalvårdare i deras
rapport om städningen vid landets sjukvårdsinrättningar.

Övergripande
Genom en hållbar personalpolitik tar serviceförvaltningen ansvar för sina
medarbetare inom lokalvården och ger dem förutsättningarna till ett långt
och utvecklande yrkesliv med den goda hälsan i behåll. Förvaltningens
lokalvårdare ser till att golven de städar utsätts för minimalt slitage för att
på så sätt öka golvens livslängd och minimera renoveringskostnader.
Lokalvården arbetar även intensivt för att minimera miljöpåverkan utan
att göra avkall på ergonomi och kvalité.
Serviceförvaltningen ser en fördel i att den dagliga vården av interiör,
golv, ytskikt med mera i kommunägda fastigheter utförs av en
lokalvårdsorganisation som har ett gemensamt intresse, visioner och mål
med fastighetsägaren. Denna uppfattning är gemensam med flera större
fastighetsägare som efter erfarenheter av så kallad outsourcing åter låter
utföra lokalvård i egen regi.
Slutligen vill serviceförvaltningen poängtera vikten av att anta ett
långsiktigt helhetsperspektiv i bedömningen av om lokalvård ska utföras
som en upphandlad tjänst eller drivas i egen regi. Förvaltningen är
övertygad om att eventuella prisskillnader kan räknas hem på sikt för
kommunen som helhet medelst en genomtänkt personalpolitik och
intressegemenskap i ett hållbart fastighetsunderhåll.
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Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 24 oktober
2017 till kommunstyrelsen som servicenämndens svar på
Liberalernas motion ”Förbättra och effektivisera städningen på våra
skolor”.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Jonna Myrebris
fastighetschef
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