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Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 

Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 www.lund.se/kommunfullmäktige lunds.kommun@lund.se 
221 00 Lund 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 17.00 –  
ca 20.00 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
2-4.  Valärenden
5. Ändring av avgifter utifrån höjt avgiftstak enligt SoL 8 kap. 5 §
6. Eventuella tillkommande ärenden från kommunstyrelsen 2018-10-03

Motioner 
7-9. Bordlagda motioner: Hanna Gunnarsson (V) ”Förstärk arbete med bevarande av äldre hus

i Lund”, Cecilia Oredsson Barnes (L) ” Utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd”,  
Philip Sandberg och Inger Tolsved Rosenkvist (L) ”Förbättra och effektivisera städningen på våra 
skolor” 

I mån av tid behandlas också följande motioner: 

10. Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid järnvägstrafiken genom Lunds centrum
11. Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson Bengtsson ”Hyr inte ut mark till nazister”
12. Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt Alexander Lewerentz (M) ”Inför ett digitalt

jämförelseverktyg för att stärka skolvalet inom förskola och grundskola i Lunds kommun”
13. Motion från Christer Wallin (M) samt Klas Svanberg (M) ”Hjälp Drottningsstadens

scoutkårverksamhet – utsträck planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”
14. Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M) ”Konsekvensanalys vid minskat

antal privata välfärdsföretag”
15. Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta

kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”
16. Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot stoft och

buller från järnvägen”
17. Motion från Pernilla West (FI) m.fl ”Vegetabilisk mat som norm vid politiska sammankomster och

evenemang”
18. Motion från Pernilla West (FI) m.fl ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor”

Lund den 28 september 2018 

Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 

http://www.lund.se/
http://www.lund.se/kommunfullmaktige


  Förteckning över anmälningar 

 
till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 11 oktober 2018 
 

 

Trafikverkets fastställande av järnvägsplan för ombyggnad av Södra Stambanan, fyra spår Lund-

Flackarp Lunds och Staffanstorps kommuner, Skåne län, Dnr KS 2018/0005 

Trafikverket beslutar med stöd av 2 kap. 15 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg att 

fastställa järnvägsplanen för ombyggnad av Södra Stambanan, fyra spår Lund-Flackarp, i Lunds 

och Staffanstorps kommuner 

 

Kommunrevisionens granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller 

Dnr KS 2018/0735 

 

Byggnadsnämndens meddelande 2018-09-17, Detaljplan för Humanisten 13 och 14 i Lund,  

Lunds kommun 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-08-08 

 

Tekniska nämndens beslut 2018-06-05 Lundaförslag om att bredda väg 941samt Utmarksvägen 

alternativt bredda Hardebergaspåret för att ge plats åt elmopeder 

Dnr KS 2018/0269 

Tekniska nämnden beslutar att avslå Lundaförslaget samt att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar 

på Lundaförslaget 

 

Byggnadsnämndens meddelande 2018-09-27 Detaljplan för Östra Torn 28:13 m.fl (Brunnshögs 

gård) i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0759 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-09-25 

 

 

 



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 47 Emma Bergingers (MP) avsägelse av uppdrag 
som kommunalråd från och med den 10 
oktober 2018

Dnr KS 2018/0736

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Emma Berginger (MP) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som kommunalråd i Lunds kommun.

Beslutsunderlaga
Emma Bergingers (MP) avsägelse inkommen den 24 september 
2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Emma Berginger (MP) från uppdraget som 

kommunalråd från och med den 10 oktober 2018
att utse Axel Hallberg (MP), Skolgatan 4, 223 61 Lund, till nytt 

kommunalråd efter Emma Berginger (MP) från och med den 10 
oktober 2018 till och med utgången av år 2018.



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-24 KS 2018/0604

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Orangeriet, Bruksgatan 22, 2018-09-24 klockan 16.25–16.40

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (-)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 45-47

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22 måndagen den 24 september 
2018 kl. 16.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-24 KS 2018/0604

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-09-24

Paragrafer § 45-47

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-25 Datum då anslaget tas ned 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic





Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 46 Marit Stigsons (FI) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Valberedningen

Dnr KS 2018/0714

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Marit Stigson (FI) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Valberedningen.

Beslutsunderlag
Marit Stigsons (FI) avsägelse inkommen den 18 september 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Marit Stigson (FI) från uppdraget
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-24 KS 2018/0604

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Orangeriet, Bruksgtan 22, 2018-09-24 klockan 16.25–16.40

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (-)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 45-47

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22 måndagen den 24 september 
2018 kl. 16.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-24 KS 2018/0604

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-09-24

Paragrafer § 45-47

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-25 Datum då anslaget tas ned 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 45 Val av nämndeman vid Lunds Tingsrätt efter 
Layla Khairallahs (MP) avsägelse

Dnr KS 2018/0599

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Layla Khairallah (MP) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt. 
Valberedningen beslutade 2018-09-11 § 40 att entlediga Layla 
Khairallah (MP) och bordlägga valet av nämndeman vid Lunds 
Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 11 september 2018 § 40.
Layla Khairallahs (MP) avsägelse inkommen den 17 augusti 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Sofie Lemontzis (MP), Bantorget 5, 222 29 Lund, till ny 

nämndeman vid Lunds Tingsrätt efter Layla Khairallah (MP), 
för tiden till och med utgången av år 2019.
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-09-24

Paragrafer § 45-47

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-25 Datum då anslaget tas ned 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00  vardochomsorg@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Gunnar Jönsson

046-355000

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen 

Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- 
och handikappomsorg samt kommunalt 
bostadsbidrag
Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen. I Internbudget och verksamhetsplan 
2016 har vård- och omsorgsnämnden gett vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifter, 
förbehållsbelopp och subventioner för LSS-bostäder.
Avgiftsuttaget av brukare för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård begränsas utifrån socialtjänstlagen genom 
förbehållsbelopp och maxtaxa. Lund har med nuvarande modell fastställt 
högre förbehållsbelopp än vad som krävs enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningen har tidigare redovisat en utredning avseende maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 303 i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag om ändring av maxtaxan.
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande modell gällande subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning har två olika 
ändamål. 
Dels begränsas hyresuttaget av brukare med funktionsnedsättning i LSS-
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad (LSS 9 § 9) genom en maxhyra. Maxhyran gäller oavsett inkomst. 
(Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.) 
Dels subventionerar vård- och omsorgsnämnden, genom nuvarande 
inriktning på kommunalt bostadsbidrag (KBH), även bostadskostnader 
för enskilda personer med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 
Möjlighet att beviljas kommunalt bostadsbidrag, KBH, gäller oavsett 
inkomst. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 juni 2018. Olika skäl (se 
nedan under KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR) gör att 
införandet av vissa av förslagen måste senareläggas.



2 (32)
Diarienummer

2018-09-10 KS 2018/1012

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018
Bilaga 1-3
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018, § 170
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 april 2018, § 34
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts skrivelse den 5 april 2018, 
jämte Bilaga 1-3
Förslag till Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och 
handikappomsorg 2018-04-05
Förslag till ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente
Yttranden från föreningar i Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet

Barnets bästa
Barn kan påverkas indirekt genom att en vårdnadshavare utifrån förslaget 
får högre/lägre avgift eller påverkas av ny inriktning av KBH. 
I utredningen finns förslag avseende avgifter som direkt avser barn. 
Differentierad avgift utifrån ålder vid korttidstillsyn och korttidsvistelse 
får till följd att avgiften för yngre barn sänks och höjs något för äldre 
barn. Unga med beslut 9:8 § som fyllt 18 år (som har egna inkomster) 
svarar för hyra och sina egna kostnader vid deltagande i fritids- och 
kulturella aktiviteter.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott anför följande:

1. NUVARANDE MODELL FÖR BEGRÄNSAT 
AVGIFTSUTTAG 

Nedan följer en beskrivning av nuvarande modell för begränsning av 
avgiftsuttag av äldre brukare och av brukare med funktionsnedsättning.
Maxtaxa/avgiftstak 
I socialtjänstlagen1 finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift, maxtaxa/avgiftstak, för vad kommunen kan ta 
ut av brukaren i avgift för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård. Maxtaxan gäller brukare oavsett 
betalningsförmåga/inkomst. 
2016 lade vård- och omsorgsnämnden fram ett förslag om ändring av 
maxtaxan. Den 1 februari 2017 höjdes maxtaxan/avgiftstaket i Lund 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-12-20 § 303 för att vara i nivå 

1 SoL 8 kap 5 §
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med den lagstadgade maxtaxan, en tolftedel av 53,92 % av 
prisbasbeloppet (2013 kr/mån 2017 års nivå). 
Avgiftsutrymme i förhållande till inkomst
Enligt socialtjänstlagen2 får avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård inte uppgå till ett så stort belopp att 
brukaren inte ”förbehålls” tillräckliga medel för sina personliga behov 
och andra normala levnadskostnader. Kommunen har därmed inte 
möjlighet att ta ut full avgift av alla brukare till följd av att vissa saknar 
avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Kommunen fastställer nivån för hur 
mycket brukaren ska ha kvar för sina personliga behov och normala 
levnadskostnader förbehållsbeloppet (minimibeloppet enligt 
socialtjänstlagen eller mer). 
Minimibelopp enligt socialtjänstlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Det finns ett fastställt minimibelopp för vad brukaren ska ha kvar om 
avgift ska kunna tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård.
Enligt socialtjänstlagen ska minimibeloppet täcka normalkostnader för 
livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och 
TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, 
hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.3                                                                                                                   
Minimibeloppet utgår från Konsumentverkets beräkningar avseende 
hushållskostnader.4

Minimibeloppet ska enligt socialtjänstlagen utgöra lägst en tolftedel av
1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande 
makar och sambor.
Nivån för minimibeloppet ändras årligen utifrån prisbasbeloppet. 
Om brukarens kostnader överstiger normalkostnader för sådant som 
minimibeloppet ska täcka eller om brukaren har andra varaktigt 
fördyrande levnadsomkostnader om minst ett par hundra kronor per 
månad, kan ett individuellt tillägg beviljas.5 

Förbehållsbelopp i Lund
Lund har med nuvarande modell fastställt högre förbehållsbelopp än vad 
som krävs enligt socialtjänstlagen, dvs förbehållsbeloppet är högre än 
minimibeloppet.

2 SoL 8 kap 6 §
3  SoL 8 kap 7§
4 Proposition 2000/01:149 s.39
5 Proposition 2000/01:149 s.59
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Förbehållsbeloppet, medlen brukaren ska ha kvar för sina personliga 
behov och andra normala levnadskostnader (inkl. kost) innan avgift kan 
tas ut (för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård) 
varierar i Lund utifrån brukarens ålder, om brukaren bor i ordinärt eller 
särskilt boende, samt utifrån om brukaren är ensamstående eller 
sammanboende.

Särskilt boende 
enligt SoL 4§1

Prisbasbelopp 
2018 45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Över 65 år 83,64% 3 171 kr

Kostavgift 2018 Rörlig 2 000 kr

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5 171 kr

19-64 år 100,08% 3 795 kr

Kostavgift 2018 Rörlig 2 000 kr

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5 795 kr

Ordinärt boende 
och insats i LSS-
boende 
Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Ensamstående 
över 65 år

140,87% 5 341 kr

Sammanlevande
makar o sambor 
över 65 år

118,80% 4 505 kr

Ensamstående 
19-64 år

155,49% 5 896 kr

Sammanlevande
makar o sambor 
19-64 år

129,02% 4 892 kr
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Lunds fastställda förbehållsbelopp i särskilt boende enligt SoL består av 
en fast procentsats knutet till prisbasbeloppet och en rörlig del knutet till 
kostavgiften. Kostavgiften 2018 är fastställd till 2000 kr/mån.  
Kostavgiften är idag rörlig och justeras enligt nuvarande beslut årligen 
utifrån vad som angetts gällande livsmedelskostnaderna i 
Konsumentverkets årliga beräkningsunderlag ”Koll på pengarna”
Förbehållsbelopp medflyttande parboende i Lunds kommun

Medflyttande 
parboende 
enligt SoL
Över 65
Prisbasbelopp 
2018 44 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Över 65 år
Huvudmål

70,04%6 2597 kr

Kostavgift 
huvudmål+livs-
medel  

Rörlig 2659 kr7

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5256 kr

Över 65 år alla 
måltider

70,04%8 2597 kr

Kostavgift 
medflyttande alla 
måltider

Rörlig 4149 kr9

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

6746 kr

6 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
7 Fastställt 2010-12-08 § 142, 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
8 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
9 Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
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Medflyttande 
parboende 
enligt SoL
19-64
Prisbasbelopp 
2018 45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

19-64 år
Huvudmål

76,54%10 2902 kr

Kostavgift 
huvudmål+livs-
medel  

Rörlig 2659 kr11

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5561 kr

19-64 år alla 
måltider

76,54%12 2902 kr

Kostavgift 
medflyttande alla 
måltider

Rörlig 4149 kr13

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

7051 kr

Beräkning avgiftsutrymme - ordinärt boende
Brukarens betalningsförmåga räknas ut utifrån inkomst, bostadskostnad 
och förbehållsbelopp, det kallas brukarens avgiftsutrymme. 

Beräkning avgiftsutrymme
Bruttoinkomster inklusive eventuellt bostadstillägg (eller motsvarande) 
Minus skatter
Minus faktisk bostadskostnad 
Minus generellt förbehållsbelopp (lägst minimibeloppet enligt 
socialtjänstlagen)
Minus individuellt förbehållsbelopp (i förekommande fall) 
= Avgiftsutrymme

10 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
11 Fastställt 2010-12-08 § 142, 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
12 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
13 Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
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Beräkning avgiftsutrymme - särskilt boende
I beräkningen av avgiftsutrymmet för brukare i särskilt boende enligt 
SoL tas det hänsyn till kostavgiften så att den ingår i förbehållsbeloppet. 
Den del av förbehållsbeloppet som avser kost är därmed en rörlig andel 
av prisbasbeloppet. 

Beräkningen av brukarens avgiftsutrymme i särskilt boende SoL14

Bruttoinkomster inklusive eventuellt bostadstillägg (eller motsvarande) 
Minus skatter
Minus kostavgift
Minus hyra
Minus fastställt förbehållsbelopp exklusive kostavgift
Minus individuellt förbehållsbelopp i förekommande fall
=Avgiftsutrymme

Negativt avgiftsutrymme
I de fall de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård är högre än avgiftsutrymmet måste 
kommunen minska avgifterna så de inte överstiger avgiftsutrymmet. I de 
fall avgiftsutrymmet är negativt, dvs brukaren saknar medel motsvarande 
förbehållsbeloppet, har kommunen ingen skyldighet att betala ut 
mellanskillnaden till brukaren.15 
I Lunds nuvarande modell för ordinärt boende nollställs avgifterna för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård om 
brukaren har ett negativt avgiftsutrymme. I den nuvarande modellen för 
särskilt boende nollställs avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård men hyra och kostavgift tas ut även om 
brukaren har ett negativt avgiftsutrymme. 
Förbehållsbelopp styr även begränsning av hemtjänstavgift
Vid fastställande av hemtjänstavgift har Lund idag valt att inte ta ut full 
hemtjänstavgift om hemtjänstavgiften utgör en viss procentandel av den 
enskildes avgiftsutrymme. (Avgiftsutrymmets storlek påverkas av 
förbehållsbeloppet.) 

Hemtjänstnivå 1, avgiften begränsning 60 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 2, avgiften begränsning 70 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 3, avgiften begränsning 80 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 4, avgiften begränsning 100 % av avgiftsutrymmet.

14 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
15 Det finns dock möjlighet söka försörjningsstöd inom socialförvaltningen.
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2. NUVARANDE MODELL FÖR SUBVENTION AV 
BOSTADSKOSTNADER FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Nedan följer en beskrivning av nuvarande modell för subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har 
ingen motsvarande subvention av bostadskostnader för äldre. 
Vård- och omsorgsnämndens modell gällande subvention av bostäder för 
personer med funktionsnedsättning har två olika ändamål. 

- Maxhyra - begränsar hyresuttaget av brukare med 
funktionsnedsättning i LSS-bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9). 

- Kommunalt bostadsbidrag (KBH) - genom nuvarande 
inriktning subventioneras bostadskostnader för enskilda personer 
med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 

Avseende det kommunala ansvaret för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning finns det dock en grundläggande skillnad mellan 
LSS-bostad och ordinärt boende. 
Kommunen har skyldighet enligt lag att tillhandahålla särskilt boende till 
personer med funktionsnedsättning utifrån LSS-lagstiftningen. Brukare 
som beviljas LSS-bostad är hänvisade till den bostad som anvisats, det 
finns inte möjlighet att välja en lägenhet med lägre hyra.  Det innebär 
också att det måste vara möjligt för brukaren att bo där oavsett inkomst. 
Idag kan kommunen tillgodose den skyldigheten genom en fastställd 
maxhyra oavsett inkomst och att de brukare som inte har tillräckliga 
medel kan söka försörjningsstöd. Ansvaret för ordinärt boende är dock 
inte en kommunal skyldighet. 
Maxhyra
2006 beslutade vård- och omsorgsnämnden om hyressubvention genom 
fastställande av ett maximalt hyresbelopp för LSS-bostad. Maxhyran 
justeras i samband med att Försäkringskassans belopp för maxhyra som 
används som grund för beräkning av särskilt bostadstillägg justeras. 2017 
är därmed det maximala hyresbeloppet fastställt till 6 200 kr per månad 
för bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad.16

Maxhyran gäller alla oavsett inkomst. 
Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.

16 Voo 2006-04-19 § 59, 2010-12-08 § 141
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Kommunalt bostadsbidrag, KBH
Kommunalt bostadsbidrag i Lund, KBH infördes 1964.17 Subventionen 
syftar bla till att stimulera personer med funktionsnedsättning att skaffa 
sig moderna och lättskötta bostäder, som är lämpliga utifrån personens 
funktionsnedsättning.
KBH avser att i princip täcka den merkostnad för bostaden som orsakas 
av den enskildes funktionsnedsättning, som
- Merkostnad pga att funktionsnedsättningen i sig medför behov av en 
större bostad än annars. 
- Merkostnad pga att funktionsnedsättningen i sig medför behov av en 
särskilt belägen lägenhet.
- Merkostnad pga bostadens utformning.
Enligt praxis har KBH endast i mindre utsträckning beviljats för personer 
med funktionsnedsättning som beviljats bostad enligt SoL eller LSS 9 § 
9.18 Ett särskilt beslut har dock fattats avseende bostäder med särskild 
service på Valdemarsväg där 14 % av hyreskostnaden berättigar till 
KBH.19 För gruppbostäder och servicebostäder har vård- och 
omsorgsnämnden istället en generell subvention, maxhyra (enligt ovan).

Nuvarande modell för subvention gäller alla oavsett inkomst.

3. UTREDNINGSUPPDRAGET 
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen.
Vård- och omsorgsnämnden står inför krav på budgetanpassningar för 
kommande år. Den ökande andelen äldre och allt större krav på 
kvalificerad vård- och omsorg i hemmet ställer också krav på god 
resursanvändning och hållbar långsiktig planering för att säkra den 
ekonomiska långsiktigheten. Internbudget och verksamhetsplan 2016 
innehåller vård- och omsorgsnämndens särskilda uppdrag till 
förvaltningen20. Mot bakgrund av kommunens ekonomiska 
förutsättningar skulle ett antal utredningsuppdrag genomföras bla; 
Översyn av

- avgifter och förbehållsbelopp
- subventioner för LSS-bostäder

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott fastställde särskilda 
utredningsdirektiv till vård- och omsorgsförvaltningen.21

17 Stadsfullmäktige 1964-03-20 § 80
18 Utvecklingsledare, handläggare KBH 2016-05.
19Av socialnämnden som tidigare svarade för KBH. Utvecklingsledare, handläggare KBH 
2016-05
20 Verksamhetsplan med internbudget 2016 sid. 23
21 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-01-27 § 6
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AU:s utredningsdirektiv - översyn av avgifter och förbehållsbelopp 
Översynen syftar till att utreda möjligheten att höja intäkterna via ändring 
av förbehållsbelopp och avgifter. Även ersättningar för kostnader i 
samband med utförande av LSS-insatser ska studeras.   

Målet är att till vård- och omsorgsnämnden överlämna 
- förslag till nya avgifter och taxor som innebär ökade intäkter.
- förslag som innebär minskad administration i avgiftshanteringen.
- översyn av förbehållsbeloppen.
Uppdraget är avgränsat till avgifter och förbehållsbelopp avseende vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet.

AU:s utredningsdirektiv - översyn av subventioner för LSS-bostäder 
Översynen av hyressubventionerna ska genomföras i syfte att se om 
utformningen av subventionerna är rätt utformad. Möjligheten att 
subventionen ska vara inkomstprövad ska belysas.

Målet är att till vård- och omsorgsnämnden överlämna 
-förslag om en hyressubvention som innebär att stöd utgår till de brukare 
som bedöms ha behov av subvention.
Uppdraget är avgränsat till att brukare som inte har tillräcklig inkomst för 
att betala hyra för en LSS-bostad ska beviljas subvention, så att beslutet 
om LSS-bostad kan verkställas.

4. FÖRSLAG TILL NY MODELL FÖR BEGRÄNSAT 
AVGIFTSUTTAG 

Förslag förbehållsbelopp ordinärt boende 
Övervägande gällande förbehållsbelopp för ordinärt boende
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har bedömt att nuvarande 
förbehållsbelopp för ordinärt och särskilt boende bör höjas med 200 kr. 
Höjningen är en anpassning till förändringar, tex inköp via matkasse i 
hemvården.

Nytt förslag höjning av förbehållsbeloppet 200 kr

Tidpunkt förändring
Förändringen föreslås from den 1 februari 2019.
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NUVARANDE FÖRSLAG

Ordinärt 
boende 
insats i LSS-
boende 
Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 kr

Procent 
av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Procent av 
prisbas-
beloppet 

Kronor/  
månad 2018 

Ökning i 
förhåll-
ande till 
nuvar-
ande 
förbehålls-
belopp 
kr/månad
2018

Ensamstående 
över 65 år

140,87% 5 341 kr 146,14% 5 541 kr +200 kr

Sammanlevan
de makar o 
sambor över 
65 år

118,80% 4 505 kr 124,09% 4 705 kr +200 kr

Ensamstående 
19-64 år

155,49% 5 896 kr 160,77% 6 096 kr +200 kr

Sammanlevan
de makar o 
sambor 19-64 
år 

129,02% 4 892 kr 134,29% 5 092 kr +200 kr
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Förslag förbehållsbelopp särskilt boende 
Övervägande gällande förbehållsbelopp för särskilt boende enligt 
SoL
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har bedömt att nuvarande 
förbehållsbelopp för ordinärt och särskilt boende bör höjas med 200 kr. 
Höjningen är en anpassning till förändringar.

Nytt förslag höjning av förbehållsbeloppet 200 kr

Tidpunkt förändring- Förändringen föreslås from den 1 februari 2019.
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NUVARANDE FÖRSLAG

Särskilt 
boende enl. 
Sol
Prisbas-
belopp 2018 
45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Procent av 
prisbas-
beloppet 

Kronor/  
månad 2018 

Ökning i 
förhållan
de till 
nuvar-
ande 
förbehålls
belopp 
kr/månad
2018

över 65 år 83,64% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 171 kr 
exklusi-
ve kost-
avgift 
som 
fastställs 
årligen

88,91% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 371 kr 
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

+200 kr

19-64 år 100,08% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 795 kr 
exklusi-
ve kost-
avgift 
som 
fastställs 
årligen

105,36% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 995 kr 
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

+200 kr
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Förbehållsbelopp medflyttande i PARBOENDE

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även nya 
förbehållsbelopp för medflyttande i parboende. 
Medflyttande i parboende särskilt boende

- Då personen i parboende väljer att endast äta huvudmålet på 
boendet och betala kupongpris för detta.

Förbehållsbeloppet föreslås vara detsamma som för en person i 
särskilt boende 88,91%/105,36% av prisbasbeloppet exklusive 
beräknad livsmedelskostnad huvudmål enligt konsumentverket 
och exklusive merkostnad för faktisk kostavgift för huvudmålet 
(räknas om årligen).

Kostavgift för huvudmål vid parboende är kupongpris för part som 
endast äter huvudmålet på det särskilda boendet enligt beslut 2010-
06-09 § 84 (räknas om årligen).
Kostavgift 2018 som föreslås läggas till förbehållsbeloppet enligt 
ovan=(kostnad för livsmedelskostnad 2018-40 % av 
livsmedelskostnaden för huvudmål22) + kostnad kupong (häfte) 
2018*30 måltider/månad(genomsnitt)=2000kr-
0,40*2000kr+41kr*30= 2430 kr år 2018 (räknas om årligen)
- Då personen i parboende väljer att ha månadsabonnemang och äta 

samtliga måltider på boendet och betalar särskilt fastställd avgift 
för detta.

Förbehållsbeloppet föreslås vara detsamma som för en person i 
särskilt boende 88,91%/105,36% av prisbasbeloppet exklusive 
faktisk kostnad för kostavgift gällande person i parboende 
(räknas om årligen).
Kostavgift vid parboende vid månadsabonnemang 
2018=4149kr/månad23 enligt beslut 2010-06-09 § 84 (räknas om 
årligen).

22 Kostnaden dygnsportion beräknas huvudmål 40 %.
23 Enligt beslut 2010-06-09 § 84
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NUVARANDE FÖRSLAG

Medflyttande
parboende enl 
SoL4§1

Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 kr

Procent av 
prisbasbelopp
2018

Kronor/  
månad 
2018 

Procent av 
prisbasbelopp
2018
Som person i 
särskilt boende 
exklusive 
beräknad 
kostnad för 
kost parboende

Kronor/  
månad 
2018 
Som 
person i 
särskilt 
boende 
exklusive 
beräknad 
kostnad för 
kost 
parboende

Ök-
ning i 
förhåll
ande 
till 
nuvar-
ande 
förbeh
ålls-
belopp 
kr/mån
2018

Medflyttande
parboende 
boende 
huvudmålet
över 65 år 

70,04%
exklusive 
beräknad 
livsmedelsko
stnad + 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

5256 kr 88,91% 
exklusive 
beräknad 
livsmedelskostn
ad + kostavgift 
som fastställs 
årligen

3 371 
+2430= 
5801 kr

 545 kr

Medflyttande
parboende 
samtliga 
måltider 
över 65 år 

70,04%
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

6746kr 88,91% 
exklusive 
kostavgift som 
fastställs 
årligen

3 371 kr 
+4149= 
7520 kr

774 kr

Medflyttande
parboende 
huvudmålet
19-64 år

76,54%
exklusive 
beräknad 
livsmedelsko
stnad + 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

5561 kr 105,36% 
exklusive 
beräknad 
livsmedelskostn
ad + kostavgift 
som fastställs 
årligen

3 995 
+2430= 
6425 kr

864 kr

Medflyttande
parboende  
samtliga 
måltider
19-64 år

76,54%
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

7051 kr 105,36% 
exklusive 
kostavgift som 
fastställs 
årligen

3 995 kr 
+4149= 
8144 kr

1093 kr
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5. FÖRSLAG TILL NY MODELL FÖR SUBVENTION AV 
BOSTADSKOSTNADER 

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot brukare LSS-bostad med särskild service för vuxna 
Avseende det kommunala ansvaret för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning finns det en grundläggande skillnad mellan LSS-
bostad och ordinärt boende. 
Kommunen har skyldighet enligt lag att tillhandahålla särskilt boende till 
personer med funktionsnedsättning utifrån LSS-lagstiftningen. Det 
innebär också att det måste vara möjligt för brukaren att bo där oavsett 
inkomst. Idag kan kommunen tillgodose den skyldigheten genom en 
maxhyra för LSS-bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9) oavsett inkomst, de brukare som 
trots hyresbegränsningen inte har tillräckliga medel kan söka 
försörjningsstöd. 
Maxhyran begränsar därmed hyran för alla brukare i LSS-bostad med 
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad oavsett 
inkomst. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att 
nuvarande maxhyra ersätts av en ny modell som istället avser att 
subventionera de brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna 
som har lägre inkomster. Ett kommunalt bostadsbidrag bör vara 
inkomstrelaterat.
Negativt avgiftsutrymme
Negativt avgiftsutrymme betyder att den enskilde inte har tillräckliga 
medel som uppnår det fastställda förbehållsbeloppet. 
Det finns kommuner som vid begränsad inkomst beviljar kommunalt 
bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad, tex Gävle och Göteborg. 
Göteborg betalar ut kommunalt bostadsbidrag om brukare i LSS-boende 
inte har kvar tillräckliga medel då hyran har betalats. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott vill lyfta fram att bidragsmodellen är 
viktig så att Försäkringskassan inte drar in möjlighet för brukaren att 
beviljas Statligt bostadstillägg. Det är viktigt att Försäkringskassan inte 
bedömer det som en hyresnedsättning. I Göteborg har man fått göra om 
sitt system då reducering av hyrorna avseende LSS-bostäder medförde att 
Försäkringskassan avslog ansökningar om Statligt bostadstillägg. (Bidrag 
istället för reducering av hyror innebär dock ökad administration).

Förslag ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag 
LSS-bostad
Kommunalt bostadsbidrag är inte en kommunal skyldighet. 
Enligt lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter 2 kap 6 § får 
kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska 
deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.
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För att brukare som tilldelats en bostad utifrån beslut om LSS-bostad 
med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9) ska ha medel kvar att leva på 
då hyran har betalats, föreslår vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
att ett inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag betalas ut om brukare i 
LSS- bostad inte kommer upp i det fastställda förbehållsbeloppet. Det 
kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som 
överstiger den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnaden inom 
förmånen särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. (Dvs år 2018 
den del av hyran som överstiger 6 620/3 310 kr). 
Konstruktionen att betala ut ett kommunalt bostadsbidrag istället för att 
reducera hyran är en följd av regelverket som styr Försäkringskassans 
beviljade av Statligt bostadstillägg. Enligt Socialförsäkringsbalken 
2010:110 101 kap 8 § lämnas Statligt bostadstillägg inte för sådan 
bostadskostnad som fastställts med beaktande av den försäkrades 
inkomst. Det innebär att om vård- och omsorgsnämnden istället skulle 
reducera hyran för en brukare till följd av lägre inkomst förlorar brukaren 
enligt Socialförsäkringsbalken rätten till Statligt bostadstillägg.

Kommunalt bostadsbidrag är en icke lagreglerad insats, som kommunen 
själv beslutar om utifrån 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala 
befogenheter (2009:47). Beslutet kan inte överklagas genom 
förvaltningsbesvär, dock kan beslutets laglighet prövas utifrån beslutet. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att den föreslagna 
inkomstrelaterade inriktningen på KBH är angelägen då den syftar till att 
ge ekonomiskt stöd till den grupp brukare i särskilt boende som har lägre 
inkomster.
Förslag Riktlinje och tillämpningsanvisning kommunalt bostadsbidrag 
för brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna se bilaga. 
Brukarens inkomst föreslås beräknas utifrån den inkomstberäkning som 
görs för beräkning av brukarens avgiftsutrymme. Vid bedömning av 
brukarens rätt till/omfattning av kommunalt bostadsbidrag föreslås dock 
även eventuellt äldreförsörjningsstöd ingå vid beräkningen av brukarens 
inkomst. Äldreförsörjningsstödet syftar till att garantera de över 65 år 
som har låg pension eller ingen pension alls en skälig levnadsnivå. 
Äldreförsörjningsstöd är ett statligt stöd för att kunna betala för 
försörjning och boende. 
Upphörande nuvarande inriktning KBH
Om nuvarande inriktning kommunalt bostadsbidrag, KBH skulle upphöra 
kan det påverka enskilda personers ekonomi. Staten svarar för olika 
former av stöd avseende bostadskostnader.

Bostadsstöd enligt Socialförsäkringsbalken
Statligt bostadstillägg kan sökas av den som får sjukersättning, pension 
eller vissa liknande förmåner. Vid beräkning av statligt bostadstillägg 
beaktas from 2018 96 % av bostadskostnaden per månad beaktas som 
inte överstiger 5 000 kr för den som är ogift och 2 500 kr för den som är 
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gift. Därutöver beaktas 70 % av bostadskostnaden per månad av den del 
som överstiger 5 000 kr men inte 5 600 kr för den som är ogift och den 
del som överstiger 2 500 kr men inte 2 800 kr för den som är gift. För de 
över 65 år läggs 340 kr till bostadskostnaden för ogifta och 170 kr för 
gifta.24 

Vid lägre inkomst kan det finnas rätt till särskilt bostadstillägg, för 
personer över 65 år kan även finnas möjlighet till äldreförsörjningsstöd. 
För att beräkna särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd finns 
också en begränsning gällande vilken bostadskostnad som beaktas, 
bostadskostnad som beaktas är from 2018 maximalt 6 620 kr för ogifta 
och 3 310 kr för gifta.25 Vård- och omsorgsnämnden nuvarande maxhyra 
för LSS-bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad (LSS 9 § 9) har satts utifrån nivån för bostadskostnad 
som beaktas för ogifta.26 

För en försäkrad som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller 
aktivitetsersättning finns möjlighet söka boendetillägg som ett 
kompletterande bidrag.27 Storleken på boendetillägget beror på om den 
försäkrade är gift eller ogift samt på antalet barn som finns i hushållet. 
Även den sökandes inkomst beaktas.28 

Dessutom finns möjlighet söka bostadsbidrag för barnfamiljer eller 
personer 18-28 år.

Nackdelar nuvarande kommunala bostadsbidrag, KBH
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att nuvarande modell 
av kommunalt bostadsbidrag, KBH kan ha betydelse för det nuvarande 
syftet; att stimulera personer med funktionsnedsättning att skaffa 
moderna och lättskötta bostäder, lämpliga med hänsyn till den enskildes 
funktionsnedsättning. 

Nuvarande KBH är dock inte lagstyrt utan ett frivilligt bidrag som 
kommunen har inrättat. Vissa kommuner erbjuder bostadsbidrag på 
frivillig grund. Eftersom bidraget är frivillig ser regelverket olika ut i de 
kommuner som erbjuder kommunalt bostadsbidrag. KBH finns i ett fåtal 
av landets kommuner.29 

KBH regleras i vård- och omsorgsnämndens reglemente som fastställs av 
kommunfullmäktige. Enligt § 2 ansvarar vård- och omsorgsnämnden för 
beslut om kommunalt bostadsbidrag till personer med 

24 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 102 kap § 22
25 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 102 kap § 27
26 Fram tom 2017 har nivån/maxhyran varit 6 200 kr för ensamstående.
27 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 103 b kap § 2
28 Boendetillägg, FK vägledning ver, 3 2012:3 S 29
29 www.habilitering.se/funktionshinderguiden Stockholms läns landsting

http://www.habilitering.se/funktionshinderguiden
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funktionsnedsättning. Nuvarande anvisningar avseende KBH i Lund 
gäller from 2009-01-01.30 

Förvaltningen har de senaste åren upplevt att nuvarande kommunala 
bostadsbidrag, KBH inte är optimalt. KBH i Lund är inte inkomstprövat, 
vilket skiljer sig från såväl statliga bidrag som kommunalt bostadsbidrag 
i flera andra kommuner. I studerade kommuner som de senaste åren 
infört former av kommunalt bostadsbidrag (Täby, Partille, Kungsbacka, 
Gävle) avser det kommunala bostadsbidraget bostad med särskild service 
eller annan särskilt anpassad bostad. Lunds kommunala bostadsbidrag 
genom KBH vänder sig främst till personer i ordinärt boende.

Det nuvarande regelverket för KBH i Lund är otydligt och 
handläggningen kräver ett nytt regelverk om bidraget ska bevaras med 
nuvarande inriktning. 

Information om KBH har endast funnits i begränsad utsträckning. Vård- 
och omsorgsförvaltningen har endast informerat allmänheten om 
möjligheten att söka KBH via Stöd- och serviceguiden. Det kan finnas 
invånare i Lund som idag inte söker förmånen men som skulle vara 
berättigade bidraget enligt nuvarande regelverk. Om nuvarande form av 
KBH ska bevaras och möjligheten att söka KBH skulle bli känt för alla 
med funktionsnedsättning i Lund, vilket utifrån kommunallagens 
likabehandlingsprincip bedöms nödvändigt, antar vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att vård- och omsorgsnämndens utgifter 
för KBH skulle öka. 

Omfattning nuvarande inriktning kommunalt bostadsbidrag, KBH
48 personer var beviljade KBH 2016-05-30. Det genomsnittliga bidraget 
per person var 890 kr/månad (min 135 kr/månad och max 3053 
kr/månad). Det är inte många som ansöker om KBH. 7 st nya 
ansökningar om KBH inkommit 2013-2016-05-30 (4 inkom 2014 då 
skrev in att KBH skulle anges i Inkomst och bostadsförfrågan.)

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende/annan 
särskilt anpassad bostad LSS
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
förvaltningen ska se över regelverket för nuvarande Kommunalt 
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning (KBH) till exempel 
enligt Göteborgsmodellen med inriktningen att det ska vara kvar.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har därmed tagit fram förslag 
till riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende (KBH).

30 Anvisningar Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning (KBH), 
socialförvaltningen Lund 2009-01-01 
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Om nuvarande inriktning på Kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning (KBH) ska vara kvar föreslår vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att kommunfullmäktige fastställer 
riktlinjer för dessa. Utifrån riktlinjerna föreslås vård- och 
omsorgsnämnden få i uppdrag av kommunfullmäktige att besluta om mer 
detaljerade tillämpningsregler. Vård- och omsorgsnämnden avgör 
därmed frågor om tolkningen och tillämpningen av riktlinjerna för KBH. 
Det bedöms innebära en möjlighet till större flexibilitet vid behov av 
eventuella förändringar.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har med utgångspunkt från 
Göteborgsmodellen tagit fram förslag till riktlinjer för kommunalt 
bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende 
(KBH). Enligt Göteborgsmodellen beviljas kommunalt bostadsbidrag 
baserat på Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47). Enligt 2 
kap 6 § får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att 
minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.

Huvudprinciperna för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
är att det kommunala bostadsbidraget ska:

- underlätta för personer med en varaktig funktionsnedsättning att 
få en ändamålsenlig bostad. 

- att kompensera hushåll för en bostadskostnad, som utifrån 
särskilda behov kopplade till varaktig 
funktionsnedsättning, innebär en merkostnad för bostaden. 
KBH syftar inte till att kompensera personer med varaktig 
funktionsnedsättning för låga inkomster.

- sökanden ska visa att denne har en varaktig 
funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på 
bostadens utformning 

- sökande ska visa att en merkostnad för bostaden uppstår 
på grund av den varaktiga funktionsnedsättningen. 

- bostaden ska vara ändamålsenlig med hänsyn till den 
funktionsnedsattes särskilda behov och utrustad så att den 
är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

- storleken på KBH fastställs genom beräkning av 
sökandens bostadskostnad. Bostadskostnaden minskas 
med den egna angivna andelen av bostadskostnaden. 
Skillnaden kan betalas ut i form av KBH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Målgruppen främst personer som har merkostnad till följd av sin 
funktionsnedsättning pga behov av extra bostadsyta - tex för behov 
använda rullstol vid förflyttning, förvaring av hjälpmedel eller utrymme 
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för personliga assistenter. Annat skäl till merkostnad till följd av sin 
funktionsnedsättning kan vara att personen har behov av närhet till 
samhällsservice.

Enligt Göteborgsmodellen kan kommunalt bostadsbidrag beviljas om 
man till följd av sin funktionsnedsättning flyttat till den bostad man bor i 
och den tidigare bostaden inte motsvarat behovet. Normalt gäller därmed 
kommunalt bostadsbidrag ej de som redan bor i en lämplig och 
funktionell bostad när funktionsnedsättningen uppstår. Vid kraftigt sänkt 
inkomst när funktionsnedsättning uppstår föreslår dock vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att undantag kan göras, och KBH 
beviljas, om den enskilde bor i en redan lämplig och funktionell bostad.  

Med nuvarande KBH i Lund styrs storleken på KBH av en skattning av 
merkostnaden till följd av funktionsnedsättningen i det individuella fallet. 
Vård- och omsorgsförvaltningens handläggare av nuvarande KBH har 
lyft fram att det är svårt att skatta denna merkostnad.

En skillnad med förslaget är att storleken på KBH istället styrs av den del 
av hyran som får tas med i beräkningen samt av den funktionsnedsattes 
egen andel av hyran utifrån inkomst. Den sökande måste kunna visa att 
det finns en merkostnad för boendet till följd av den varaktiga 
funktionsnedsättningen.

Göteborgs stads kostnad för KBF var 1 857 tkr (2017). Vid årsskiftet 
2017/2018 var det 96 personer som var beviljade KBF.31 Då Göteborg 
har fler invånare än Lund skattas grovt kostnad för KBF till 500 -1 000 
tkr. Dessutom tillkommer administrativa kostnader för handläggning och 
utbetalning (utbetalningssystem).

Förslag till Riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende (KBH), se bilaga.

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot brukare särskilt boende för äldre
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att en subventionen 
bör införas även för äldre som utifrån sin inkomst inte har tillräckliga 
medel kvar då de betalat hyra för en bostad de tilldelats av vård- och 
omsorgsnämnden. Det som särskiljer brukare som beviljas en bostad 
enligt SoL från personer i ordinärt boende är att de oavsett hyresnivå är 
hänvisade till den bostad som anvisats, det finns inte möjlighet att välja 
en lägenhet med lägre hyra.

Negativt avgiftsutrymme särskilt boende för äldre enligt SoL
Negativt avgiftsutrymme betyder att den enskilde inte har tillräckliga 
medel som uppnår det fastställda förbehållsbeloppet. 

31 Telefonsamtal handläggare KBF Göteborg 2018-03-09
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Lunds nuvarande modell vid negativt avgiftsutrymme
I nuvarande modellen för särskilt boende nollställs avgifterna för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård dock tas 
hyra och kostavgift ut.
Exempel modell andra kommuner vid negativt avgiftsutrymme
I särskilt boende nollställs alla avgifter för vård och service vid negativt 
avgiftsutrymme, dock debiteras den boende normalt en kostavgift. I vissa 
inkomstlägen innebär kostavgiften att brukaren inte har tillräckliga medel 
kvar för övriga utgiftsposter som ingår i förbehållsbeloppet. Många 
kommuner hanterar detta problem genom att jämka (dvs minska) 
kostavgiften om brukaren inte uppnår lagstadgat förbehållsbelopp för 
övriga utgiftsposter. Andra kommuner (varav Lund är en) hänvisar 
brukaren att söka försörjningsstöd hos socialtjänsten för att täcka sina 
kostnader.32

Göteborg stad har även kommunalt bostadsbidrag till brukare inom 
särskilt boende för äldre. I Göteborgs stad består det kommunala 
bostadsbidraget för särskilt boende för äldre av ett avdrag på hyran och 
kostavgiften om brukaren inte kommer upp i ett garantibelopp då hyran 
och kostavgiften är betald. 

Förslag ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag 
äldreomsorg, särskilt boende för äldre
Kommunalt bostadsbidrag är inte en kommunal skyldighet. 
Enligt lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter 2 kap 6 § får 
kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska 
deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.

För att brukare som tilldelats en bostad utifrån beslut om särskilt boende 
enligt SoL ska ha medel kvar att leva på då hyran är betald, föreslår vård- 
och omsorgsnämndens arbetsutskott att ett inkomstrelaterat kommunalt 
bostadsbidrag betalas ut om brukare i särskilt boende enligt SoL inte 
kommer upp i det fastställda förbehållsbeloppet. Det kommunala 
bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som överstiger 
den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnaden inom förmånen 
särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. (Dvs år 2018 den del av 
hyran som överstiger 6 620 kr.)

För personer i särskilt boende för äldre enligt SoL föreslås att för att 
säkerställa förbehållsbeloppet betalas beviljat kommunalt bostadsbidrag 
ut. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vill lyfta fram att 
bidragsmodellen är viktig så att Försäkringskassan inte drar in möjlighet 

32 www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar
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för brukaren att beviljas Statligt bostadstillägg. Det är viktigt att 
Försäkringskassan inte bedömer det som en hyresnedsättning.
Konstruktionen att betala ut ett kommunalt bostadsbidrag istället för att 
reducera hyran är en följd av regelverket som styr Försäkringskassans 
beviljade av statligt bostadstillägg. Enligt Socialförsäkringsbalken 
2010:110 101 kap 8 § lämnas Statligt bostadstillägg inte för sådan 
bostadskostnad som fastställts med beaktande av den försäkrades 
inkomst. Det innebär att om vård- och omsorgsnämnden istället skulle 
reducera hyran för en brukare till följd av lägre inkomst förlorar brukaren 
enligt Socialförsäkringsbalken rätten till Statligt bostadstillägg.

Kommunalt bostadsbidrag är en icke lagreglerad insats, som kommunen 
själv beslutar om utifrån 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala 
befogenheter (2009:47). Beslutet kan inte överklagas genom 
förvaltningsbesvär, dock kan beslutets laglighet prövas utifrån beslutet. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att den föreslagna 
nya inkomstrelaterade inriktningen på KBH är angelägen då den syftar 
till att ge ekonomiskt stöd till den grupp brukare i särskilt boende som 
har lägre inkomster.

Förslag Riktlinje och tillämpningsanvisning kommunalt bostadsbidrag 
för brukare i särskilt boende för äldre se bilaga. Brukarens inkomst 
föreslås utifrån den inkomstberäkning som görs för beräkning av 
brukarens avgiftsutrymme i Lund.  Vid bedömning av brukarens rätt 
till/omfattning av kommunalt bostadsbidrag föreslås dock även eventuellt 
äldreförsörjningsstöd ingå vid beräkningen av brukarens inkomst. 
Äldreförsörjningsstödet syftar till att garantera de över 65 år som har låg 
pension eller ingen pension alls en skälig levnadsnivå. 
Äldreförsörjningsstöd är ett statligt stöd för att kunna betala för 
försörjning och boende. 
Bruksvärdeshyra en förutsättning för införande ny inriktning KBH
Idag är inte samtliga LSS-bostäder inom vård- och omsorgsförvaltningen 
bruksvärdessatta. Vård- och omsorgsförvaltningen har tecknat 
andrahandsavtal med brukare med LSS-bostäder där hyran anges som nu 
gällande maxhyra. Ett eventuellt borttagande av maxhyran förutsätter 
åtgärder avseende avtalen så att bruksvärdeshyra kan införas på samtliga 
lägenheter. Dessutom krävs det att en ny förhandlingsordning tas fram. 
Enligt LKF:s jurists nya bedömning krävs att en villkorsändring i 
hyreskontrakten genomförs genom en överenskommelse med respektive 
hyresgäst i LSS-bostad. Om någon hyresgäst motsätter sig ändringen 
måste ärendet drivas till Hyresnämnden för beslut. Förvaltningen kan 
därför inte räkna med att kunna genomföra hyreshöjningen fullt ut den                
1 oktober 2019. Det bedöms dock inte få större ekonomiska 
konsekvenser då omfattningen av KBH är relaterat till hyran.
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6. ÄNDRING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS 
REGLEMENTE

Enligt vård- och omsorgsnämndens reglemente33 svarar vård- och 
omsorgsnämnden för

- kommunalt bostadstillägg (bostadsbidrag) till personer med 
funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att reglementet ändras 
till att vård- och omsorgsnämnden svarar för

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till brukare i LSS-bostad 
med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9)

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till brukare i särskilt boende 
för äldre (SoL 4 kap 1 §)

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende

7. ÖVRIGT AVSEENDE AVGIFTER
Kyrkoavgift 
Församlingstillhörighet har from 1 januari 2017 upphört att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Det innebär att brukarnas uppgift om 
församlingstillhörighet inte finns med i folkbokföringsuppgifterna från 
skatteverket. Beräkning av kyrkoavgift enligt nuvarande metod är därför 
inte möjlig. Det är enligt lag inte tillåtet att efterfråga en persons 
trostillhörighet. Kommunfullmäktige behöver därför ta ställning till 
vilken avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift som ska hanteras vid den 
preliminära skatteberäkning som utförs som grund för avgiftsbeslut 
avseende äldre- och handikappomsorg. Fram till att ett nytt beslut är 
fattat får den högsta kyrkoavgiften användas vid beräkningen då det är 
till fördel för den enskilde. 
Församlingarna i Svenska kyrkan i Lund har olika avgiftssatser för 
kyrkoavgiften. Alternativen är att för alla invånare Lunds kommun 
använda

A den högsta kyrkoavgiften. 
B den lägsta kyrkoavgiften. 
C den genomsnittliga kyrkoavgiften. 

En kommun som valt att inte alls ta hänsyn till kyrkoavgiften fick 
förordnande av förvaltningsrätten att kyrkoavgift ska beaktas vi 
fastställande av avgiftsunderlaget.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

33 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, § 30, den 27 oktober 2011, § 185 
samt den 24 september 2015 § 178.
34 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 4574-16 E
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Utifrån att det är frivilligt att tillhöra en kyrkan och att många idag inte är 
medlemmar i den svenska kyrkan, föreslås att den lägsta kyrkoavgiften 
tillämpas för alla invånare i Lunds kommun i den preliminära 
skatteberäkning som görs som grund för avgiftsbeslut.               
Reducering av hemtjänstavgift vid uppehåll av annan orsak än 
sjukhusvistelse
För de dagar brukare vistas på sjukhus sker idag reducering av avgiften, 
här föreslås ingen förändring. 

Vid brukares frånvaro av annan orsak än sjukhusvistelse under hel/del av 
månad reduceras idag hemtjänstavgiften för tiden för frånvaro35. (Gäller 
inte vid vistelse i annan kommun då vistelsekommunen utför insatsen.) 
Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg. Vid frånvaro som inte 
anmälts i tid reduceras inte avgiften.36  

Administration kring detta krävs av såväl avgiftshandläggare som 
utförare. För att minska administration föreslås att det för reducering av 
avgiften (vid frånvaro av annan orsak än sjukhusvistelse) ska krävas 
uppehåll på minst 7 sammanhängande dagar. Frånvaroanmälan ska ske 
senast 24 h i förväg. 
Den föreslagna ändringen kan jämföras med att med nuvarande regelverk 
på särskilt boende där avdrag på avgift för kost görs från och med den 
fjärde dagen brukaren har uppehåll.37

Korttidsvistelse enligt 9:6 § LSS 
Korttidsvistelse innebär att personer som har en funktionsnedsättning 
tillfälligt kan vistas på en korttidsenhet för att avlasta anhöriga. Vistelsen 
syftar även till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till 
miljöombyte, stimulans och gemenskap med andra.

Enligt nuvarande beslut betalar samtliga brukare 2017 vid 
korttidsvistelse, oavsett ålder idag 10 kr för frukost, 29 kr för 
lunch/middag och 24 kr för kvällsmål, dvs 63 kr/dygn för kost.38  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att kostavgiften för 
korttidsvistelse utgår från Konsumentverkets beräknade 
livsmedelskostnader. 

Fördelningen av livsmedelskostnader över dygnet föreslås vara ungefär 
densamma som används vid beräkning av andra kostavgifter inom 
nämndens verksamhet. Då livsmedelskostnaden för mellanmålet dock 
bedöms relativt höga föreslås istället fördelningen 10 % för frukost och 
20 % för mellanmål.

35 Avdraget motsvarar brukarens dagkostnad för hemtjänst gånger antal dagar 
brukaren är frånvarande.
36 Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg 2012-02-01 s.17
37 Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg 2012-02-01 s.22
38 2016-12-14 § 105
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Det föreslås också att avgiften differentieras utifrån brukarens ålder. 

Andel
/dygn

0-5 år 6-9 år 10-13 
år

14-17 
år

18 år-

100 
%

813 kr 
/mån**
/30 dgr

1406 kr 
/mån*
/30 dgr

1700 kr
/mån* 
/30 dgr

2040 kr 
/mån*
/30 dgr

2240 
kr 

/mån*
/30 dgr

Frukost 10 % 3 kr 5 kr 6 kr 7 kr 8 kr

Huvudmål 40 % 11 kr 19 kr 23 kr 27 kr 30 kr

Mellanmål 20 % 5 kr 9 kr 11 kr 14 kr 15 kr

Kvällsmat 30 %
8 kr 14 kr 17 kr 20 kr 22 kr

Dygn 100 
% 27 kr 47 kr 57 kr 68 kr 75 kr

*=Konsumentverkets beräkning för 2017**=Snitt Konsumentverket 6-11mån, 1 
år, 2-5 år 2017

Avgiften föreslås räknas fram årligen utifrån Konsumentverkets 
beräkningar Koll på pengarna, samt avrundas till heltal kr enligt ovan. Då 
avgifterna räknas om from den 1 februari varje år räknas brukarens ålder 
from den 1 februari, som den ålder brukaren uppnår samma år.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även att brukare med 
beslut om korttidsvistelse i form av lägervistelse, i de fall den faktiska 
kostavgiften är specificerad i avtalet/fakturan-när det är till fördel för den 
enskilde-, istället betalar det angivna beloppet i avtalet/fakturan.

Korttidstillsyn enligt 9:7 § LSS (taxa)
Korttidstillsyn innebär verksamhet för ungdomar 13-21 år med 
funktionsnedsättningen utvecklingsstörning eller autism. 

Då flera brukare har behov av såväl korttidstillsyn som korttidsvistelse 
föreslår vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott att avgifterna för kost 
vid korttidstillsyn hanteras i enlighet med förslaget för korttidsvistelse 
enligt ovan.

Resekostnader fritidsresor med verksamhetens/personalens bil inom 
LSS-verksamheten
I LSS-bostad med särskild service betalar brukaren för de resor han åker 
med verksamhetens bilar eller personalens privata bilar. Enligt nuvarande 
regelverk fastställer vård- och omsorgsförvaltningen årligen priset för 
resan per mil. Om det är flera resenärer delas kostnaden. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att avgiften vid 
fritidsresor inom LSS-bostad med särskild service sätts utifrån den 
ersättning som kommunen ger till arbetstagare som använder som egen 
bil i tjänsten enligt kollektivavtalet.
Ersättning till arbetstagare som använder egen bil i arbetet efter 
arbetsgivarens godkännande ersätts 2017 med 2,90 kronor per kilometer 
enligt kollektivavtalet Bilersättningsavtal BIA 2010-09-23. 

(Är brukaren beviljad insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, punkt 
10 betalar personen för resan till och från daglig verksamhet. Enligt 
nuvarande regelverk enligt de regler som gäller för arbetsresor via 
färdtjänst. Dvs avgiften motsvarar vad ett periodkort kostar i den 
allmänna kollektivtrafiken. Inga avgifter tas ut för resor inom ramen för 
den dagliga verksamheten.)
 
Tillämpningsregler för ersättningar vid Boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9:8 § LSS
LSS-lagstiftningen
Kommunen får ta ut avgifter för insatser som ges med stöd av LSS i den 
omfattningen som framgår av LSS 18-20 §§ och Förordningen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 5-6 §§. Avgifter får enligt LSS 
21§ inte tas ut för andra insatser som ges med stöd av LSS. 

Kommunen får enligt LSS 19 § ta ut avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna får tas ut av den 
som har pension i form av hel allmän pension, hel sjukersättning, hel 
aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek enligt de 
grunder kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får 
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Barn och ungdomar under 18 år 
Grundprincipen i LSS är att omvårdnaden som ingår i insatserna enligt 
LSS är avgiftsfria, men när det gäller barn har kommunen möjlighet att ta 
ut ersättning från vårdnadshavarna för vissa omvårdnadskostnader enligt 
20 § LSS. 
Förvaltningen har gjort en översyn huruvida ersättning bör tas ut för 
omvårdnaden från föräldrar vars barn är boende i familjehem eller i 
bostad med särskild service enligt 9:8 § LSS. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att nämnden inte bör ta ut 
ersättning för omvårdnaden för att, i liksom vissa andra kommuner, 
respektera föräldrarnas önskan att fortsätta stå för klädinköp, leksaker, 
fickpengar mm. 39

I Lunds kommun är det 2 personer som har beslut enligt 9:8 § LSS som 
är under 18 år.40 

39 Socialstyrelsens handbok ”stöd till barn och unga med funktionsnedsättning” s. 148
40 2016-12-01
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Unga som fyllt 18 år och uppbär egen inkomst 
När den unga blir 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till 
kommunens kostnader för omvårdnaden. I stället inträder möjlighet för 
kommunen att ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter, av dem som har hel aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, 
enligt de grunder som kommunen bestämmer (19 § LSS). 

Aktivitetsersättning beslutas av försäkringskassan och betalas ut från och 
med juli månad det år den unge fyller 19 år. Eftersom föräldrars 
skyldighet att bidra till kommunens kostnader upphör då den unge fyller 
18 år och aktivitetsersättning inte betalas ut förrän juli det år då den 
enskilde fyller 19 år uppstår ett glapp i kommunens möjlighet att ta ut 
ersättning för kostnader för omvårdnaden.

Enligt propositionen 1992/93:159 om stöd och service till vissa 
funktionshindrade bör den enskilde svara för sina matkostnader. En 
avgift bör kunna tas ut av huvudmannen för bostad. Avgiften bör avse 
den enskildes privata bostad och inte inkludera 
gemensamhetsutrymmena. Vid deltagande i fritids- och kulturella 
aktiviteter bör den enskilde svara för sina egna kostnader men inte för 
eventuella följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår därmed att unga som 
fyllt 18 år och uppbär egen inkomst i form av hel aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande 
storlek betalar hyra för bostaden. Den unge har möjlighet att ansöka om 
bostadsbidrag/tillägg för sin bostad. Samma regler för hyressättningen 
ska gälla för den unge med inkomst som gäller för vuxna med 9:9 § LSS.

Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter föreslås att den 
enskilde svarar för sina egna kostnader, men inte för eventuella 
följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten.

Den föreslagna förändringen bygger på att reglerna ska gälla alla vuxna 
med inkomster.

I Lunds kommun är det 4 personer som har beslut enligt 9:8 § som är 
över 18 år.41

Tillämpningsregler
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även att 
tillämpningsreglerna gällande förvaltningens avgifter justeras enligt 
bifogat förslag ”Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och 
handikappomsorg, förslag 2018-04-05”.

41 2017-11-13
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Kommentarer till inkomna yttranden gällande remiss
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
remittera dåvarande version av ärendet till kommunala 
funktionshinderrådet (KFR) och till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
för yttrande senast den 28 februari 2018.

Föreningar i KPR har inkommit med ett remissyttrande 2018-02-26. 
Föreningar i KFR har inkommit med ett remissyttrande 2018-02-28.

Kommentar till inkomna yttranden om förbehållsbelopp
I de inkomna yttrandena från KPR och KFR är organisationerna emot att 
förbehållsbeloppen sänks. De menar att de föreslagna förbehållsbeloppen 
är otillräckliga.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår en höjning av 
förbehållsbeloppen. 

Kommentar till inkommit yttrande om borttagande av maxhyra
I yttrandet från KFR lyfts det fram att en viktig faktor är om hyran i LSS-
bostad innefattar elkostnaderna.

Redan idag ingår elkostnaden inte i maxhyra eller bruksvärdeshyra. 
Förslaget om borttagande av maxhyra och införande av bruksvärdeshyra 
innehåller inte något förslag om en förändring av hanteringen gällande 
dessa kostnader. 

Kommentar till inkommit yttrande om utformning av kommunalt 
bostadsbidrag
I yttrandet från KFR kritiseras att om individens inkomst ökar minskar 
enligt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott förslag individens 
kommunala bostadsbidrag.

Det är svårt att hitta en idealisk utformning av ett bidrag. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott är medveten om att arbetsutskottets 
förslag till inkomstrelaterat bidrag innebär att om individens inkomst 
ökar minskar individens kommunala bostadsbidrag. Vikten har lagts vid 
att säkerställa att de personer som har störst behov får bidrag.

Kommentar till inkommit yttrande om kommunalt bostadsbidrag till 
andra grupper av personer med funktionsnedsättning (än de som föreslås 
i utredningen)
I yttrandet från KFR framförs att andra än de som har LSS-bostad kan ha 
behov av kommunalt bostadsbidrag. Personer som tillhör LSS och har 
personlig assistent har enligt yttrandet begränsat ekonomiskt utrymme 
samt andra grupper av funktionshindrade har enligt yttrandet svag 
ekonomi. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår ett kommunalt 
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende 
(utifrån Göteborgsmodellen). 

Kommentar till inkommit yttrande om ledsagning
I yttrandet från KFR anförs att det är orimligt att betala för ledsagning 
som inte utförs.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
lyfta ur förslaget om ändrat avgiftsuttag för ledsagning ur förslaget och 
att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda det separat, 
exempelvis enligt Laholmsmodellen.

Kommentar till inkommit yttrande om resekostnader med verksamhetens 
bilar/personalens bilar vid fritidsresor inom LSS-verksamhet
I yttrandet från KFR ställs frågan vad förslaget om betalning för 
resekostnader innebär i förhållande till gällande regelverk? Frågan ställs 
också hur mycket den enskilde ska betala per mil?

Brukaren ansvarar själv för sina egna resekostnader. Förslaget är i 
enlighet med nuvarande praxis för hur mycket brukare betalar för 
resekostnader med verksamhetens bilar/personalens privata bilar vid 
fritidsresor inom LSS-bostad. Enligt förslaget ska den enskilde inom 
LSS-bostad vid fritidsresor i bil även framöver betala motsvarande den 
ersättning som kommunen ger till arbetstagare som använder egen bil i 
arbetet. Dvs 2017 enligt Bilersättningsavtal BIA 2010-09-23, år 2017 29 
kr/mil (2,90 kr per km). 

Kommentar till inkommit yttrande om Göteborgsmodellen för kommunalt 
bostadsbidrag
I yttrandet från KFR anförs att procentsatserna som styr andelen av hyran 
individen ska svara för verkar höga, speciellt om elkostnaderna inte 
räknas in i hyran. 
I det inkomna yttrandet tas ett exempel för en person i LSS-boende upp. 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vill förtydliga att 
Göteborgsmodellen KBF avser personer med funktionsnedsättning i 
ordinärt boende. För personer i LSS-bostad har vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott tagit fram ett annat förslag till modell för 
kommunalt bostadsbidrag.

Enligt riktlinjen för Göteborgs modell för Kommunalt bostadsbidrag för 
personer med funktionsnedsättning (KBF), inryms i bostadskostnaden 
”hyran för en hyreslägenhet med tillägg för värme och varmvatten, eller 
motsvarande kostnad för bostadsrättslägenhet eller egen fastighet.” 
Därmed ingår inte elkostnaden i bostadskostnaden som Göteborg 
använder för beräkning av kommunalt bostadsbidrag med inriktning 
ordinärt boende (KBF).



30 (32)
Diarienummer

2018-09-10 KS 2018/1012

Ekonomiska konsekvenser av utredningen
Vård- och omsorgsnämnden har i ekonomi- verksamhetsplanen 2019 - 
2021 redovisat ökade kostnader med 2 000 tkr per år i fasta priser. De 
ökade kostnaderna baserades på det underlag som fanns tillgängligt vid 
upprättande av ekonomi- verksamhetsplanen 2019 - 2021. 
Sedan ekonomi- verksamhetsplanen 2019 – 2021 lämnades har 
förändringar gjorts under arbetets gång som avser avgifter, 
förbehållsbelopp, hyressubventioner och kommunalt bostadsbidrag. 
Föreliggande förslag till förändringar beräknas medföra ökade kostnader 
med 4 500 tkr per år i fasta priser. Under förutsättning att vård- och 
omsorgsnämndens förslag fastställs av kommunfullmäktige föreslås en 
uppföljning av de ekonomiska effekterna. Resultatet av uppföljningen 
redovisas i kommande ekonomi- verksamhetsplaner.

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Efter att kommunstyrelsen fattade sitt beslut i juni har framkommit att 
Lunds Kommuns Fastighets AB gjort en ny juridisk bedömning av vård- 
och omsorgsnämndens möjlighet till hyreshöjning i samband med 
borttagandet av maxhyra i LSS-bostad. I tidigare juridisk bedömning av 
LKF som låg till grund för ärendet bedömdes det tillräckligt att 
förvaltningen förhandlade med hyresgästföreningen om införandetakten 
av hyreshöjning vid borttagandet av maxhyra. Enligt den nya 
bedömningen krävs att en villkorsändring i hyreskontrakten genomförs 
genom en överenskommelse med respektive hyresgäst i LSS-bostad. Om 
någon hyresgäst motsätter sig ändringen måste ärendet drivas till 
Hyresnämnden för beslut. Detta påverkar införandedatumet för den nya 
formen av kommunalt bostadsbidrag för brukare i LSS-bostad med 
särskild service för vuxna. (borttagande av maxhyra)
Vård- och omsorgsförvaltningen har även gjort en ny bedömning av 
införandetiden för kommunala bostadsbidrag/avskaffande av nuvarande 
form av kommunalt bostadsbidrag (KBH). Vård- och 
omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med införandet genom att 
tillsätta en styrgrupp, en koordinator för genomförandet samt en 
arbetsgrupp. Aktiviteterna som krävs i förberedelserna för införande av 
de nya formerna för kommunala bostadsbidrag är identifierade. Det 
kommer att innebära omfattande informationsinsatser, administrativa 
förberedelser och framtagande av handläggningsrutiner. Utifrån de 
identifierade aktiviteterna som krävs för förberedelse har vård- och 
omsorgsförvaltningen gjort bedömningen att det krävs mer tid för 
förberedelse för alla tre nya former av kommunalt bostadsbidrag 
(borttagande av maxhyra) Införande av samtliga tre former av 
kommunala bostadsbidrag

- Kommunalt bostadsbidrag för brukare i LSS-bostad med särskild 
service för vuxna

- Kommunalt bostadsbidrag för brukare i särskilt boende för äldre
- Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 
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i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS 
samt avskaffande av nuvarande KBH bedöms möjligt fr.o.m 1 oktober 
2019. 
Datumen för upphörande av nuvarande inriktning på kommunalt 
bostadsbidrag (KBH) till personer med funktionsnedsättning, införande 
av ny reglering av kommunalt bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad 
med särskild service för vuxna och till brukare inom särskilda boenden 
för äldre, kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende samt ändring av vård- och 
omsorgsnämndens reglemente har därför skjutits fram från den 1 februari 
2019 till den 1 oktober 2019 i beslutsförslaget nedan.

Följande ändring i Bilaga 2 har vidare gjorts. 
Stycket
”I ett första steg görs avdrag på kostavgiften. Om det inte är tillräckligt 
för att brukaren ska ha kvar medel motsvarande förbehållsbeloppet 
betalas resterande medel ut.” 
har strukits. 
Skälet för detta är att det bedöms svårt för brukarna att förstå att de får ett 
kommunalt bostadsbidrag genom att det görs ett avdrag på kostavgiften.

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

 att  upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 
(KBH) till personer med funktionsnedsättning fr o m den 1 oktober 
2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg.

 
 att  fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 

bostadsbidrag 
- till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna 
(LSS 9 § 9) med behov utifrån inkomst
- till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) 
med behov utifrån inkomst 

i enlighet med Bilaga 1 och 2 att gälla fr o m den 1 oktober 2019

 att    fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag 

- till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 
Göteborgsmodellen) 

i enlighet med Bilaga 3, att gälla fr o m den 1 oktober 2019
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att  ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente i enlighet med 
föreliggande förslag, att gälla fr o m den 1 oktober 2019

  
 att fastställa förslag till Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- 

och handikappomsorg, att gälla fr o m den 1 februari 2019

 att     anse vård- och omsorgsnämndens begäran om utökade kostnader 
enligt förslaget som inarbetad i EVP 2019-2021 utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 13-14/6 2018.

 

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten 
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BILAGA 1
RIKTLINJE OCH TILLÄMPNINGSANVISNING  Kommunalt 
bostadsbidrag för brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna 

Styrande lagstiftning
Enligt 2 kap 6 § får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i 
syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en 
permanentbostad. 

Enligt Socialförsäkringsbalken 2010:110 101 kap 8 § lämnas statligt 
bostadsbidrag inte för sådan bostadskostnad som fastställts med 
beaktande av den försäkrades inkomst. Istället för att vård- och 
omsorgsnämnden lämnar ekonomiskt stöd till enskilda genom att 
reducera hyran betalas istället ett kommunalt bostadsbidrag ut. (Detta för 
att inte den enskilde ska förlora beviljat statligt bostadstillägg för att 
vård- och omsorgsnämnden lämnar ekonomiskt stöd).

Syfte
Det kommunala bostadsbidraget syftar till att brukare inom vård- och 
omsorgsnämndens LSS-bostäder utifrån gällande förbehållsbelopp ska ha 
medel kvar att leva på när hyran är betald. Det kommunala 
bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som överstiger 
den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnaden inom förmånen 
särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Dvs år 2018 den del av 
hyran som överstiger 6 620 kr ensamstående/3 310 kr sammanboende. 
Om riksdagen fastställer en ny nivå för skälig bostadskostnad ändras 
nivån för den del av hyran som kan beviljas kommunalt bostadsbidrag 
utan att kommunfullmäktige behöver fatta beslut. 
Vård- och omsorgsförvaltningen skall upplysa brukare om möjligheten 
att söka om kommunalt bostadsbidrag.
Förutsättningar:

- För att beviljas kommunalt bostadsbidrag måste brukaren av 
vård- och omsorgsnämnden beviljats LSS-bostad med särskild 
service för vuxna (LSS 9 § 9), vara folkbokförd i Lunds kommun 
samt ej nå upp till det beslutade förbehållsbeloppet. 

- För att beviljas kommunalt bostadsbidrag måste brukaren ha 
beviljats statligt bostadstillägg och fått det beviljat utan avdrag 
för förmögenhet. Beslut om beviljande av statligt bostadstillägg 
ska bifogas ansökan.

- För en försäkrad som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller 
aktivitetsersättning finns istället för statligt bostadstillägg 
möjlighet söka boendetillägg som ett kompletterande bidrag.1 
Om en brukare på ett boende istället skulle tillhöra denna 
målgrupp ska boendetillägg ha beviljats.

1 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 103 b kap § 2
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- Det kommunala bostadsbidrag som beviljas kan aldrig överstiga 
den del av hyran som överstiger den av riksdagen fastställda 
skäliga bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg 
och äldreförsörjningsstöd

- Ansökan i efterhand kan ej göras efter 3 månader.

Tillämpningsanvisningar:

Ansökan
Vid ansökan bifogas kopia på beslut inklusive bilaga, för nuvarande 
beviljat Statliga bostadstillägg. 
Det kommunala bostadsbidraget är inkomstrelaterat. Den sökande 
ansvarar för att efterfrågade uppgifter inlämnas, annars kan kommunalt 
bostadsbidrag inte beviljas. Beslut om kommunalt bostadsbidrag måste 
förnyas varje år. Det är upp till den sökande själv att inkomma med ny 
ansökan, påminnelse skickas ej från vård- och omsorgsförvaltningen.
Beräkning
Beräkningen av det kommunala bostadsbidraget som betalas ut utgår från 
att den enskilde i särskilt boende enligt LSS 
<65 ensamstående har kvar 160,77% av prisbasbeloppet
<65 sammanlevande har kvar 134,29% av prisbasbeloppet 
> 65 ensamstående har kvar 146,14% av prisbasbeloppet, 
> 65 sammanlevande har kvar 124,09% av prisbasbeloppet
- då hyran har betalats. 
Det kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av 
hyran som överstiger den av riksdagen fastställda skäliga 
bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd. Dvs år 2018 den del av hyran som överstiger      
6 620/3 310 kr.
Underlag
Inkomstuppgifter ska inhämtas från den sökande beräknas enligt samma 
grunder som Lunds kommun beräknar inkomst vid fastställande av den 
enskildes avgiftsutrymme. Därutöver ska eventuellt 
äldreförsörjningsstöd vägas in.
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Följande inkomster räknas samman vid beräkning av avgiftsutrymme2:
 Aktuella pensionsinkomster under innevarande år.

Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension, 
änkepension avtalspension/tjänstepension, privata 
pensionsförsäkringar/sjukförsäkringar, utlandspensioner och 
övriga pensioner.

 Aktuella förvärvsinkomster (efter förvärvsavdrag) enligt 
senast tillgängliga uppgifter. 
Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv 
näringsverksamhet.

 Inkomst av kapital (brutto), utom kapitalvinster 
(realisationsvinster), enligt senast tillgängliga uppgifter. 
Schablonintäkter aktier/fonder räknas inte som inkomst.

 Övriga inkomster 1) 
- Livräntor 2), 
- Bidrag 3)  

1) Se Socialförsäkringsbalk (2010:110)
2) Livränta som utbetalas p.g.a. kapitalförsäkring är inte skattepliktig och skall inte 
räknas som inkomst. 
3) Vid beräkning av avgiftsutrymme undantas vårdbidrag, barnbidrag, 
äldreförsörjningsstöd, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, etableringsersättning 
2010:197, stipendier, handikappersättning och assistensersättning från staten, 
kommunal habiliteringsersättning.
Vid uträkning av kommunalt bostadsbidrag ska vid beräkningen av 
brukarens inkomster därutöver eventuellt äldreförsörjningsstöd vägas 
in.

Följande utgifter räknas samman vid beräkning av avgiftsutrymme:
 Kapitalutgifter (brutto), utom kapitalförluster 

(realisationsförluster), enligt senast tillgängliga uppgifter. 
Utgiftsräntor som avser bostadslån till egen permanentbostad, 
vilka tas upp som del av bostadskostnaden, skall ej medräknas.

 Förvaltningskostnader överstigande 1 000 kronor, enligt 
senast tillgängliga uppgifter.

Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna vid beräkning 
av avgiftsutrymme:
 Skatt som följer av tillämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § 

skattebetalningslagen.
 Övriga avgifter och skatter i samband med taxering utom 

avkastningsskatt på utländsk försäkring. 4)   
4) Kommunal fastighetsavgift avseende egen ägd permanentbostad tas upp som del av 
bostadskostnaden och medräknas därför inte här.

Utbetalning
Den minsta summa som betalas ut är 100 kr/månad. KBH betalas inte ut 
till brukare som inte har betalat hyran.

2 Vissa intäkter avser endast äldre, över 65 år.
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Beslutet kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär

Eftersom det inte finns någon lagstadgad rätt till kommunalt 
bostadsbidrag enligt socialtjänstlagen, utan det endast följer av 
kommunala riktlinjer, prövas ansökan enligt 2 kap 6 § Lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47). Enligt 2 kap 6 § får kommuner 
lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras 
kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Om en ansökan 
avslås utifrån riktlinjer med stöd av 2 kap 6 § Lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47) kan ett sådant beslut överklagas 
genom laglighetsprövning. 

Vid begäran om laglighetsprövning ska den som klagar lämna 
besvärshandlingarna direkt till förvaltningsrätten. Nämnden behöver inte 
lämna besvärshänvisning vid beslut som endast kan överklagas genom 
laglighetsprövning.

Återbetalningsskyldighet
Gynnande beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 
återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.
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BILAGA 2

RIKTLINJE OCH TILLÄMPNINGSANVISNING  
Kommunalt bostadsbidrag för brukare i särskilt boende för äldre

Styrande lagstiftning
Enligt 2 kap 6 § får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i 
syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en 
permanentbostad. 

Enligt Socialförsäkringsbalken 2010:110 101 kap 8 § lämnas statligt 
bostadsbidrag inte för sådan bostadskostnad som fastställts med 
beaktande av den försäkrades inkomst. Istället för att vård- och 
omsorgsnämnden lämnar ekonomiskt stöd till enskilda genom att 
reducera hyran betalas istället ett kommunalt bostadsbidrag ut. (Detta för 
att inte den enskilde ska förlora beviljat statligt bostadstillägg för att 
vård- och omsorgsnämnden lämnar ekonomiskt stöd).

Syfte
Det kommunala bostadsbidraget syftar till att brukare inom vård- och 
omsorgsnämndens särskilda boenden enligt SoL 4 kap 1 § utifrån 
gällande förbehållsbelopp ska ha medel kvar att leva på när hyran är 
betald. Det kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av 
hyran som överstiger den av riksdagen fastställda skäliga 
bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd. Dvs år 2018 den del av hyran som överstiger 6 620 
kr. Om riksdagen fastställer en ny nivå för skälig bostadskostnad ändras 
nivån för den del av hyran som kan beviljas kommunalt bostadsbidrag 
utan att kommunfullmäktige behöver fatta beslut.
Vård- och omsorgsförvaltningen skall upplysa brukare om möjligheten 
att söka om kommunalt bostadsbidrag.
Förutsättningar:

- För att beviljas kommunalt bostadsbidrag måste brukaren av 
vård- och omsorgsnämnden beviljats särskilt boende enligt SoL 4 
kap 1 §, vara folkbokförd i Lunds kommun samt ej nå upp till det 
beslutade förbehållsbeloppet. (Bostadsbidrag kan även beviljas 
brukare under 65 år med beslut om särskilt boende enligt SoL 4 
kap 1 §)

- För att beviljas kommunalt bostadsbidrag måste brukaren ha 
beviljats statligt bostadstillägg och fått det beviljat utan avdrag 
för förmögenhet. Beslut om beviljande av statligt bostadstillägg 
ska bifogas ansökan.

- Det kommunala bostadsbidrag som beviljas kan aldrig överstiga 
den del av hyran som överstiger den av riksdagen fastställda 
skäliga bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg 
och äldreförsörjningsstöd.
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- Ansökan i efterhand kan ej göras efter 3 månader. 

Tillämpningsanvisningar:
Ansökan
Vid ansökan bifogas kopia på beslut inklusive bilaga, för nuvarande 
beviljat Statliga bostadstillägg. 
Det kommunala bostadsbidraget är inkomstrelaterat. Den sökande 
ansvarar för att efterfrågade uppgifter inlämnas, annars kan kommunalt 
bostadsbidrag inte beviljas. Beslut om kommunalt bostadsbidrag måste 
förnyas varje år. Det är upp till den sökande själv att inkomma med ny 
ansökan, påminnelse skickas ej från vård- och omsorgsförvaltningen. 
Beräkning
Beräkningen av det kommunala bostadsbidraget som betalas ut utgår från 
att  

- den enskilde i särskilt boende enligt SoL >65 har kvar 88,91% av 
prisbasbeloppet, då hyra och kostavgift betalats. 

- den enskilde i särskilt boende enligt SoL <65 har kvar 105,36% 
av prisbasbeloppet, då hyra och kostavgift betalats. 

Det kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av 
hyran som överstiger den av riksdagen fastställda skäliga 
bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd. Dvs år 2018 den del av hyran som överstiger      
6 620kr.
Underlag
Inkomstuppgifter ska inhämtas från den sökande beräknas enligt samma 
grunder som Lunds kommun beräknar inkomst vid fastställande av den 
enskildes avgiftsutrymme. Därutöver ska eventuellt 
äldreförsörjningsstöd vägas in. 

 Följande inkomster räknas samman vid beräkning av avgiftsutrymme:
 Aktuella pensionsinkomster under innevarande år.

Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension, 
änkepension avtalspension/tjänstepension, privata 
pensionsförsäkringar/sjukförsäkringar, utlandspensioner och 
övriga pensioner.

 Aktuella förvärvsinkomster (efter förvärvsavdrag) enligt 
senast tillgängliga uppgifter. 
Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv 
näringsverksamhet.

 Inkomst av kapital (brutto), utom kapitalvinster 
(realisationsvinster), enligt senast tillgängliga uppgifter. 
Schablonintäkter aktier/fonder räknas inte som inkomst.



3 (4)

 Övriga inkomster 1) 
- Livräntor 2), 
- Bidrag 3)       

1) Se Socialförsäkringsbalk (2010:110)
2) Livränta som utbetalas p.g.a. kapitalförsäkring är inte skattepliktig och skall inte 
räknas som inkomst.
3) Vid beräkning av avgiftsutrymme undantas vårdbidrag, barnbidrag, 
äldreförsörjningsstöd, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, etableringsersättning 
2010:197, stipendier, handikappersättning och assistensersättning från staten, 
kommunal habiliteringsersättning.
Vid uträkning av kommunalt bostadsbidrag ska vid beräkningen av 
brukarens inkomster därutöver eventuellt äldreförsörjningsstöd vägas 
in.

Följande utgifter räknas samman vid beräkning av avgiftsutrymme:
 Kapitalutgifter (brutto), utom kapitalförluster 

(realisationsförluster), enligt senast tillgängliga uppgifter. 
Utgiftsräntor som avser bostadslån till egen permanentbostad, 
vilka tas upp som del av bostadskostnaden, skall ej medräknas.

 Förvaltningskostnader överstigande 1 000 kronor, enligt 
senast tillgängliga uppgifter.

Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna vid beräkning 
av avgiftsutrymme:
 Skatt som följer av tillämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § 

skattebetalningslagen.
 Övriga avgifter och skatter i samband med taxering utom 

avkastningsskatt på utländsk försäkring. 4)   
4) Kommunal fastighetsavgift avseende egen ägd permanentbostad tas upp som del av 
bostadskostnaden och medräknas därför inte här.

Utbetalning
Den minsta summa som betalas ut är 100 kr/månad. KBH betalas inte ut 
till brukare som inte har betalat hyran.

Beslutet kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär

Eftersom det inte finns någon lagstadgad rätt till kommunalt 
bostadsbidrag enligt socialtjänstlagen, utan det endast följer av 
kommunala riktlinjer, prövas ansökan enligt 2 kap 6 § Lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47). Enligt 2 kap 6 § får kommuner 
lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras 
kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Om en ansökan 
avslås utifrån riktlinjer med stöd av 2 kap 6 § Lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47) kan ett sådant beslut överklagas 
genom laglighetsprövning. 

Vid begäran om laglighetsprövning ska den som klagar lämna 
besvärshandlingarna direkt till förvaltningsrätten. Nämnden behöver inte 



4 (4)

lämna besvärshänvisning vid beslut som endast kan överklagas genom 
laglighetsprövning.

Återbetalningsskyldighet
Gynnande beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 
återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.
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BILAGA 3
RIKTLINJE 
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i 
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS (KBH)

1. Syfte och omfattning 
1.1 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i 
ordinärt boende (KBH) är ett bostadsbidrag som syftar till att underlätta 
för personer med en varaktig funktionsnedsättning att få en 
ändamålsenlig bostad som är lämplig med hänsyn till 
funktionsnedsättningen. 

1.2 Med varaktig funktionsnedsättning menas bestående nedsättning av 
fysisk, psykisk- och eller intellektuell funktionsförmåga som innebär att 
personen möter mer betydande svårigheter i sitt dagliga liv. 

1.3 KBH syftar till att kompensera hushållet för en bostads-kostnad som 
utifrån särskilda behov kopplade till varaktig funktionsnedsättning 
innebär en merkostnad för bostaden. KBH syftar inte till att kompensera 
personer med varaktig funktionsnedsättning för låga inkomster. 

1.4 KBH beviljas av Lunds kommun med stöd av lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47). 

1.5 Vård- och omsorgsnämnden prövar och fattar beslut i ärenden om 
KBH. Beslutanderätten kan delegeras till tjänsteman. 

2. Förutsättningar 
Boendeformer 

2.1 KBH kan efter ansökan beviljas person som är folkbokförd och 
stadigvarande bosatt i Lunds kommun och som har en varaktig 
funktionsnedsättning eller till hushåll med familjemedlem som har en 
varaktig funktionsnedsättning, på villkor som anges nedan. KBH kan 
endast beviljas för den bostad där personen är stadigvarande bosatt. 
Undantag från kravet på folkbokföring och stadigvarande 
bosättning i Lund kan göras om den sökande är barn eller vuxet 
barn som studerar på annan ort men där bostaden, för vilken KBH 
sökts, är belägen i Lunds kommun och föräldrarna är bosatta där 
och har försörjningsplikt enligt föräldrabalken.
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2.2 KBH kan beviljas för permanent boende i olika 
upplåtelseformer till exempel, hyresrätt, bostadsrätt, egna hem.

KBH beviljas inte för andrahandsboende eller hyra av del i 
annans bostad.

2.3 KBH beviljas inte till särskilt boende inom äldreomsorg. KBH 
beviljas inte heller till bostad med särskild service (BmSS). 

Varaktig funktionsnedsättning och bostadens utformning

2.4 Sökanden ska visa att denne har en varaktig funktionsnedsättning 
som ställer särskilda krav på bostadens utformning och detta ska vid 
behov styrkas med läkarintyg eller med intyg från annan legitimerad 
sjukvårdspersonal. 

2.5 Sökande ska visa att en merkostnad för bostaden uppstår på grund av 
den varaktiga funktionsnedsättningen, d v s att behovet av den aktuella 
bostaden är en följd av funktionsnedsättningen. En merkostnad kan 
uppstå om funktionsnedsättningen medför krav på extra yta eller andra 
särskilda krav på bostadens utformning eller placering, som innebär en 
högre bostadskostnad än vad som annars skulle varit nödvändigt.

KBH kan beviljas till den som redan bor i en lämplig och 
funktionell bostad om denna anskaffats som en följd av 
funktionsnedsättningen och den tidigare bostaden inte motsvarat 
behovet.

Behov av annan bostad kan också uppstå när en person med 
funktionsnedsättning flyttar från sina vårdnadshavare till egen 
bostad.

KBH gäller därmed ej de som redan bor i en lämplig och funktionell 
bostad när funktionsnedsättningen uppstår. Vid kraftigt sänkt inkomst när 
funktionsnedsättning uppstår kan undantag göras, och KBH beviljas, om 
den enskilde bor kvar i en redan lämplig och funktionell bostad.  

KBH kan beviljas till sökande för en bostad som är anpassad med 
hänsyn till dennes funktionsnedsättning om detta medför krav på 
extra yta eller annat särskilt krav på bostadens utformning. Behovet 
av extra yta eller annat särskilt krav ska då innebära att personen har 
en bostadskostnad som är högre än vad som hade varit nödvändigt 
om personen inte haft någon funktionsnedsättning. 

2.6 Bostadens geografiska placering i förhållande till de särskilda 
behov som funktionsnedsättningen ställer på närhet till exempelvis 
samhällsservice beaktas vid bedömning av om bostaden berättigar 
till KBH. En bedömning ska i så fall göras att bostaden är 
bostadskostnaden är dyrare än normalt.
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2.7 Behovet av extra bostadsyta eller annat särskilt behov gällande 
bostadens beskaffenhet ska vara utredd och styrkas i intyg från 
arbetsterapeut, annan legitimerad sjukvårdspersonal eller 
biståndshandläggare inom vård- och omsorgsförvaltningen som har 
kännedom om personens särskilda behov.

Bostadens funktionalitet

2.8 Bostaden måste också vara ändamålsenlig med hänsyn till den 
funktionsnedsattes särskilda behov och utrustad så att den är 
lämplig. 

Bostaden ska uppfylla krav på god tillgänglighet och funktionalitet 
utifrån den sökandes behov av ökad yta och/eller flera rum på grund 
av:

- Utrymme för behandling
- Utrymme för personliga assistenter
- Utrymme för förvaring av hjälpmedel
- Särskilda behov av yta, till exempel i badrum, kök 

eller hall för personer som är rullstolsburna.

Bostaden ska även i övrigt uppfylla de krav som ställs på god 
tillgänglighet när behovet grundas på en nedsättning av 
rörelseförmåga.

2.9 Bostadens funktionalitet i förhållande till funktionsnedsättningen 
ska styrkas med intyg från arbetsterapeut som besökt lägenheten.

2.10 Handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen får vid behov 
göra hembesök som ett led i utredningen.

3. Beräkning av KBH 

3.1 Storleken på KBH fastställs genom beräkning av sökandens 
bostadskostnad. Bostadskostnaden minskas sedan med den egna andelen 
av bostadskostnaden. Skillnaden kan sedan betalas ut i form av KBH. 

Hur bostadskostnaden definieras vid beräkning av KBH:

3.2 Med bostadskostnad avses hyran för en hyreslägenhet med tillägg för 
värme och varmvatten, eller motsvarande kostnad för 
bostadsrättslägenhet eller egen fastighet. Från bostadskostnaden ska 
avdrag göras för alla eventuella ersättningar som den sökande får 
avseende bostaden från till exempel försäkringskassan, 
pensionsmyndigheten, inkomst från uthyrning eller hyresinkomst från 
hemmavarande vuxna barn. 
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3.3 Den del av bostadskostnaden som sökande får tillgodoräkna sig vid 
fastställande av storleken på KBH är begränsad. Denna begränsning 
utgår från försäkringskassans föreskrift om högsta godtagbara 
bostadskostnad för kommuner med fler än 75 000 invånare det år som 
ansökan avser. Utöver denna summa får ett tillägg till högsta godtagbara 
bostadskostnad göras med 1000 kr. Om fler än en person i hushållet 
använder rullstol höjs högsta godtagbara bostadskostnad med ytterligare 
500 kronor. 

2018 års nivå högsta godtagbara bostadskostnad för 
kommuner med fler än 75 000 invånare 
1 - 2 vuxna 7 750 
1 - 2 vuxna och 1 barn 9 450 
1 - 2 vuxna och 2 barn 11 650 
1 - 2 vuxna och 3 barn 13 925 
1 - 2 vuxna och fler än 3 
barn 

13 925 + 2 200 per barn 
utöver 3 

Egen andel av bostadskostnaden som inte ger möjlighet till KBH:

3.4 Sökanden ska själv stå för en del av bostadskostnaden. Denna egna 
hyresandel utgörs av en viss procent av den förväntade årsinkomsten. 
• För hushåll utan barn är den egna hyresandelen 22 procent av 
årsinkomsten upp till 2,5 prisbasbelopp och 25 procent av årsinkomsten 
över 2,5 prisbasbelopp. 
• För hushåll med barn är den egna hyresandelen 18 procent av 
årsinkomsten upp till 3,5 prisbasbelopp och 25 procent av årsinkomsten 
över 3,5 basbelopp. 

Med prisbasbelopp avses det belopp som gäller det år vilket ansökan 
avser. 

3.5 Med årsinkomst avses både skattebefriade inkomster och 
beskattningsbara inkomster, före skatteavdrag, i pengar och/eller 
naturaförmåner som den funktionsnedsatte och/eller dennes make/maka, 
sammanboende eller vårdnadshavare kan antas komma att få under året. 
Vissa inkomster ska helt eller delvis undantas vid beräkning av 
årsinkomst och dessa anges närmare i tillämpningsreglerna för KBH. 
Regler för inkomstberäkning för näringsidkare anges också särskilt i 
tillämpningsreglerna. Om hushållet har en förmögenhet ska årsinkomsten 
höjas med viss andel av denna. I tillämpningsreglerna för KBH anges 
grunderna för beräkning av förmögenhet närmare. 

3.6 KBH kan inte beviljas om den sökande inte sökt möjliga statliga 
bidrag för sina bostadskostnader.
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4. Övriga bestämmelser 
4.1 Familjer med barn 
KBH kan beviljas för barn med funktionsnedsättning som på grund av 
vård eller under-visning inte bor hemma annat än under vissa perioder. 
KBH kan också beviljas för barn med funktionsnedsättning som bor 
växelvis hos sina föräldrar eller har regelbundet umgänge med den 
förälder som barnet inte stadigvarande är bosatt med. 

4.2 Hushåll med låg inkomst 
Om personen har låg eller ingen inkomst och därför kan antas vara 
berättigad till ekonomiskt stöd enligt Socialtjänstlagen kan KBH beviljas 
för den del av hyran som överstiger vad socialförvaltningen godkänner 
som skälig bostadskostnad i sin bedömning. 

4.3 Studerande 
KBH kan beviljas till studerande. Grunderna för beräkning av 
bostadskostnad samt inkomst för studenter anges närmare i 
tillämpningsreglerna. 

4.4 Utbetalning av KBH 
Ansökan i efterhand kan ej göras efter tre månader. Bostadsbidrag som 
understiger 100 kr per månad betalas inte ut. 

4.5 Omprövning 
Beslut om KBH ska förnyas en gång om året. Det är upp till den sökande 
att själv att inkomma med ny ansökan, påminnelse skickas ej från vård- 
och omsorgsförvaltningen. Omprövning ska också göras så snart någon 
förändring inträffar i någon av de omständigheter som legat till grund för 
att bevilja KBH. 
Den som erhåller KBH är skyldig att snarast anmäla varje sådan 
stadigvarande förändring av familje- eller inkomstförhållandena som kan 
påverka bostadsbidraget. 

4.6 Återbetalning 
KBH kan komma att återkrävas om den enskilde lämnat felaktigt 
underlag i sin ansökan eller inte meddelat förändring av stadigvarande 
förhållande som kan påverka rätten till KBH eller bostadsbidragets 
storlek. 

Gynnande beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 
återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.

4.7 Tolkning och tillämpning av riktlinjerna 
Vård- och omsorgsnämnden avgör frågor om tolkningen och 
tillämpningen av riktlinjerna för KBH samt utfärdar tillämpningsregler. 
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5. Övergångsregler 
Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 februari 2019, varvid de grunder som 
tidigare fastställts av kommunfullmäktige upphör att gälla. 
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 170 Avgifter och tillämpningsregler inom 
äldre- och handikappomsorg samt 
kommunalt bostadsbidrag

Dnr KS 2016/1012

Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen. I Internbudget och verksamhetsplan 
2016 har vård- och omsorgsnämnden gett vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifter, 
förbehållsbelopp och subventioner för LSS-bostäder.
Avgiftsuttaget av brukare för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård begränsas utifrån socialtjänstlagen genom 
förbehållsbelopp och maxtaxa. Lund har med nuvarande modell fastställt 
högre förbehållsbelopp än vad som krävs enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningen har tidigare redovisat en utredning avseende maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 303 i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag om ändring av maxtaxan.
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande modell gällande subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning har två olika 
ändamål. 
Dels begränsas hyresuttaget av brukare med funktionsnedsättning i LSS-
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad (LSS 9 § 9) genom en maxhyra. Maxhyran gäller oavsett inkomst. 
(Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.) 
Dels subventionerar vård- och omsorgsnämnden, genom nuvarande 
inriktning på kommunalt bostadsbidrag (KBH), även bostadskostnader 
för enskilda personer med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 
Möjlighet att beviljas kommunalt bostadsbidrag, KBH, gäller oavsett 
inkomst.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 april 2018, § 34
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts skrivelse den 5 april 2018, 
jämte Bilaga 1-3
Förslag till Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och 
handikappomsorg 2018-04-05
Förslag till ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente
Yttranden från föreningar i Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP), Hans-
Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att  upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt 
bostadsbidrag (KBH) till personer med funktionsnedsättning fr o m den 1 
februari 2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg.
att  fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 
bostadsbidrag
- till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna 
(LSS 9 § 9) med behov utifrån inkomst
- till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) 
med behov utifrån inkomst 
i enlighet med Bilaga 1 och 2 till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskotts skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 2019  

att  ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente i enlighet 
med föreliggande förslag, att gälla fr o m den 1 februari 2019 

att    fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag
  - till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 
Göteborgsmodellen)
  i enlighet med Bilaga 3 till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 2019
  
att fastställa förslag till Avgifter och tillämpningsregler inom 
äldre- och handikappomsorg, att gälla fr o m den 1 februari 2019
 
att anse vård- och omsorgsnämndens begäran om utökade kostnader 
enligt förslaget som inarbetad i EVP 2019-2021 utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 13-14/6 2018.
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Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att  upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 

(KBH) till personer med funktionsnedsättning fr o m den 1 februari 
2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg.

att  fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 
bostadsbidrag

- till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 
§ 9) med behov utifrån inkomst

- till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) med 
behov utifrån inkomst 

i enlighet med Bilaga 1 och 2 till vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskotts skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 2019  

att  ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente i enlighet med 
föreliggande förslag, att gälla fr o m den 1 februari 2019 

att    fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag
  - till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 

Göteborgsmodellen)
  i enlighet med Bilaga 3 till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 

skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 2019
  
att fastställa förslag till Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- 

och handikappomsorg, att gälla fr o m den 1 februari 2019
 
att anse vård- och omsorgsnämndens begäran om utökade kostnader 

enligt förslaget som inarbetad i EVP 2019-2021 utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 13-14/6 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

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 15:00-
20:50 
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
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00  vardochomsorg@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Gunnar Jönsson

046-355000

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen 

Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- 
och handikappomsorg samt kommunalt 
bostadsbidrag
Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen. I Internbudget och verksamhetsplan 
2016 har vård- och omsorgsnämnden gett vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifter, 
förbehållsbelopp och subventioner för LSS-bostäder.
Avgiftsuttaget av brukare för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård begränsas utifrån socialtjänstlagen genom 
förbehållsbelopp och maxtaxa. Lund har med nuvarande modell fastställt 
högre förbehållsbelopp än vad som krävs enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningen har tidigare redovisat en utredning avseende maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 303 i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag om ändring av maxtaxan.
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande modell gällande subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning har två olika 
ändamål. 
Dels begränsas hyresuttaget av brukare med funktionsnedsättning i LSS-
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad (LSS 9 § 9) genom en maxhyra. Maxhyran gäller oavsett inkomst. 
(Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.) 
Dels subventionerar vård- och omsorgsnämnden, genom nuvarande 
inriktning på kommunalt bostadsbidrag (KBH), även bostadskostnader 
för enskilda personer med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 
Möjlighet att beviljas kommunalt bostadsbidrag, KBH, gäller oavsett 
inkomst. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 april 2018, § 34
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts skrivelse den 5 april 2018, 
jämte Bilaga 1-3
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Förslag till Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och 
handikappomsorg 2018-04-05
Förslag till ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente
Yttranden från föreningar i Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet

Barnets bästa
Barn kan påverkas indirekt genom att en vårdnadshavare utifrån förslaget 
får högre/lägre avgift eller påverkas av ny inriktning av KBH. 
I utredningen finns förslag avseende avgifter som direkt avser barn. 
Differentierad avgift utifrån ålder vid korttidstillsyn och korttidsvistelse 
får till följd att avgiften för yngre barn sänks och höjs något för äldre 
barn. Unga med beslut 9:8 § som fyllt 18 år (som har egna inkomster) 
svarar för hyra och sina egna kostnader vid deltagande i fritids- och 
kulturella aktiviteter.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott anför följande:

1. NUVARANDE MODELL FÖR BEGRÄNSAT 
AVGIFTSUTTAG 

Nedan följer en beskrivning av nuvarande modell för begränsning av 
avgiftsuttag av äldre brukare och av brukare med funktionsnedsättning.
Maxtaxa/avgiftstak 
I socialtjänstlagen1 finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift, maxtaxa/avgiftstak, för vad kommunen kan ta 
ut av brukaren i avgift för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård. Maxtaxan gäller brukare oavsett 
betalningsförmåga/inkomst. 
2016 lade vård- och omsorgsnämnden fram ett förslag om ändring av 
maxtaxan. Den 1 februari 2017 höjdes maxtaxan/avgiftstaket i Lund 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-12-20 § 303 för att vara i nivå 
med den lagstadgade maxtaxan, en tolftedel av 53,92 % av 
prisbasbeloppet (2013 kr/mån 2017 års nivå). 
Avgiftsutrymme i förhållande till inkomst
Enligt socialtjänstlagen2 får avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård inte uppgå till ett så stort belopp att 
brukaren inte ”förbehålls” tillräckliga medel för sina personliga behov 
och andra normala levnadskostnader. Kommunen har därmed inte 
möjlighet att ta ut full avgift av alla brukare till följd av att vissa saknar 
avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Kommunen fastställer nivån för hur 
mycket brukaren ska ha kvar för sina personliga behov och normala 

1 SoL 8 kap 5 §
2 SoL 8 kap 6 §



3 (31)
Diarienummer

2018-05-17 KS 2018/1012

levnadskostnader förbehållsbeloppet (minimibeloppet enligt 
socialtjänstlagen eller mer). 
Minimibelopp enligt socialtjänstlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Det finns ett fastställt minimibelopp för vad brukaren ska ha kvar om 
avgift ska kunna tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård.
Enligt socialtjänstlagen ska minimibeloppet täcka normalkostnader för 
livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och 
TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, 
hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.3                                                                                                                   
Minimibeloppet utgår från Konsumentverkets beräkningar avseende 
hushållskostnader.4

Minimibeloppet ska enligt socialtjänstlagen utgöra lägst en tolftedel av
1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande 
makar och sambor.
Nivån för minimibeloppet ändras årligen utifrån prisbasbeloppet. 
Om brukarens kostnader överstiger normalkostnader för sådant som 
minimibeloppet ska täcka eller om brukaren har andra varaktigt 
fördyrande levnadsomkostnader om minst ett par hundra kronor per 
månad, kan ett individuellt tillägg beviljas.5 

Förbehållsbelopp i Lund
Lund har med nuvarande modell fastställt högre förbehållsbelopp än vad 
som krävs enligt socialtjänstlagen, dvs förbehållsbeloppet är högre än 
minimibeloppet.
Förbehållsbeloppet, medlen brukaren ska ha kvar för sina personliga 
behov och andra normala levnadskostnader (inkl. kost) innan avgift kan 
tas ut (för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård) 
varierar i Lund utifrån brukarens ålder, om brukaren bor i ordinärt eller 
särskilt boende, samt utifrån om brukaren är ensamstående eller 
sammanboende.

3  SoL 8 kap 7§
4 Proposition 2000/01:149 s.39
5 Proposition 2000/01:149 s.59

Ordinärt boende 
och insats i LSS-
boende 
Hushållstyp

Prisbasbelopp 

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund
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Särskilt boende 
enligt SoL 4§1

Prisbasbelopp 
2018 45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Över 65 år 83,64% 3 171 kr

Kostavgift 2018 Rörlig 2 000 kr

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5 171 kr

19-64 år 100,08% 3 795 kr

Kostavgift 2018 Rörlig 2 000 kr

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5 795 kr

Lunds fastställda förbehållsbelopp i särskilt boende enligt SoL består av 
en fast procentsats knutet till prisbasbeloppet och en rörlig del knutet till 
kostavgiften. Kostavgiften 2018 är fastställd till 2000 kr/mån.  
Kostavgiften är idag rörlig och justeras enligt nuvarande beslut årligen 
utifrån vad som angetts gällande livsmedelskostnaderna i 
Konsumentverkets årliga beräkningsunderlag ”Koll på pengarna”

2018 45 500 kr

Ensamstående 
över 65 år

140,87% 5 341 kr

Sammanlevande
makar o sambor 
över 65 år

118,80% 4 505 kr

Ensamstående 
19-64 år

155,49% 5 896 kr

Sammanlevande
makar o sambor 
19-64 år

129,02% 4 892 kr
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Förbehållsbelopp medflyttande parboende i Lunds kommun

Medflyttande 
parboende 
enligt SoL
Över 65
Prisbasbelopp 
2018 44 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Över 65 år
Huvudmål

70,04%6 2597 kr

Kostavgift 
huvudmål+livs-
medel  

Rörlig 2659 kr7

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5256 kr

Över 65 år alla 
måltider

70,04%8 2597 kr

Kostavgift 
medflyttande alla 
måltider

Rörlig 4149 kr9

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

6746 kr

6 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
7 Fastställt 2010-12-08 § 142, 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
8 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
9 Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
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Medflyttande 
parboende 
enligt SoL
19-64
Prisbasbelopp 
2018 45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

19-64 år
Huvudmål

76,54%10 2902 kr

Kostavgift 
huvudmål+livs-
medel  

Rörlig 2659 kr11

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5561 kr

19-64 år alla 
måltider

76,54%12 2902 kr

Kostavgift 
medflyttande alla 
måltider

Rörlig 4149 kr13

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

7051 kr

Beräkning avgiftsutrymme - ordinärt boende
Brukarens betalningsförmåga räknas ut utifrån inkomst, bostadskostnad 
och förbehållsbelopp, det kallas brukarens avgiftsutrymme. 

Beräkning avgiftsutrymme
Bruttoinkomster inklusive eventuellt bostadstillägg (eller motsvarande) 
Minus skatter
Minus faktisk bostadskostnad 
Minus generellt förbehållsbelopp (lägst minimibeloppet enligt 
socialtjänstlagen)
Minus individuellt förbehållsbelopp (i förekommande fall) 
= Avgiftsutrymme

10 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
11 Fastställt 2010-12-08 § 142, 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
12 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
13 Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
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Beräkning avgiftsutrymme - särskilt boende
I beräkningen av avgiftsutrymmet för brukare i särskilt boende enligt 
SoL tas det hänsyn till kostavgiften så att den ingår i förbehållsbeloppet. 
Den del av förbehållsbeloppet som avser kost är därmed en rörlig andel 
av prisbasbeloppet. 

Beräkningen av brukarens avgiftsutrymme i särskilt boende SoL14

Bruttoinkomster inklusive eventuellt bostadstillägg (eller motsvarande) 
Minus skatter
Minus kostavgift
Minus hyra
Minus fastställt förbehållsbelopp exklusive kostavgift
Minus individuellt förbehållsbelopp i förekommande fall
=Avgiftsutrymme

Negativt avgiftsutrymme
I de fall de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård är högre än avgiftsutrymmet måste 
kommunen minska avgifterna så de inte överstiger avgiftsutrymmet. I de 
fall avgiftsutrymmet är negativt, dvs brukaren saknar medel motsvarande 
förbehållsbeloppet, har kommunen ingen skyldighet att betala ut 
mellanskillnaden till brukaren.15 
I Lunds nuvarande modell för ordinärt boende nollställs avgifterna för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård om 
brukaren har ett negativt avgiftsutrymme. I den nuvarande modellen för 
särskilt boende nollställs avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård men hyra och kostavgift tas ut även om 
brukaren har ett negativt avgiftsutrymme. 
Förbehållsbelopp styr även begränsning av hemtjänstavgift
Vid fastställande av hemtjänstavgift har Lund idag valt att inte ta ut full 
hemtjänstavgift om hemtjänstavgiften utgör en viss procentandel av den 
enskildes avgiftsutrymme. (Avgiftsutrymmets storlek påverkas av 
förbehållsbeloppet.) 

Hemtjänstnivå 1, avgiften begränsning 60 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 2, avgiften begränsning 70 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 3, avgiften begränsning 80 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 4, avgiften begränsning 100 % av avgiftsutrymmet.

14 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
15 Det finns dock möjlighet söka försörjningsstöd inom socialförvaltningen.
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2. NUVARANDE MODELL FÖR SUBVENTION AV 
BOSTADSKOSTNADER FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Nedan följer en beskrivning av nuvarande modell för subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har 
ingen motsvarande subvention av bostadskostnader för äldre. 
Vård- och omsorgsnämndens modell gällande subvention av bostäder för 
personer med funktionsnedsättning har två olika ändamål. 

- Maxhyra - begränsar hyresuttaget av brukare med 
funktionsnedsättning i LSS-bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9). 

- Kommunalt bostadsbidrag (KBH) - genom nuvarande 
inriktning subventioneras bostadskostnader för enskilda personer 
med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 

Avseende det kommunala ansvaret för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning finns det dock en grundläggande skillnad mellan 
LSS-bostad och ordinärt boende. 
Kommunen har skyldighet enligt lag att tillhandahålla särskilt boende till 
personer med funktionsnedsättning utifrån LSS-lagstiftningen. Brukare 
som beviljas LSS-bostad är hänvisade till den bostad som anvisats, det 
finns inte möjlighet att välja en lägenhet med lägre hyra.  Det innebär 
också att det måste vara möjligt för brukaren att bo där oavsett inkomst. 
Idag kan kommunen tillgodose den skyldigheten genom en fastställd 
maxhyra oavsett inkomst och att de brukare som inte har tillräckliga 
medel kan söka försörjningsstöd. Ansvaret för ordinärt boende är dock 
inte en kommunal skyldighet. 
Maxhyra
2006 beslutade vård- och omsorgsnämnden om hyressubvention genom 
fastställande av ett maximalt hyresbelopp för LSS-bostad. Maxhyran 
justeras i samband med att Försäkringskassans belopp för maxhyra som 
används som grund för beräkning av särskilt bostadstillägg justeras. 2017 
är därmed det maximala hyresbeloppet fastställt till 6 200 kr per månad 
för bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad.16

Maxhyran gäller alla oavsett inkomst. 
Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.

16 Voo 2006-04-19 § 59, 2010-12-08 § 141



9 (31)
Diarienummer

2018-05-17 KS 2018/1012

Kommunalt bostadsbidrag, KBH
Kommunalt bostadsbidrag i Lund, KBH infördes 1964.17 Subventionen 
syftar bla till att stimulera personer med funktionsnedsättning att skaffa 
sig moderna och lättskötta bostäder, som är lämpliga utifrån personens 
funktionsnedsättning.
KBH avser att i princip täcka den merkostnad för bostaden som orsakas 
av den enskildes funktionsnedsättning, som
- Merkostnad pga att funktionsnedsättningen i sig medför behov av en 
större bostad än annars. 
- Merkostnad pga att funktionsnedsättningen i sig medför behov av en 
särskilt belägen lägenhet.
- Merkostnad pga bostadens utformning.
Enligt praxis har KBH endast i mindre utsträckning beviljats för personer 
med funktionsnedsättning som beviljats bostad enligt SoL eller LSS 9 § 
9.18 Ett särskilt beslut har dock fattats avseende bostäder med särskild 
service på Valdemarsväg där 14 % av hyreskostnaden berättigar till 
KBH.19 För gruppbostäder och servicebostäder har vård- och 
omsorgsnämnden istället en generell subvention, maxhyra (enligt ovan).

Nuvarande modell för subvention gäller alla oavsett inkomst.

3. UTREDNINGSUPPDRAGET 
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen.
Vård- och omsorgsnämnden står inför krav på budgetanpassningar för 
kommande år. Den ökande andelen äldre och allt större krav på 
kvalificerad vård- och omsorg i hemmet ställer också krav på god 
resursanvändning och hållbar långsiktig planering för att säkra den 
ekonomiska långsiktigheten. Internbudget och verksamhetsplan 2016 
innehåller vård- och omsorgsnämndens särskilda uppdrag till 
förvaltningen20. Mot bakgrund av kommunens ekonomiska 
förutsättningar skulle ett antal utredningsuppdrag genomföras bla; 
Översyn av

- avgifter och förbehållsbelopp
- subventioner för LSS-bostäder

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott fastställde särskilda 
utredningsdirektiv till vård- och omsorgsförvaltningen.21

17 Stadsfullmäktige 1964-03-20 § 80
18 Utvecklingsledare, handläggare KBH 2016-05.
19Av socialnämnden som tidigare svarade för KBH. Utvecklingsledare, handläggare KBH 
2016-05
20 Verksamhetsplan med internbudget 2016 sid. 23
21 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-01-27 § 6
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AU:s utredningsdirektiv - översyn av avgifter och förbehållsbelopp 
Översynen syftar till att utreda möjligheten att höja intäkterna via ändring 
av förbehållsbelopp och avgifter. Även ersättningar för kostnader i 
samband med utförande av LSS-insatser ska studeras.   

Målet är att till vård- och omsorgsnämnden överlämna 
- förslag till nya avgifter och taxor som innebär ökade intäkter.
- förslag som innebär minskad administration i avgiftshanteringen.
- översyn av förbehållsbeloppen.
Uppdraget är avgränsat till avgifter och förbehållsbelopp avseende vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet.

AU:s utredningsdirektiv - översyn av subventioner för LSS-bostäder 
Översynen av hyressubventionerna ska genomföras i syfte att se om 
utformningen av subventionerna är rätt utformad. Möjligheten att 
subventionen ska vara inkomstprövad ska belysas.

Målet är att till vård- och omsorgsnämnden överlämna 
-förslag om en hyressubvention som innebär att stöd utgår till de brukare 
som bedöms ha behov av subvention.
Uppdraget är avgränsat till att brukare som inte har tillräcklig inkomst för 
att betala hyra för en LSS-bostad ska beviljas subvention, så att beslutet 
om LSS-bostad kan verkställas.

4. FÖRSLAG TILL NY MODELL FÖR BEGRÄNSAT 
AVGIFTSUTTAG 

Förslag förbehållsbelopp ordinärt boende 
Övervägande gällande förbehållsbelopp för ordinärt boende
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har bedömt att nuvarande 
förbehållsbelopp för ordinärt och särskilt boende bör höjas med 200 kr. 
Höjningen är en anpassning till förändringar, tex inköp via matkasse i 
hemvården.

Nytt förslag höjning av förbehållsbeloppet 200 kr

Tidpunkt förändring
Förändringen föreslås from den 1 februari 2019.
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NUVARANDE FÖRSLAG

Ordinärt 
boende 
insats i LSS-
boende 
Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 kr

Procent 
av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Procent av 
prisbas-
beloppet 

Kronor/  
månad 2018 

Ökning i 
förhåll-
ande till 
nuvar-
ande 
förbehålls-
belopp 
kr/månad
2018

Ensamstående 
över 65 år

140,87% 5 341 kr 146,14% 5 541 kr +200 kr

Sammanlevan
de makar o 
sambor över 
65 år

118,80% 4 505 kr 124,09% 4 705 kr +200 kr

Ensamstående 
19-64 år

155,49% 5 896 kr 160,77% 6 096 kr +200 kr

Sammanlevan
de makar o 
sambor 19-64 
år 

129,02% 4 892 kr 134,29% 5 092 kr +200 kr
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Förslag förbehållsbelopp särskilt boende 
Övervägande gällande förbehållsbelopp för särskilt boende enligt 
SoL
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har bedömt att nuvarande 
förbehållsbelopp för ordinärt och särskilt boende bör höjas med 200 kr. 
Höjningen är en anpassning till förändringar.

Nytt förslag höjning av förbehållsbeloppet 200 kr

Tidpunkt förändring- Förändringen föreslås from den 1 februari 2019.
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NUVARANDE FÖRSLAG

Särskilt 
boende enl. 
Sol
Prisbas-
belopp 2018 
45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Procent av 
prisbas-
beloppet 

Kronor/  
månad 2018 

Ökning i 
förhållan
de till 
nuvar-
ande 
förbehålls
belopp 
kr/månad
2018

över 65 år 83,64% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 171 kr 
exklusi-
ve kost-
avgift 
som 
fastställs 
årligen

88,91% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 371 kr 
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

+200 kr

19-64 år 100,08% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 795 kr 
exklusi-
ve kost-
avgift 
som 
fastställs 
årligen

105,36% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 995 kr 
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

+200 kr
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Förbehållsbelopp medflyttande i PARBOENDE

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även nya 
förbehållsbelopp för medflyttande i parboende. 
Medflyttande i parboende särskilt boende

- Då personen i parboende väljer att endast äta huvudmålet på 
boendet och betala kupongpris för detta.

Förbehållsbeloppet föreslås vara detsamma som för en person i 
särskilt boende 88,91%/105,36% av prisbasbeloppet exklusive 
beräknad livsmedelskostnad huvudmål enligt konsumentverket 
och exklusive merkostnad för faktisk kostavgift för huvudmålet 
(räknas om årligen).

Kostavgift för huvudmål vid parboende är kupongpris för part som 
endast äter huvudmålet på det särskilda boendet enligt beslut 2010-
06-09 § 84 (räknas om årligen).
Kostavgift 2018 som föreslås läggas till förbehållsbeloppet enligt 
ovan=(kostnad för livsmedelskostnad 2018-40 % av 
livsmedelskostnaden för huvudmål22) + kostnad kupong (häfte) 
2018*30 måltider/månad(genomsnitt)=2000kr-
0,40*2000kr+41kr*30= 2430 kr år 2018 (räknas om årligen)
- Då personen i parboende väljer att ha månadsabonnemang och äta 

samtliga måltider på boendet och betalar särskilt fastställd avgift 
för detta.

Förbehållsbeloppet föreslås vara detsamma som för en person i 
särskilt boende 88,91%/105,36% av prisbasbeloppet exklusive 
faktisk kostnad för kostavgift gällande person i parboende 
(räknas om årligen).
Kostavgift vid parboende vid månadsabonnemang 
2018=4149kr/månad23 enligt beslut 2010-06-09 § 84 (räknas om 
årligen).

22 Kostnaden dygnsportion beräknas huvudmål 40 %.
23 Enligt beslut 2010-06-09 § 84
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NUVARANDE FÖRSLAG

Medflyttande
parboende enl 
SoL4§1

Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 kr

Procent av 
prisbasbelopp
2018

Kronor/  
månad 
2018 

Procent av 
prisbasbelopp
2018
Som person i 
särskilt boende 
exklusive 
beräknad 
kostnad för 
kost parboende

Kronor/  
månad 
2018 
Som 
person i 
särskilt 
boende 
exklusive 
beräknad 
kostnad för 
kost 
parboende

Ök-
ning i 
förhåll
ande 
till 
nuvar-
ande 
förbeh
ålls-
belopp 
kr/mån
2018

Medflyttande
parboende 
boende 
huvudmålet
över 65 år 

70,04%
exklusive 
beräknad 
livsmedelsko
stnad + 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

5256 kr 88,91% 
exklusive 
beräknad 
livsmedelskostn
ad + kostavgift 
som fastställs 
årligen

3 371 
+2430= 
5801 kr

 545 kr

Medflyttande
parboende 
samtliga 
måltider 
över 65 år 

70,04%
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

6746kr 88,91% 
exklusive 
kostavgift som 
fastställs 
årligen

3 371 kr 
+4149= 
7520 kr

774 kr

Medflyttande
parboende 
huvudmålet
19-64 år

76,54%
exklusive 
beräknad 
livsmedelsko
stnad + 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

5561 kr 105,36% 
exklusive 
beräknad 
livsmedelskostn
ad + kostavgift 
som fastställs 
årligen

3 995 
+2430= 
6425 kr

864 kr

Medflyttande
parboende  
samtliga 
måltider
19-64 år

76,54%
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

7051 kr 105,36% 
exklusive 
kostavgift som 
fastställs 
årligen

3 995 kr 
+4149= 
8144 kr

1093 kr
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5. FÖRSLAG TILL NY MODELL FÖR SUBVENTION AV 
BOSTADSKOSTNADER 

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot brukare LSS-bostad med särskild service för vuxna 
Avseende det kommunala ansvaret för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning finns det en grundläggande skillnad mellan LSS-
bostad och ordinärt boende. 
Kommunen har skyldighet enligt lag att tillhandahålla särskilt boende till 
personer med funktionsnedsättning utifrån LSS-lagstiftningen. Det 
innebär också att det måste vara möjligt för brukaren att bo där oavsett 
inkomst. Idag kan kommunen tillgodose den skyldigheten genom en 
maxhyra för LSS-bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9) oavsett inkomst, de brukare som 
trots hyresbegränsningen inte har tillräckliga medel kan söka 
försörjningsstöd. 
Maxhyran begränsar därmed hyran för alla brukare i LSS-bostad med 
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad oavsett 
inkomst. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att 
nuvarande maxhyra ersätts av en ny modell som istället avser att 
subventionera de brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna 
som har lägre inkomster. Ett kommunalt bostadsbidrag bör vara 
inkomstrelaterat.
Negativt avgiftsutrymme
Negativt avgiftsutrymme betyder att den enskilde inte har tillräckliga 
medel som uppnår det fastställda förbehållsbeloppet. 
Det finns kommuner som vid begränsad inkomst beviljar kommunalt 
bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad, tex Gävle och Göteborg. 
Göteborg betalar ut kommunalt bostadsbidrag om brukare i LSS-boende 
inte har kvar tillräckliga medel då hyran har betalats. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott vill lyfta fram att bidragsmodellen är 
viktig så att Försäkringskassan inte drar in möjlighet för brukaren att 
beviljas Statligt bostadstillägg. Det är viktigt att Försäkringskassan inte 
bedömer det som en hyresnedsättning. I Göteborg har man fått göra om 
sitt system då reducering av hyrorna avseende LSS-bostäder medförde att 
Försäkringskassan avslog ansökningar om Statligt bostadstillägg. (Bidrag 
istället för reducering av hyror innebär dock ökad administration).

Förslag ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag 
LSS-bostad
Kommunalt bostadsbidrag är inte en kommunal skyldighet. 
Enligt lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter 2 kap 6 § får 
kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska 
deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.
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För att brukare som tilldelats en bostad utifrån beslut om LSS-bostad 
med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9) ska ha medel kvar att leva på 
då hyran har betalats, föreslår vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
att ett inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag betalas ut om brukare i 
LSS- bostad inte kommer upp i det fastställda förbehållsbeloppet. Det 
kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som 
överstiger den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnaden inom 
förmånen särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. (Dvs år 2018 
den del av hyran som överstiger 6 620/3 310 kr). 
Konstruktionen att betala ut ett kommunalt bostadsbidrag istället för att 
reducera hyran är en följd av regelverket som styr Försäkringskassans 
beviljade av Statligt bostadstillägg. Enligt Socialförsäkringsbalken 
2010:110 101 kap 8 § lämnas Statligt bostadstillägg inte för sådan 
bostadskostnad som fastställts med beaktande av den försäkrades 
inkomst. Det innebär att om vård- och omsorgsnämnden istället skulle 
reducera hyran för en brukare till följd av lägre inkomst förlorar brukaren 
enligt Socialförsäkringsbalken rätten till Statligt bostadstillägg.

Kommunalt bostadsbidrag är en icke lagreglerad insats, som kommunen 
själv beslutar om utifrån 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala 
befogenheter (2009:47). Beslutet kan inte överklagas genom 
förvaltningsbesvär, dock kan beslutets laglighet prövas utifrån beslutet. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att den föreslagna 
inkomstrelaterade inriktningen på KBH är angelägen då den syftar till att 
ge ekonomiskt stöd till den grupp brukare i särskilt boende som har lägre 
inkomster.
Förslag Riktlinje och tillämpningsanvisning kommunalt bostadsbidrag 
för brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna se bilaga. 
Brukarens inkomst föreslås beräknas utifrån den inkomstberäkning som 
görs för beräkning av brukarens avgiftsutrymme. Vid bedömning av 
brukarens rätt till/omfattning av kommunalt bostadsbidrag föreslås dock 
även eventuellt äldreförsörjningsstöd ingå vid beräkningen av brukarens 
inkomst. Äldreförsörjningsstödet syftar till att garantera de över 65 år 
som har låg pension eller ingen pension alls en skälig levnadsnivå. 
Äldreförsörjningsstöd är ett statligt stöd för att kunna betala för 
försörjning och boende. 
Upphörande nuvarande inriktning KBH
Om nuvarande inriktning kommunalt bostadsbidrag, KBH skulle upphöra 
kan det påverka enskilda personers ekonomi. Staten svarar för olika 
former av stöd avseende bostadskostnader.

Bostadsstöd enligt Socialförsäkringsbalken
Statligt bostadstillägg kan sökas av den som får sjukersättning, pension 
eller vissa liknande förmåner. Vid beräkning av statligt bostadstillägg 
beaktas from 2018 96 % av bostadskostnaden per månad beaktas som 
inte överstiger 5 000 kr för den som är ogift och 2 500 kr för den som är 
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gift. Därutöver beaktas 70 % av bostadskostnaden per månad av den del 
som överstiger 5 000 kr men inte 5 600 kr för den som är ogift och den 
del som överstiger 2 500 kr men inte 2 800 kr för den som är gift. För de 
över 65 år läggs 340 kr till bostadskostnaden för ogifta och 170 kr för 
gifta.24 

Vid lägre inkomst kan det finnas rätt till särskilt bostadstillägg, för 
personer över 65 år kan även finnas möjlighet till äldreförsörjningsstöd. 
För att beräkna särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd finns 
också en begränsning gällande vilken bostadskostnad som beaktas, 
bostadskostnad som beaktas är from 2018 maximalt 6 620 kr för ogifta 
och 3 310 kr för gifta.25 Vård- och omsorgsnämnden nuvarande maxhyra 
för LSS-bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad (LSS 9 § 9) har satts utifrån nivån för bostadskostnad 
som beaktas för ogifta.26 

För en försäkrad som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller 
aktivitetsersättning finns möjlighet söka boendetillägg som ett 
kompletterande bidrag.27 Storleken på boendetillägget beror på om den 
försäkrade är gift eller ogift samt på antalet barn som finns i hushållet. 
Även den sökandes inkomst beaktas.28 

Dessutom finns möjlighet söka bostadsbidrag för barnfamiljer eller 
personer 18-28 år.

Nackdelar nuvarande kommunala bostadsbidrag, KBH
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att nuvarande modell 
av kommunalt bostadsbidrag, KBH kan ha betydelse för det nuvarande 
syftet; att stimulera personer med funktionsnedsättning att skaffa 
moderna och lättskötta bostäder, lämpliga med hänsyn till den enskildes 
funktionsnedsättning. 

Nuvarande KBH är dock inte lagstyrt utan ett frivilligt bidrag som 
kommunen har inrättat. Vissa kommuner erbjuder bostadsbidrag på 
frivillig grund. Eftersom bidraget är frivillig ser regelverket olika ut i de 
kommuner som erbjuder kommunalt bostadsbidrag. KBH finns i ett fåtal 
av landets kommuner.29 

KBH regleras i vård- och omsorgsnämndens reglemente som fastställs av 
kommunfullmäktige. Enligt § 2 ansvarar vård- och omsorgsnämnden för 
beslut om kommunalt bostadsbidrag till personer med 

24 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 102 kap § 22
25 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 102 kap § 27
26 Fram tom 2017 har nivån/maxhyran varit 6 200 kr för ensamstående.
27 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 103 b kap § 2
28 Boendetillägg, FK vägledning ver, 3 2012:3 S 29
29 www.habilitering.se/funktionshinderguiden Stockholms läns landsting

http://www.habilitering.se/funktionshinderguiden
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funktionsnedsättning. Nuvarande anvisningar avseende KBH i Lund 
gäller from 2009-01-01.30 

Förvaltningen har de senaste åren upplevt att nuvarande kommunala 
bostadsbidrag, KBH inte är optimalt. KBH i Lund är inte inkomstprövat, 
vilket skiljer sig från såväl statliga bidrag som kommunalt bostadsbidrag 
i flera andra kommuner. I studerade kommuner som de senaste åren 
infört former av kommunalt bostadsbidrag (Täby, Partille, Kungsbacka, 
Gävle) avser det kommunala bostadsbidraget bostad med särskild service 
eller annan särskilt anpassad bostad. Lunds kommunala bostadsbidrag 
genom KBH vänder sig främst till personer i ordinärt boende.

Det nuvarande regelverket för KBH i Lund är otydligt och 
handläggningen kräver ett nytt regelverk om bidraget ska bevaras med 
nuvarande inriktning. 

Information om KBH har endast funnits i begränsad utsträckning. Vård- 
och omsorgsförvaltningen har endast informerat allmänheten om 
möjligheten att söka KBH via Stöd- och serviceguiden. Det kan finnas 
invånare i Lund som idag inte söker förmånen men som skulle vara 
berättigade bidraget enligt nuvarande regelverk. Om nuvarande form av 
KBH ska bevaras och möjligheten att söka KBH skulle bli känt för alla 
med funktionsnedsättning i Lund, vilket utifrån kommunallagens 
likabehandlingsprincip bedöms nödvändigt, antar vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att vård- och omsorgsnämndens utgifter 
för KBH skulle öka. 

Omfattning nuvarande inriktning kommunalt bostadsbidrag, KBH
48 personer var beviljade KBH 2016-05-30. Det genomsnittliga bidraget 
per person var 890 kr/månad (min 135 kr/månad och max 3053 
kr/månad). Det är inte många som ansöker om KBH. 7 st nya 
ansökningar om KBH inkommit 2013-2016-05-30 (4 inkom 2014 då 
skrev in att KBH skulle anges i Inkomst och bostadsförfrågan.)

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende/annan 
särskilt anpassad bostad LSS
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
förvaltningen ska se över regelverket för nuvarande Kommunalt 
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning (KBH) till exempel 
enligt Göteborgsmodellen med inriktningen att det ska vara kvar.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har därmed tagit fram förslag 
till riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende (KBH).

30 Anvisningar Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning (KBH), 
socialförvaltningen Lund 2009-01-01 
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Om nuvarande inriktning på Kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning (KBH) ska vara kvar föreslår vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att kommunfullmäktige fastställer 
riktlinjer för dessa. Utifrån riktlinjerna föreslås vård- och 
omsorgsnämnden få i uppdrag av kommunfullmäktige att besluta om mer 
detaljerade tillämpningsregler. Vård- och omsorgsnämnden avgör 
därmed frågor om tolkningen och tillämpningen av riktlinjerna för KBH. 
Det bedöms innebära en möjlighet till större flexibilitet vid behov av 
eventuella förändringar.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har med utgångspunkt från 
Göteborgsmodellen tagit fram förslag till riktlinjer för kommunalt 
bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende 
(KBH). Enligt Göteborgsmodellen beviljas kommunalt bostadsbidrag 
baserat på Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47). Enligt 2 
kap 6 § får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att 
minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.

Huvudprinciperna för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
är att det kommunala bostadsbidraget ska:

- underlätta för personer med en varaktig funktionsnedsättning att 
få en ändamålsenlig bostad. 

- att kompensera hushåll för en bostadskostnad, som utifrån 
särskilda behov kopplade till varaktig 
funktionsnedsättning, innebär en merkostnad för bostaden. 
KBH syftar inte till att kompensera personer med varaktig 
funktionsnedsättning för låga inkomster.

- sökanden ska visa att denne har en varaktig 
funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på 
bostadens utformning 

- sökande ska visa att en merkostnad för bostaden uppstår 
på grund av den varaktiga funktionsnedsättningen. 

- bostaden ska vara ändamålsenlig med hänsyn till den 
funktionsnedsattes särskilda behov och utrustad så att den 
är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

- storleken på KBH fastställs genom beräkning av 
sökandens bostadskostnad. Bostadskostnaden minskas 
med den egna angivna andelen av bostadskostnaden. 
Skillnaden kan betalas ut i form av KBH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Målgruppen främst personer som har merkostnad till följd av sin 
funktionsnedsättning pga behov av extra bostadsyta - tex för behov 
använda rullstol vid förflyttning, förvaring av hjälpmedel eller utrymme 
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för personliga assistenter. Annat skäl till merkostnad till följd av sin 
funktionsnedsättning kan vara att personen har behov av närhet till 
samhällsservice.

Enligt Göteborgsmodellen kan kommunalt bostadsbidrag beviljas om 
man till följd av sin funktionsnedsättning flyttat till den bostad man bor i 
och den tidigare bostaden inte motsvarat behovet. Normalt gäller därmed 
kommunalt bostadsbidrag ej de som redan bor i en lämplig och 
funktionell bostad när funktionsnedsättningen uppstår. Vid kraftigt sänkt 
inkomst när funktionsnedsättning uppstår föreslår dock vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att undantag kan göras, och KBH 
beviljas, om den enskilde bor i en redan lämplig och funktionell bostad.  

Med nuvarande KBH i Lund styrs storleken på KBH av en skattning av 
merkostnaden till följd av funktionsnedsättningen i det individuella fallet. 
Vård- och omsorgsförvaltningens handläggare av nuvarande KBH har 
lyft fram att det är svårt att skatta denna merkostnad.

En skillnad med förslaget är att storleken på KBH istället styrs av den del 
av hyran som får tas med i beräkningen samt av den funktionsnedsattes 
egen andel av hyran utifrån inkomst. Den sökande måste kunna visa att 
det finns en merkostnad för boendet till följd av den varaktiga 
funktionsnedsättningen.

Göteborgs stads kostnad för KBF var 1 857 tkr (2017). Vid årsskiftet 
2017/2018 var det 96 personer som var beviljade KBF.31 Då Göteborg 
har fler invånare än Lund skattas grovt kostnad för KBF till 500 -1 000 
tkr. Dessutom tillkommer administrativa kostnader för handläggning och 
utbetalning (utbetalningssystem).

Förslag till Riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende (KBH), se bilaga.

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot brukare särskilt boende för äldre
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att en subventionen 
bör införas även för äldre som utifrån sin inkomst inte har tillräckliga 
medel kvar då de betalat hyra för en bostad de tilldelats av vård- och 
omsorgsnämnden. Det som särskiljer brukare som beviljas en bostad 
enligt SoL från personer i ordinärt boende är att de oavsett hyresnivå är 
hänvisade till den bostad som anvisats, det finns inte möjlighet att välja 
en lägenhet med lägre hyra.

Negativt avgiftsutrymme särskilt boende för äldre enligt SoL
Negativt avgiftsutrymme betyder att den enskilde inte har tillräckliga 
medel som uppnår det fastställda förbehållsbeloppet. 

31 Telefonsamtal handläggare KBF Göteborg 2018-03-09
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Lunds nuvarande modell vid negativt avgiftsutrymme
I nuvarande modellen för särskilt boende nollställs avgifterna för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård dock tas 
hyra och kostavgift ut.
Exempel modell andra kommuner vid negativt avgiftsutrymme
I särskilt boende nollställs alla avgifter för vård och service vid negativt 
avgiftsutrymme, dock debiteras den boende normalt en kostavgift. I vissa 
inkomstlägen innebär kostavgiften att brukaren inte har tillräckliga medel 
kvar för övriga utgiftsposter som ingår i förbehållsbeloppet. Många 
kommuner hanterar detta problem genom att jämka (dvs minska) 
kostavgiften om brukaren inte uppnår lagstadgat förbehållsbelopp för 
övriga utgiftsposter. Andra kommuner (varav Lund är en) hänvisar 
brukaren att söka försörjningsstöd hos socialtjänsten för att täcka sina 
kostnader.32

Göteborg stad har även kommunalt bostadsbidrag till brukare inom 
särskilt boende för äldre. I Göteborgs stad består det kommunala 
bostadsbidraget för särskilt boende för äldre av ett avdrag på hyran och 
kostavgiften om brukaren inte kommer upp i ett garantibelopp då hyran 
och kostavgiften är betald. 

Förslag ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag 
äldreomsorg, särskilt boende för äldre
Kommunalt bostadsbidrag är inte en kommunal skyldighet. 
Enligt lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter 2 kap 6 § får 
kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska 
deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.

För att brukare som tilldelats en bostad utifrån beslut om särskilt boende 
enligt SoL ska ha medel kvar att leva på då hyran är betald, föreslår vård- 
och omsorgsnämndens arbetsutskott att ett inkomstrelaterat kommunalt 
bostadsbidrag betalas ut om brukare i särskilt boende enligt SoL inte 
kommer upp i det fastställda förbehållsbeloppet. Det kommunala 
bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som överstiger 
den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnaden inom förmånen 
särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. (Dvs år 2018 den del av 
hyran som överstiger 6 620 kr.)

För personer i särskilt boende för äldre enligt SoL föreslås att för att 
säkerställa förbehållsbeloppet sker det kommunala bostadsbidraget i 
första hand genom avdrag på kostavgiften. Om det inte räcker att minska 
kostavgiften för att säkerställa förbehållsbeloppet betalas resterande 
beviljat kommunala bostadsbidrag ut. Reducering av avgift kräver 
mindre administration än utbetalande av bidrag. 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vill lyfta fram att 
bidragsmodellen är viktig så att Försäkringskassan inte drar in möjlighet 

32 www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar
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för brukaren att beviljas Statligt bostadstillägg. Det är viktigt att 
Försäkringskassan inte bedömer det som en hyresnedsättning.
Konstruktionen att betala ut ett kommunalt bostadsbidrag istället för att 
reducera hyran är en följd av regelverket som styr Försäkringskassans 
beviljade av statligt bostadstillägg. Enligt Socialförsäkringsbalken 
2010:110 101 kap 8 § lämnas Statligt bostadstillägg inte för sådan 
bostadskostnad som fastställts med beaktande av den försäkrades 
inkomst. Det innebär att om vård- och omsorgsnämnden istället skulle 
reducera hyran för en brukare till följd av lägre inkomst förlorar brukaren 
enligt Socialförsäkringsbalken rätten till Statligt bostadstillägg.

Kommunalt bostadsbidrag är en icke lagreglerad insats, som kommunen 
själv beslutar om utifrån 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala 
befogenheter (2009:47). Beslutet kan inte överklagas genom 
förvaltningsbesvär, dock kan beslutets laglighet prövas utifrån beslutet. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att den föreslagna 
nya inkomstrelaterade inriktningen på KBH är angelägen då den syftar 
till att ge ekonomiskt stöd till den grupp brukare i särskilt boende som 
har lägre inkomster.

Förslag Riktlinje och tillämpningsanvisning kommunalt bostadsbidrag 
för brukare i särskilt boende för äldre se bilaga. Brukarens inkomst 
föreslås utifrån den inkomstberäkning som görs för beräkning av 
brukarens avgiftsutrymme i Lund.  Vid bedömning av brukarens rätt 
till/omfattning av kommunalt bostadsbidrag föreslås dock även eventuellt 
äldreförsörjningsstöd ingå vid beräkningen av brukarens inkomst. 
Äldreförsörjningsstödet syftar till att garantera de över 65 år som har låg 
pension eller ingen pension alls en skälig levnadsnivå. 
Äldreförsörjningsstöd är ett statligt stöd för att kunna betala för 
försörjning och boende. 
Bruksvärdeshyra en förutsättning för införande ny inriktning KBH
Idag är inte samtliga LSS-bostäder inom vård- och omsorgsförvaltningen 
bruksvärdessatta. Vård- och omsorgsförvaltningen har tecknat 
andrahandsavtal med brukare med LSS-bostäder där hyran anges som nu 
gällande maxhyra. Ett eventuellt borttagande av maxhyran förutsätter 
åtgärder avseende avtalen så att bruksvärdeshyra kan införas på samtliga 
lägenheter. Dessutom krävs det att en ny förhandlingsordning tas fram. 
Det kan enligt bedömning av kommunens jurist komma att krävas 
förhandling med hyresgästföreningen, inte om hyreshöjningen, men 
avseende införandetakten på hyreshöjningen. Förvaltningen kan därför 
inte räkna med att kunna genomföra hyreshöjningen fullt ut den                
1 februari 2019. Det bedöms dock inte få större ekonomiska 
konsekvenser då omfattningen av KBH är relaterat till hyran.
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6. ÄNDRING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS 
REGLEMENTE

Enligt vård- och omsorgsnämndens reglemente33 svarar vård- och 
omsorgsnämnden för

- kommunalt bostadstillägg (bostadsbidrag) till personer med 
funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att reglementet ändras 
till att vård- och omsorgsnämnden svarar för

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till brukare i LSS-bostad 
med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9)

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till brukare i särskilt boende 
för äldre (SoL 4 kap 1 §)

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende

7. ÖVRIGT AVSEENDE AVGIFTER
Kyrkoavgift 
Församlingstillhörighet har from 1 januari 2017 upphört att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Det innebär att brukarnas uppgift om 
församlingstillhörighet inte finns med i folkbokföringsuppgifterna från 
skatteverket. Beräkning av kyrkoavgift enligt nuvarande metod är därför 
inte möjlig. Det är enligt lag inte tillåtet att efterfråga en persons 
trostillhörighet. Kommunfullmäktige behöver därför ta ställning till 
vilken avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift som ska hanteras vid den 
preliminära skatteberäkning som utförs som grund för avgiftsbeslut 
avseende äldre- och handikappomsorg. Fram till att ett nytt beslut är 
fattat får den högsta kyrkoavgiften användas vid beräkningen då det är 
till fördel för den enskilde. 
Församlingarna i Svenska kyrkan i Lund har olika avgiftssatser för 
kyrkoavgiften. Alternativen är att för alla invånare Lunds kommun 
använda

A den högsta kyrkoavgiften. 
B den lägsta kyrkoavgiften. 
C den genomsnittliga kyrkoavgiften. 

En kommun som valt att inte alls ta hänsyn till kyrkoavgiften fick 
förordnande av förvaltningsrätten att kyrkoavgift ska beaktas vi 
fastställande av avgiftsunderlaget.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

33 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, § 30, den 27 oktober 2011, § 185 
samt den 24 september 2015 § 178.
34 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 4574-16 E
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Utifrån att det är frivilligt att tillhöra en kyrkan och att många idag inte är 
medlemmar i den svenska kyrkan, föreslås att den lägsta kyrkoavgiften 
tillämpas för alla invånare i Lunds kommun i den preliminära 
skatteberäkning som görs som grund för avgiftsbeslut.               
Reducering av hemtjänstavgift vid uppehåll av annan orsak än 
sjukhusvistelse
För de dagar brukare vistas på sjukhus sker idag reducering av avgiften, 
här föreslås ingen förändring. 

Vid brukares frånvaro av annan orsak än sjukhusvistelse under hel/del av 
månad reduceras idag hemtjänstavgiften för tiden för frånvaro35. (Gäller 
inte vid vistelse i annan kommun då vistelsekommunen utför insatsen.) 
Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg. Vid frånvaro som inte 
anmälts i tid reduceras inte avgiften.36  

Administration kring detta krävs av såväl avgiftshandläggare som 
utförare. För att minska administration föreslås att det för reducering av 
avgiften (vid frånvaro av annan orsak än sjukhusvistelse) ska krävas 
uppehåll på minst 7 sammanhängande dagar. Frånvaroanmälan ska ske 
senast 24 h i förväg. 
Den föreslagna ändringen kan jämföras med att med nuvarande regelverk 
på särskilt boende där avdrag på avgift för kost görs från och med den 
fjärde dagen brukaren har uppehåll.37

Korttidsvistelse enligt 9:6 § LSS 
Korttidsvistelse innebär att personer som har en funktionsnedsättning 
tillfälligt kan vistas på en korttidsenhet för att avlasta anhöriga. Vistelsen 
syftar även till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till 
miljöombyte, stimulans och gemenskap med andra.

Enligt nuvarande beslut betalar samtliga brukare 2017 vid 
korttidsvistelse, oavsett ålder idag 10 kr för frukost, 29 kr för 
lunch/middag och 24 kr för kvällsmål, dvs 63 kr/dygn för kost.38  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att kostavgiften för 
korttidsvistelse utgår från Konsumentverkets beräknade 
livsmedelskostnader. 

Fördelningen av livsmedelskostnader över dygnet föreslås vara ungefär 
densamma som används vid beräkning av andra kostavgifter inom 
nämndens verksamhet. Då livsmedelskostnaden för mellanmålet dock 
bedöms relativt höga föreslås istället fördelningen 10 % för frukost och 
20 % för mellanmål.

35 Avdraget motsvarar brukarens dagkostnad för hemtjänst gånger antal dagar 
brukaren är frånvarande.
36 Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg 2012-02-01 s.17
37 Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg 2012-02-01 s.22
38 2016-12-14 § 105
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Det föreslås också att avgiften differentieras utifrån brukarens ålder. 

Andel
/dygn

0-5 år 6-9 år 10-13 
år

14-17 
år

18 år-

100 
%

813 kr 
/mån**
/30 dgr

1406 kr 
/mån*
/30 dgr

1700 kr
/mån* 
/30 dgr

2040 kr 
/mån*
/30 dgr

2240 
kr 

/mån*
/30 dgr

Frukost 10 % 3 kr 5 kr 6 kr 7 kr 8 kr

Huvudmål 40 % 11 kr 19 kr 23 kr 27 kr 30 kr

Mellanmål 20 % 5 kr 9 kr 11 kr 14 kr 15 kr

Kvällsmat 30 %
8 kr 14 kr 17 kr 20 kr 22 kr

Dygn 100 
% 27 kr 47 kr 57 kr 68 kr 75 kr

*=Konsumentverkets beräkning för 2017**=Snitt Konsumentverket 6-11mån, 1 
år, 2-5 år 2017

Avgiften föreslås räknas fram årligen utifrån Konsumentverkets 
beräkningar Koll på pengarna, samt avrundas till heltal kr enligt ovan. Då 
avgifterna räknas om from den 1 februari varje år räknas brukarens ålder 
from den 1 februari, som den ålder brukaren uppnår samma år.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även att brukare med 
beslut om korttidsvistelse i form av lägervistelse, i de fall den faktiska 
kostavgiften är specificerad i avtalet/fakturan-när det är till fördel för den 
enskilde-, istället betalar det angivna beloppet i avtalet/fakturan.

Korttidstillsyn enligt 9:7 § LSS (taxa)
Korttidstillsyn innebär verksamhet för ungdomar 13-21 år med 
funktionsnedsättningen utvecklingsstörning eller autism. 

Då flera brukare har behov av såväl korttidstillsyn som korttidsvistelse 
föreslår vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott att avgifterna för kost 
vid korttidstillsyn hanteras i enlighet med förslaget för korttidsvistelse 
enligt ovan.

Resekostnader fritidsresor med verksamhetens/personalens bil inom 
LSS-verksamheten
I LSS-bostad med särskild service betalar brukaren för de resor han åker 
med verksamhetens bilar eller personalens privata bilar. Enligt nuvarande 
regelverk fastställer vård- och omsorgsförvaltningen årligen priset för 
resan per mil. Om det är flera resenärer delas kostnaden. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att avgiften vid 
fritidsresor inom LSS-bostad med särskild service sätts utifrån den 
ersättning som kommunen ger till arbetstagare som använder som egen 
bil i tjänsten enligt kollektivavtalet.
Ersättning till arbetstagare som använder egen bil i arbetet efter 
arbetsgivarens godkännande ersätts 2017 med 2,90 kronor per kilometer 
enligt kollektivavtalet Bilersättningsavtal BIA 2010-09-23. 

(Är brukaren beviljad insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, punkt 
10 betalar personen för resan till och från daglig verksamhet. Enligt 
nuvarande regelverk enligt de regler som gäller för arbetsresor via 
färdtjänst. Dvs avgiften motsvarar vad ett periodkort kostar i den 
allmänna kollektivtrafiken. Inga avgifter tas ut för resor inom ramen för 
den dagliga verksamheten.)
 
Tillämpningsregler för ersättningar vid Boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9:8 § LSS
LSS-lagstiftningen
Kommunen får ta ut avgifter för insatser som ges med stöd av LSS i den 
omfattningen som framgår av LSS 18-20 §§ och Förordningen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 5-6 §§. Avgifter får enligt LSS 
21§ inte tas ut för andra insatser som ges med stöd av LSS. 

Kommunen får enligt LSS 19 § ta ut avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna får tas ut av den 
som har pension i form av hel allmän pension, hel sjukersättning, hel 
aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek enligt de 
grunder kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får 
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Barn och ungdomar under 18 år 
Grundprincipen i LSS är att omvårdnaden som ingår i insatserna enligt 
LSS är avgiftsfria, men när det gäller barn har kommunen möjlighet att ta 
ut ersättning från vårdnadshavarna för vissa omvårdnadskostnader enligt 
20 § LSS. 
Förvaltningen har gjort en översyn huruvida ersättning bör tas ut för 
omvårdnaden från föräldrar vars barn är boende i familjehem eller i 
bostad med särskild service enligt 9:8 § LSS. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att nämnden inte bör ta ut 
ersättning för omvårdnaden för att, i liksom vissa andra kommuner, 
respektera föräldrarnas önskan att fortsätta stå för klädinköp, leksaker, 
fickpengar mm. 39

I Lunds kommun är det 2 personer som har beslut enligt 9:8 § LSS som 
är under 18 år.40 

39 Socialstyrelsens handbok ”stöd till barn och unga med funktionsnedsättning” s. 148
40 2016-12-01
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Unga som fyllt 18 år och uppbär egen inkomst 
När den unga blir 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till 
kommunens kostnader för omvårdnaden. I stället inträder möjlighet för 
kommunen att ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter, av dem som har hel aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, 
enligt de grunder som kommunen bestämmer (19 § LSS). 

Aktivitetsersättning beslutas av försäkringskassan och betalas ut från och 
med juli månad det år den unge fyller 19 år. Eftersom föräldrars 
skyldighet att bidra till kommunens kostnader upphör då den unge fyller 
18 år och aktivitetsersättning inte betalas ut förrän juli det år då den 
enskilde fyller 19 år uppstår ett glapp i kommunens möjlighet att ta ut 
ersättning för kostnader för omvårdnaden.

Enligt propositionen 1992/93:159 om stöd och service till vissa 
funktionshindrade bör den enskilde svara för sina matkostnader. En 
avgift bör kunna tas ut av huvudmannen för bostad. Avgiften bör avse 
den enskildes privata bostad och inte inkludera 
gemensamhetsutrymmena. Vid deltagande i fritids- och kulturella 
aktiviteter bör den enskilde svara för sina egna kostnader men inte för 
eventuella följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår därmed att unga som 
fyllt 18 år och uppbär egen inkomst i form av hel aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande 
storlek betalar hyra för bostaden. Den unge har möjlighet att ansöka om 
bostadsbidrag/tillägg för sin bostad. Samma regler för hyressättningen 
ska gälla för den unge med inkomst som gäller för vuxna med 9:9 § LSS.

Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter föreslås att den 
enskilde svarar för sina egna kostnader, men inte för eventuella 
följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten.

Den föreslagna förändringen bygger på att reglerna ska gälla alla vuxna 
med inkomster.

I Lunds kommun är det 4 personer som har beslut enligt 9:8 § som är 
över 18 år.41

Tillämpningsregler
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även att 
tillämpningsreglerna gällande förvaltningens avgifter justeras enligt 
bifogat förslag ”Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och 
handikappomsorg, förslag 2018-04-05”.

41 2017-11-13
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Kommentarer till inkomna yttranden gällande remiss
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
remittera dåvarande version av ärendet till kommunala 
funktionshinderrådet (KFR) och till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
för yttrande senast den 28 februari 2018.

Föreningar i KPR har inkommit med ett remissyttrande 2018-02-26. 
Föreningar i KFR har inkommit med ett remissyttrande 2018-02-28.

Kommentar till inkomna yttranden om förbehållsbelopp
I de inkomna yttrandena från KPR och KFR är organisationerna emot att 
förbehållsbeloppen sänks. De menar att de föreslagna förbehållsbeloppen 
är otillräckliga.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår en höjning av 
förbehållsbeloppen. 

Kommentar till inkommit yttrande om borttagande av maxhyra
I yttrandet från KFR lyfts det fram att en viktig faktor är om hyran i LSS-
bostad innefattar elkostnaderna.

Redan idag ingår elkostnaden inte i maxhyra eller bruksvärdeshyra. 
Förslaget om borttagande av maxhyra och införande av bruksvärdeshyra 
innehåller inte något förslag om en förändring av hanteringen gällande 
dessa kostnader. 

Kommentar till inkommit yttrande om utformning av kommunalt 
bostadsbidrag
I yttrandet från KFR kritiseras att om individens inkomst ökar minskar 
enligt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott förslag individens 
kommunala bostadsbidrag.

Det är svårt att hitta en idealisk utformning av ett bidrag. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott är medveten om att arbetsutskottets 
förslag till inkomstrelaterat bidrag innebär att om individens inkomst 
ökar minskar individens kommunala bostadsbidrag. Vikten har lagts vid 
att säkerställa att de personer som har störst behov får bidrag.

Kommentar till inkommit yttrande om kommunalt bostadsbidrag till 
andra grupper av personer med funktionsnedsättning (än de som föreslås 
i utredningen)
I yttrandet från KFR framförs att andra än de som har LSS-bostad kan ha 
behov av kommunalt bostadsbidrag. Personer som tillhör LSS och har 
personlig assistent har enligt yttrandet begränsat ekonomiskt utrymme 
samt andra grupper av funktionshindrade har enligt yttrandet svag 
ekonomi. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår ett kommunalt 
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende 
(utifrån Göteborgsmodellen). 

Kommentar till inkommit yttrande om ledsagning
I yttrandet från KFR anförs att det är orimligt att betala för ledsagning 
som inte utförs.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
lyfta ur förslaget om ändrat avgiftsuttag för ledsagning ur förslaget och 
att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda det separat, 
exempelvis enligt Laholmsmodellen.

Kommentar till inkommit yttrande om resekostnader med verksamhetens 
bilar/personalens bilar vid fritidsresor inom LSS-verksamhet
I yttrandet från KFR ställs frågan vad förslaget om betalning för 
resekostnader innebär i förhållande till gällande regelverk? Frågan ställs 
också hur mycket den enskilde ska betala per mil?

Brukaren ansvarar själv för sina egna resekostnader. Förslaget är i 
enlighet med nuvarande praxis för hur mycket brukare betalar för 
resekostnader med verksamhetens bilar/personalens privata bilar vid 
fritidsresor inom LSS-bostad. Enligt förslaget ska den enskilde inom 
LSS-bostad vid fritidsresor i bil även framöver betala motsvarande den 
ersättning som kommunen ger till arbetstagare som använder egen bil i 
arbetet. Dvs 2017 enligt Bilersättningsavtal BIA 2010-09-23, år 2017 29 
kr/mil (2,90 kr per km). 

Kommentar till inkommit yttrande om Göteborgsmodellen för kommunalt 
bostadsbidrag
I yttrandet från KFR anförs att procentsatserna som styr andelen av hyran 
individen ska svara för verkar höga, speciellt om elkostnaderna inte 
räknas in i hyran. 
I det inkomna yttrandet tas ett exempel för en person i LSS-boende upp. 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vill förtydliga att 
Göteborgsmodellen KBF avser personer med funktionsnedsättning i 
ordinärt boende. För personer i LSS-bostad har vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott tagit fram ett annat förslag till modell för 
kommunalt bostadsbidrag.

Enligt riktlinjen för Göteborgs modell för Kommunalt bostadsbidrag för 
personer med funktionsnedsättning (KBF), inryms i bostadskostnaden 
”hyran för en hyreslägenhet med tillägg för värme och varmvatten, eller 
motsvarande kostnad för bostadsrättslägenhet eller egen fastighet.” 
Därmed ingår inte elkostnaden i bostadskostnaden som Göteborg 
använder för beräkning av kommunalt bostadsbidrag med inriktning 
ordinärt boende (KBF).
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Ekonomiska konsekvenser av utredningen
Vård- och omsorgsnämnden har i ekonomi- verksamhetsplanen 2019 - 
2021 redovisat ökade kostnader med 2 000 tkr per år i fasta priser. De 
ökade kostnaderna baserades på det underlag som fanns tillgängligt vid 
upprättande av ekonomi- verksamhetsplanen 2019 - 2021. 
Sedan ekonomi- verksamhetsplanen 2019 – 2021 lämnades har 
förändringar gjorts under arbetets gång som avser avgifter, 
förbehållsbelopp, hyressubventioner och kommunalt bostadsbidrag. 
Föreliggande förslag till förändringar beräknas medföra ökade kostnader 
med 4 500 tkr per år i fasta priser. Under förutsättning att vård- och 
omsorgsnämndens förslag fastställs av kommunfullmäktige föreslås en 
uppföljning av de ekonomiska effekterna. Resultatet av uppföljningen 
redovisas i kommande ekonomi- verksamhetsplaner.

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndens 
ram tillförs 4 500 tkr från och med 2019 för ökade kostnader som följer 
av redovisat förslag.
Kommunkontoret föreslår att nämndens begäran om ramökning arbetas 
in i förslag till EVP 2019-2021 som ska fastställas av nya fullmäktige i 
november månad 2018

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

 att  upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 
(KBH) till personer med funktionsnedsättning fr o m den 1 februari 
2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg.

 
 att  fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 

bostadsbidrag 
- till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna 
(LSS 9 § 9) med behov utifrån inkomst
- till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) 
med behov utifrån inkomst 

i enlighet med Bilaga 1 och 2 till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskotts skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 
2019

  
 att  ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente i enlighet med 

föreliggande förslag, att gälla fr o m den 1 februari 2019
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 att    fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag 

- till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 
Göteborgsmodellen) 

i enlighet med Bilaga 3 till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskotts skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 
2019

  
 att fastställa förslag till Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- 

och handikappomsorg, att gälla fr o m den 1 februari 2019

 att     vård- och omsorgsnämndens begäran om ramökning med 4 500 tkr 
från och med 2019 arbetas in i förslag till EVP 2019-2021 som ska 
fastställas av nya fullmäktige i november 2018.

 

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten 
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Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 34 Utredningsuppdrag förbehållsbelopp 
mm

Dnr VOO 2015/0331

Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen. I Internbudget och verksamhetsplan 
2016 har vård- och omsorgsnämnden gett vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifter, 
förbehållsbelopp och subventioner för LSS-bostäder.
Avgiftsuttaget av brukare för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård begränsas utifrån socialtjänstlagen genom 
förbehållsbelopp och maxtaxa. Lund har med nuvarande modell fastställt 
högre förbehållsbelopp än vad som krävs enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningen har tidigare redovisat en utredning avseende maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 303 i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag om ändring av maxtaxan.
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande modell gällande subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning har två olika 
ändamål. 
Dels begränsas hyresuttaget av brukare med funktionsnedsättning i LSS-
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad (LSS 9 § 9) genom en maxhyra. Maxhyran gäller oavsett inkomst. 
(Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.) 
Dels subventionerar vård- och omsorgsnämnden, genom nuvarande 
inriktning på kommunalt bostadsbidrag (KBH), även bostadskostnader 
för enskilda personer med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 
Möjlighet att beviljas kommunalt bostadsbidrag, KBH, gäller oavsett 
inkomst.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår bla
 
 att     upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 
(KBH) till personer med funktionsnedsättning from den 1 februari 2019. 
Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg.
 
 att     fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 
bostadsbidrag
-till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9) 
med behov utifrån inkomst from den 1 februari 2019
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Justerare Utdragsbestyrkande

-till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) med behov 
utifrån inkomst from den 1 februari 2019
 
 att     beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 
återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.
 
 att     ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente utifrån fullmäktiges 
beslut
 
 att     förvaltningen får i uppdrag att förhandla om införandetakten av 
bruksvärdeshyra i LSS-bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9)
 
 att     fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån Göteborgsmodellen) from 
den 1 februari 2019
 
 att     höja nuvarande förbehållsbelopp gällande ordinärt och särskilt 
boende för avgiftsuttag avseende hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård med 200 kr from den 1 februari 2019
 
 att    som följd av ovanstående ändra förbehållsbeloppen för parboende 
from den 1 februari 2019
 
 att    fastställa förslag till avgifter och tillämpningsregler
 
att      under förutsättning att kommunfullmäktige inför kommunalt 
bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad med särskild service för 
vuxna (LSS 9 § 9), upphörande av nuvarande maxhyra för bostad med 
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad from den 1 
februari 2019

Beslutsunderlag
Rev. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts skrivelse den 5 april 
2018 dnr 2015/0331.
Bilaga Förslag Avgifter och tillämpningsregler 2018-04-05
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27 § 20
Remissyttrande föreningar KFR 2018-02-28
Remissyttrande föreningar KPR 2018-02-26
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Justerare Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-01-31 § 2
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-01-27 § 6
Tjänsteskrivelse 2016-01-18 Utredningsdirektiv för de ”särskilda 
uppdrag” som ingår i verksamhetsplan 2016, dnr 2015/0331.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 9 december 2015, § 129 dnr   
2015/0331.

Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) yrkar med instämmande av Mai Almèn (S), 
Christina Sjöström (MP), Fredrik Ljunghill (M), Ronny Johannessen 
(M), Pär-Ola Nilsson (S), Anette Mårtensson (MP), Martin Stensson (V), 
Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Inga-Lisa Sjödin (M)
bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige
 att        vård- och omsorgsnämndens ram tillförs 4 500 tkr från och med 
2019 för ökade kostnader som följer av redovisat förslag.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
 
 att     upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 

(KBH) till personer med funktionsnedsättning from den 1 februari 
2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg.

 
 att     fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 

bostadsbidrag
-till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9) 

med behov utifrån inkomst from den 1 februari 2019
-till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) med behov 

utifrån inkomst from den 1 februari 2019
 
 att     beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 

återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.
 
 att     ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente utifrån fullmäktiges 

beslut
 
 att     förvaltningen får i uppdrag att förhandla om införandetakten av 

bruksvärdeshyra i LSS-bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9)

  
 att     fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag till personer med 



Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 4 (6)
Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 
Göteborgsmodellen) from den 1 februari 2019

 
 att     höja nuvarande förbehållsbelopp gällande ordinärt och särskilt 

boende för avgiftsuttag avseende hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård med 200 kr from den 1 februari 
2019

 
 att    som följd av ovanstående ändra förbehållsbeloppen för parboende 

from den 1 februari 2019
 
 att    fastställa förslag till avgifter och tillämpningsregler
 
 att        vård- och omsorgsnämndens ram tillförs 4 500 tkr från och med 

2019 för ökade kostnader som följer av redovisat förslag.
 
 
Samt vård- och omsorgsnämnden beslutar
 
att      under förutsättning att kommunfullmäktige inför kommunalt 

bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad med särskild service för 
vuxna (LSS 9 § 9), upphörande av nuvarande maxhyra för bostad 
med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 
from den 1 februari 2019.

 
 

Protokollsanteckningar
Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 
Instämmer i Ann-Margreth Olssons (S) med fleras yrkande. 
Förbehållsbeloppet bör höjas. /Cherry Batrapo (FI)

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
Verksamhetschefer
Ekonomigruppen
Myndighetsfunktionen
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Justerare Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-04-18 klockan 

17.00–20.35

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S), tjänstgör ej § 35 pga jäv
Pär-Ola Nilsson (S)
Ronny Johannessen (M)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V)
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare Mira Melander (S), tjänstgör § 35 för Mai Almén (S)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD)

Ersättare Piotr Szybek (S)
Jerry Davidsson (M)
Manaf Sababi (MP), from § 33
Monika Lekander (L)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga Ann-Kristin Blomberg, HR-chef och tf förvaltningschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 41
Lena Carlereus, myndighetschef
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 41
Birgitta Åkerson, projektledare, § 34
Helena Falk, nämndsekreterare
Anne Bing Tingström, verksamhetschef, tom § 33
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 33
Helene Hellström, verksamhetschef, tom § 33
Niclas Snygg, verksamhetschef, tom § 33
Lena Hansen, Kommunal, tom § 41

Justerare Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer § 31-42

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2018-04-25 kl. 15:30
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Justerare Utdragsbestyrkande

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 2018-04-18

Paragrafer § 31-42

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-27 Datum då anslaget tas ned 2018-05-21

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund 

Underskrift
Helena Falk
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Bangatan 10a 046-35 50 00  vardochomsorg@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Birgitta Åkerson

046-355000

birgitta.akerson@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden 

Utredningsuppdrag förbehållsbelopp mm
Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen. I Internbudget och verksamhetsplan 
2016 har vård- och omsorgsnämnden gett vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifter, 
förbehållsbelopp och subventioner för LSS-bostäder.
Avgiftsuttaget av brukare för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård begränsas utifrån socialtjänstlagen genom 
förbehållsbelopp och maxtaxa. Lund har med nuvarande modell fastställt 
högre förbehållsbelopp än vad som krävs enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningen har tidigare redovisat en utredning avseende maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 303 i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag om ändring av maxtaxan.
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande modell gällande subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning har två olika 
ändamål. 
Dels begränsas hyresuttaget av brukare med funktionsnedsättning i LSS-
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad (LSS 9 § 9) genom en maxhyra. Maxhyran gäller oavsett inkomst. 
(Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.) 
Dels subventionerar vård- och omsorgsnämnden, genom nuvarande 
inriktning på kommunalt bostadsbidrag (KBH), även bostadskostnader 
för enskilda personer med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 
Möjlighet att beviljas kommunalt bostadsbidrag, KBH, gäller oavsett 
inkomst. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår bla
att  upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 

(KBH) till personer med funktionsnedsättning from den 1 februari 
2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg.

 
 att  fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 

bostadsbidrag
-till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 
9 § 9) med behov utifrån inkomst from den 1 februari 2019
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-till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) med 
behov utifrån inkomst from den 1 februari 2019

 
 att  beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 

återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.
 
 att  ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente utifrån fullmäktiges 

beslut
 
 att  förvaltningen får i uppdrag att förhandla om införandetakten av 

bruksvärdeshyra i LSS-bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9)

 
 att    fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag till personer med 

funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 
Göteborgsmodellen) from den 1 februari 2019

 
 att   höja nuvarande förbehållsbelopp gällande ordinärt och särskilt 

boende för avgiftsuttag avseende hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård med 200 kr from den 1 februari 
2019

 
 att    som följd av ovanstående ändra förbehållsbeloppen för parboende 

from den 1 februari 2019
 
 att fastställa förslag till avgifter och tillämpningsregler
 
att  under förutsättning att kommunfullmäktige inför kommunalt 

bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad med särskild service för 
vuxna (LSS 9 § 9), upphörande av nuvarande maxhyra för bostad 
med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 
from den 1 februari 2019

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts skrivelse den 5 april 2018 
dnr 2015/0331.
Bilaga Förslag Avgifter och tillämpningsregler 2018-04-05
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27 § 20
Remissyttrande föreningar KFR 2018-02-28
Remissyttrande föreningar KPR 2018-02-26
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-01-31 § 2
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-01-27 § 6
Tjänsteskrivelse 2016-01-18 Utredningsdirektiv för de ”särskilda 
uppdrag” som ingår i verksamhetsplan 2016, dnr 2015/0331.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 9 december 2015, § 129 dnr 
2015/0331.
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Barnets bästa
Barn kan påverkas indirekt genom att en vårdnadshavare utifrån förslaget 
får högre/lägre avgift eller påverkas av ny inriktning av KBH. 
I utredningen finns förslag avseende avgifter som direkt avser barn. 
Differentierad avgift utifrån ålder vid korttidstillsyn och korttidsvistelse 
får till följd att avgiften för yngre barn sänks och höjs något för äldre 
barn. Unga med beslut 9:8 § som fyllt 18 år (som har egna inkomster) 
svarar för hyra och sina egna kostnader vid deltagande i fritids- och 
kulturella aktiviteter.

Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning
Om förbehållsbeloppet höjs får vissa brukare lägre avgifter för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Om nuvarande KBH får en ny inriktning kan det påverka enskilda 
personers ekonomi. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vill dock 
lyfta fram att samhället, sedan KBH infördes i Lund 1964, infört andra 
möjligheter till stöd, som har betydelse för att personer med 
funktionsnedsättning kan bo i en lämplig bostad, tex LSS-lagstiftningen 
och Statligt bostadstillägg.
Om brukare i LSS-bostad med lägre inkomster prioriteras genom en ny 
inriktning på KBH och maxhyran avskaffas får vissa brukare med 
funktionsnedsättning därmed högre hyra. Den nuvarande modellen med 
maxhyra 6 200 kr (2017) per månad subventionerar många brukare, 
oavsett inkomst, med flera tusen kr/månad. Den högsta bruksvärdessatta 
hyran 20171 för en brukare med LSS-bostad är 9843 kr per månad. Alla 
förvaltningens lägenheter är dock nuläget inte bruksvärdessatta och 
bruksvärdeshyran kan komma att hamna på högre nivåer än den gällande 
hyressättningen. 
Boendena på Valdemarsväg har idag ett särskilt beslut om KBH för att 
kompensera för hög hyra. KBH ges för en fastställd andel av hyran. Om 
KBH avskaffas kan det därmed vara till fördel/nackdel för dessa brukare.

Ärendet
1. NUVARANDE MODELL FÖR BEGRÄNSAT 

AVGIFTSUTTAG 
Nedan följer en beskrivning av nuvarande modell för begränsning av 
avgiftsuttag av äldre brukare och av brukare med funktionsnedsättning.
Maxtaxa/avgiftstak 
I socialtjänstlagen2 finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift, maxtaxa/avgiftstak, för vad kommunen kan ta 
ut av brukaren i avgift för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 

1 2017-03-15 Alla lägenheter är dock inte bruksvärdessatta.
2 SoL 8 kap 5 §
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hälso- och sjukvård. Maxtaxan gäller brukare oavsett 
betalningsförmåga/inkomst. 
2016 lade vård- och omsorgsnämnden fram ett förslag om ändring av 
maxtaxan. Den 1 februari 2017 höjdes maxtaxan/avgiftstaket i Lund 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-12-20 § 303 för att vara i nivå 
med den lagstadgade maxtaxan, en tolftedel av 53,92 % av 
prisbasbeloppet (2013 kr/mån 2017 års nivå). 
Avgiftsutrymme i förhållande till inkomst
Enligt socialtjänstlagen3 får avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård inte uppgå till ett så stort belopp att 
brukaren inte ”förbehålls” tillräckliga medel för sina personliga behov 
och andra normala levnadskostnader. Kommunen har därmed inte 
möjlighet att ta ut full avgift av alla brukare till följd av att vissa saknar 
avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Kommunen fastställer nivån för hur 
mycket brukaren ska ha kvar för sina personliga behov och normala 
levnadskostnader förbehållsbeloppet (minimibeloppet enligt 
socialtjänstlagen eller mer). 
Minimibelopp enligt socialtjänstlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Det finns ett fastställt minimibelopp för vad brukaren ska ha kvar om 
avgift ska kunna tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård.
Enligt socialtjänstlagen ska minimibeloppet täcka normalkostnader för 
livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och 
TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, 
hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.4                                                                                                                   
Minimibeloppet utgår från Konsumentverkets beräkningar avseende 
hushållskostnader.5

Minimibeloppet ska enligt socialtjänstlagen utgöra lägst en tolftedel av
1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande 
makar och sambor.
Nivån för minimibeloppet ändras årligen utifrån prisbasbeloppet. 
Om brukarens kostnader överstiger normalkostnader för sådant som 
minimibeloppet ska täcka eller om brukaren har andra varaktigt 
fördyrande levnadsomkostnader om minst ett par hundra kronor per 
månad, kan ett individuellt tillägg beviljas.6 

3 SoL 8 kap 6 §
4  SoL 8 kap 7§
5 Proposition 2000/01:149 s.39
6 Proposition 2000/01:149 s.59
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Förbehållsbelopp i Lund
Lund har med nuvarande modell fastställt högre förbehållsbelopp än vad 
som krävs enligt socialtjänstlagen, dvs förbehållsbeloppet är högre än 
minimibeloppet.
Förbehållsbeloppet, medlen brukaren ska ha kvar för sina personliga 
behov och andra normala levnadskostnader (inkl. kost) innan avgift kan 
tas ut (för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård) 
varierar i Lund utifrån brukarens ålder, om brukaren bor i ordinärt eller 
särskilt boende, samt utifrån om brukaren är ensamstående eller 
sammanboende.

Ordinärt boende 
och insats i LSS-
boende 
Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Ensamstående 
över 65 år

140,87% 5 341 kr

Sammanlevande
makar o sambor 
över 65 år

118,80% 4 505 kr

Ensamstående 
19-64 år

155,49% 5 896 kr

Sammanlevande
makar o sambor 
19-64 år

129,02% 4 892 kr
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Särskilt boende 
enligt SoL 4§1

Prisbasbelopp 
2018 45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Över 65 år 83,64% 3 171 kr

Kostavgift 2018 Rörlig 2 000 kr

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5 171 kr

19-64 år 100,08% 3 795 kr

Kostavgift 2018 Rörlig 2 000 kr

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5 795 kr

Lunds fastställda förbehållsbelopp i särskilt boende enligt SoL består av 
en fast procentsats knutet till prisbasbeloppet och en rörlig del knutet till 
kostavgiften. Kostavgiften 2018 är fastställd till 2000 kr/mån.  
Kostavgiften är idag rörlig och justeras enligt nuvarande beslut årligen 
utifrån vad som angetts gällande livsmedelskostnaderna i 
Konsumentverkets årliga beräkningsunderlag ”Koll på pengarna”.
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Förbehållsbelopp medflyttande parboende i Lunds kommun

Medflyttande 
parboende 
enligt SoL
Över 65
Prisbasbelopp 
2018 44 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Över 65 år
Huvudmål

70,04%7 2597 kr

Kostavgift 
huvudmål+livs-
medel  

Rörlig 2659 kr8

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5256 kr

Över 65 år alla 
måltider

70,04%9 2597 kr

Kostavgift 
medflyttande alla 
måltider

Rörlig 4149 kr10

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

6746 kr

7 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
8 Fastställt 2010-12-08 § 142, 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
9 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
10 Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
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Medflyttande 
parboende 
enligt SoL
19-64
Prisbasbelopp 
2018 45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

19-64 år
Huvudmål

76,54%11 2902 kr

Kostavgift 
huvudmål+livs-
medel  

Rörlig 2659 kr12

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

5561 kr

19-64 år alla 
måltider

76,54%13 2902 kr

Kostavgift 
medflyttande alla 
måltider

Rörlig 4149 kr14

Summa 
förbehållsbelopp 
inkl. kostavgift:

7051 kr

Beräkning avgiftsutrymme - ordinärt boende
Brukarens betalningsförmåga räknas ut utifrån inkomst, bostadskostnad 
och förbehållsbelopp, det kallas brukarens avgiftsutrymme. 

Beräkning avgiftsutrymme
Bruttoinkomster inklusive eventuellt bostadstillägg (eller motsvarande) 
Minus skatter
Minus faktisk bostadskostnad 
Minus generellt förbehållsbelopp (lägst minimibeloppet enligt 
socialtjänstlagen)
Minus individuellt förbehållsbelopp (i förekommande fall) 
= Avgiftsutrymme

11 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
12 Fastställt 2010-12-08 § 142, 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
13 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
14 Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-09 § 84, 2017-12-13 § 108
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Beräkning avgiftsutrymme - särskilt boende
I beräkningen av avgiftsutrymmet för brukare i särskilt boende enligt 
SoL tas det hänsyn till kostavgiften så att den ingår i förbehållsbeloppet. 
Den del av förbehållsbeloppet som avser kost är därmed en rörlig andel 
av prisbasbeloppet. 

Beräkningen av brukarens avgiftsutrymme i särskilt boende SoL15

Bruttoinkomster inklusive eventuellt bostadstillägg (eller motsvarande) 
Minus skatter
Minus kostavgift
Minus hyra
Minus fastställt förbehållsbelopp exklusive kostavgift
Minus individuellt förbehållsbelopp i förekommande fall
=Avgiftsutrymme

Negativt avgiftsutrymme
I de fall de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård är högre än avgiftsutrymmet måste 
kommunen minska avgifterna så de inte överstiger avgiftsutrymmet. I de 
fall avgiftsutrymmet är negativt, dvs brukaren saknar medel motsvarande 
förbehållsbeloppet, har kommunen ingen skyldighet att betala ut 
mellanskillnaden till brukaren.16 
I Lunds nuvarande modell för ordinärt boende nollställs avgifterna för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård om 
brukaren har ett negativt avgiftsutrymme. I den nuvarande modellen för 
särskilt boende nollställs avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård men hyra och kostavgift tas ut även om 
brukaren har ett negativt avgiftsutrymme. 
Förbehållsbelopp styr även begränsning av hemtjänstavgift
Vid fastställande av hemtjänstavgift har Lund idag valt att inte ta ut full 
hemtjänstavgift om hemtjänstavgiften utgör en viss procentandel av den 
enskildes avgiftsutrymme. (Avgiftsutrymmets storlek påverkas av 
förbehållsbeloppet.) 

Hemtjänstnivå 1, avgiften begränsning 60 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 2, avgiften begränsning 70 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 3, avgiften begränsning 80 % av avgiftsutrymmet.
Hemtjänstnivå 4, avgiften begränsning 100 % av avgiftsutrymmet.

15 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg, 2012-02-01, 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012   
16 Det finns dock möjlighet söka försörjningsstöd inom socialförvaltningen.
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2. NUVARANDE MODELL FÖR SUBVENTION AV 
BOSTADSKOSTNADER FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Nedan följer en beskrivning av nuvarande modell för subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har 
ingen motsvarande subvention av bostadskostnader för äldre. 
Vård- och omsorgsnämndens modell gällande subvention av bostäder för 
personer med funktionsnedsättning har två olika ändamål. 

- Maxhyra - begränsar hyresuttaget av brukare med 
funktionsnedsättning i LSS-bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9). 

- Kommunalt bostadsbidrag (KBH) - genom nuvarande 
inriktning subventioneras bostadskostnader för enskilda personer 
med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 

Avseende det kommunala ansvaret för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning finns det dock en grundläggande skillnad mellan 
LSS-bostad och ordinärt boende. 
Kommunen har skyldighet enligt lag att tillhandahålla särskilt boende till 
personer med funktionsnedsättning utifrån LSS-lagstiftningen. Brukare 
som beviljas LSS-bostad är hänvisade till den bostad som anvisats, det 
finns inte möjlighet att välja en lägenhet med lägre hyra.  Det innebär 
också att det måste vara möjligt för brukaren att bo där oavsett inkomst. 
Idag kan kommunen tillgodose den skyldigheten genom en fastställd 
maxhyra oavsett inkomst och att de brukare som inte har tillräckliga 
medel kan söka försörjningsstöd. Ansvaret för ordinärt boende är dock 
inte en kommunal skyldighet. 
Maxhyra
2006 beslutade vård- och omsorgsnämnden om hyressubvention genom 
fastställande av ett maximalt hyresbelopp för LSS-bostad. Maxhyran 
justeras i samband med att Försäkringskassans belopp för maxhyra som 
används som grund för beräkning av särskilt bostadstillägg justeras. 2017 
är därmed det maximala hyresbeloppet fastställt till 6 200 kr per månad 
för bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad.17

Maxhyran gäller alla oavsett inkomst. 
Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.

17 Voo 2006-04-19 § 59, 2010-12-08 § 141
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Kommunalt bostadsbidrag, KBH
Kommunalt bostadsbidrag i Lund, KBH infördes 1964.18 Subventionen 
syftar bla till att stimulera personer med funktionsnedsättning att skaffa 
sig moderna och lättskötta bostäder, som är lämpliga utifrån personens 
funktionsnedsättning.
KBH avser att i princip täcka den merkostnad för bostaden som orsakas 
av den enskildes funktionsnedsättning, som
- Merkostnad pga att funktionsnedsättningen i sig medför behov av en 
större bostad än annars. 
- Merkostnad pga att funktionsnedsättningen i sig medför behov av en 
särskilt belägen lägenhet.
- Merkostnad pga bostadens utformning.
Enligt praxis har KBH endast i mindre utsträckning beviljats för personer 
med funktionsnedsättning som beviljats bostad enligt SoL eller LSS 9 § 
9.19 Ett särskilt beslut har dock fattats avseende bostäder med särskild 
service på Valdemarsväg där 14 % av hyreskostnaden berättigar till 
KBH.20 För gruppbostäder och servicebostäder har vård- och 
omsorgsnämnden istället en generell subvention, maxhyra (enligt ovan).

Nuvarande modell för subvention gäller alla oavsett inkomst.

3. UTREDNINGSUPPDRAGET 
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen.
Vård- och omsorgsnämnden står inför krav på budgetanpassningar för 
kommande år. Den ökande andelen äldre och allt större krav på 
kvalificerad vård- och omsorg i hemmet ställer också krav på god 
resursanvändning och hållbar långsiktig planering för att säkra den 
ekonomiska långsiktigheten. Internbudget och verksamhetsplan 2016 
innehåller vård- och omsorgsnämndens särskilda uppdrag till 
förvaltningen21. Mot bakgrund av kommunens ekonomiska 
förutsättningar skulle ett antal utredningsuppdrag genomföras bla; 
Översyn av

- avgifter och förbehållsbelopp
- subventioner för LSS-bostäder

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott fastställde särskilda 
utredningsdirektiv till vård- och omsorgsförvaltningen.22

18 Stadsfullmäktige 1964-03-20 § 80
19 Utvecklingsledare, handläggare KBH 2016-05.
20Av socialnämnden som tidigare svarade för KBH. Utvecklingsledare, handläggare KBH 
2016-05
21 Verksamhetsplan med internbudget 2016 sid. 23
22 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-01-27 § 6



Skrivelse 12 (47)
Diarienummer

2018-04-05 VOO 2015/0331

AU:s utredningsdirektiv - översyn av avgifter och förbehållsbelopp 
Översynen syftar till att utreda möjligheten att höja intäkterna via ändring 
av förbehållsbelopp och avgifter. Även ersättningar för kostnader i 
samband med utförande av LSS-insatser ska studeras.   

Målet är att till vård- och omsorgsnämnden överlämna 
- förslag till nya avgifter och taxor som innebär ökade intäkter.
- förslag som innebär minskad administration i avgiftshanteringen.
- översyn av förbehållsbeloppen.
Uppdraget är avgränsat till avgifter och förbehållsbelopp avseende vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet.

AU:s utredningsdirektiv - översyn av subventioner för LSS-bostäder 
Översynen av hyressubventionerna ska genomföras i syfte att se om 
utformningen av subventionerna är rätt utformad. Möjligheten att 
subventionen ska vara inkomstprövad ska belysas.

Målet är att till vård- och omsorgsnämnden överlämna 
-förslag om en hyressubvention som innebär att stöd utgår till de brukare 
som bedöms ha behov av subvention.
Uppdraget är avgränsat till att brukare som inte har tillräcklig inkomst för 
att betala hyra för en LSS-bostad ska beviljas subvention, så att beslutet 
om LSS-bostad kan verkställas.

4. FÖRSLAG TILL NY MODELL FÖR BEGRÄNSAT 
AVGIFTSUTTAG 

Förslag förbehållsbelopp ordinärt boende 
Övervägande gällande förbehållsbelopp för ordinärt boende
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har bedömt att nuvarande 
förbehållsbelopp för ordinärt och särskilt boende bör höjas med 200 kr. 
Höjningen är en anpassning till förändringar, tex inköp via matkasse i 
hemvården.

Nytt förslag höjning av förbehållsbeloppet 200 kr

Tidpunkt förändring
Förändringen föreslås from den 1 februari 2019.
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NUVARANDE FÖRSLAG

Ordinärt 
boende 
insats i LSS-
boende 
Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 kr

Procent 
av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Procent av 
prisbas-
beloppet 

Kronor/  
månad 2018 

Ökning i 
förhåll-
ande till 
nuvar-
ande 
förbehålls-
belopp 
kr/månad
2018

Ensamstående 
över 65 år

140,87% 5 341 kr 146,14% 5 541 kr +200 kr

Sammanlevan
de makar o 
sambor över 
65 år

118,80% 4 505 kr 124,09% 4 705 kr +200 kr

Ensamstående 
19-64 år

155,49% 5 896 kr 160,77% 6 096 kr +200 kr

Sammanlevan
de makar o 
sambor 19-64 
år 

129,02% 4 892 kr 134,29% 5 092 kr +200 kr
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Förslag förbehållsbelopp särskilt boende 
Övervägande gällande förbehållsbelopp för särskilt boende enligt 
SoL
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har bedömt att nuvarande 
förbehållsbelopp för ordinärt och särskilt boende bör höjas med 200 kr. 
Höjningen är en anpassning till förändringar.

Nytt förslag höjning av förbehållsbeloppet 200 kr

Tidpunkt förändring- Förändringen föreslås from den 1 februari 2019.
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NUVARANDE FÖRSLAG

Särskilt 
boende enl. 
Sol
Prisbas-
belopp 2018 
45 500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund

Procent av 
prisbas-
beloppet 

Kronor/  
månad 2018 

Ökning i 
förhållan
de till 
nuvar-
ande 
förbehålls
belopp 
kr/månad
2018

över 65 år 83,64% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 171 kr 
exklusi-
ve kost-
avgift 
som 
fastställs 
årligen

88,91% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 371 kr 
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

+200 kr

19-64 år 100,08% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 795 kr 
exklusi-
ve kost-
avgift 
som 
fastställs 
årligen

105,36% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 995 kr 
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

+200 kr
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Förbehållsbelopp medflyttande i PARBOENDE

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även nya 
förbehållsbelopp för medflyttande i parboende. 
Medflyttande i parboende särskilt boende

- Då personen i parboende väljer att endast äta huvudmålet på 
boendet och betala kupongpris för detta.

Förbehållsbeloppet föreslås vara detsamma som för en person i 
särskilt boende 88,91%/105,36% av prisbasbeloppet exklusive 
beräknad livsmedelskostnad huvudmål enligt konsumentverket 
och exklusive merkostnad för faktisk kostavgift för huvudmålet 
(räknas om årligen).

Kostavgift för huvudmål vid parboende är kupongpris för part som 
endast äter huvudmålet på det särskilda boendet enligt beslut 2010-
06-09 § 84 (räknas om årligen).
Kostavgift 2018 som föreslås läggas till förbehållsbeloppet enligt 
ovan=(kostnad för livsmedelskostnad 2018-40 % av 
livsmedelskostnaden för huvudmål23) + kostnad kupong (häfte) 
2018*30 måltider/månad(genomsnitt)=2000kr-
0,40*2000kr+41kr*30= 2430 kr år 2018 (räknas om årligen)
- Då personen i parboende väljer att ha månadsabonnemang och äta 

samtliga måltider på boendet och betalar särskilt fastställd avgift 
för detta.

Förbehållsbeloppet föreslås vara detsamma som för en person i 
särskilt boende 88,91%/105,36% av prisbasbeloppet exklusive 
faktisk kostnad för kostavgift gällande person i parboende 
(räknas om årligen).
Kostavgift vid parboende vid månadsabonnemang 
2018=4149kr/månad24 enligt beslut 2010-06-09 § 84 (räknas om 
årligen).

23 Kostnaden dygnsportion beräknas huvudmål 40 %.
24 Enligt beslut 2010-06-09 § 84
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NUVARANDE FÖRSLAG

Medflyttande
parboende enl 
SoL4§1

Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 kr

Procent av 
prisbasbelopp
2018

Kronor/  
månad 
2018 

Procent av 
prisbasbelopp
2018
Som person i 
särskilt boende 
exklusive 
beräknad 
kostnad för 
kost parboende

Kronor/  
månad 
2018 
Som 
person i 
särskilt 
boende 
exklusive 
beräknad 
kostnad för 
kost 
parboende

Ök-
ning i 
förhåll
ande 
till 
nuvar-
ande 
förbeh
ålls-
belopp 
kr/mån
2018

Medflyttande
parboende 
boende 
huvudmålet
över 65 år 

70,04%
exklusive 
beräknad 
livsmedelsko
stnad + 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

5256 kr 88,91% 
exklusive 
beräknad 
livsmedelskostn
ad + kostavgift 
som fastställs 
årligen

3 371 
+2430= 
5801 kr

 545 kr

Medflyttande
parboende 
samtliga 
måltider 
över 65 år 

70,04%
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

6746kr 88,91% 
exklusive 
kostavgift som 
fastställs 
årligen

3 371 kr 
+4149= 
7520 kr

774 kr

Medflyttande
parboende 
huvudmålet
19-64 år

76,54%
exklusive 
beräknad 
livsmedelsko
stnad + 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

5561 kr 105,36% 
exklusive 
beräknad 
livsmedelskostn
ad + kostavgift 
som fastställs 
årligen

3 995 
+2430= 
6425 kr

864 kr

Medflyttande
parboende  
samtliga 
måltider
19-64 år

76,54%
exklusive 
kostavgift 
som fastställs 
årligen

7051 kr 105,36% 
exklusive 
kostavgift som 
fastställs 
årligen

3 995 kr 
+4149= 
8144 kr

1093 kr
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5. FÖRSLAG TILL NY MODELL FÖR SUBVENTION AV 
BOSTADSKOSTNADER 

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot brukare LSS-bostad med särskild service för vuxna 
Avseende det kommunala ansvaret för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning finns det en grundläggande skillnad mellan LSS-
bostad och ordinärt boende. 
Kommunen har skyldighet enligt lag att tillhandahålla särskilt boende till 
personer med funktionsnedsättning utifrån LSS-lagstiftningen. Det 
innebär också att det måste vara möjligt för brukaren att bo där oavsett 
inkomst. Idag kan kommunen tillgodose den skyldigheten genom en 
maxhyra för LSS-bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9) oavsett inkomst, de brukare som 
trots hyresbegränsningen inte har tillräckliga medel kan söka 
försörjningsstöd. 
Maxhyran begränsar därmed hyran för alla brukare i LSS-bostad med 
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad oavsett 
inkomst. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att 
nuvarande maxhyra ersätts av en ny modell som istället avser att 
subventionera de brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna 
som har lägre inkomster. Ett kommunalt bostadsbidrag bör vara 
inkomstrelaterat.
Negativt avgiftsutrymme
Negativt avgiftsutrymme betyder att den enskilde inte har tillräckliga 
medel som uppnår det fastställda förbehållsbeloppet. 
Det finns kommuner som vid begränsad inkomst beviljar kommunalt 
bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad, tex Gävle och Göteborg. 
Göteborg betalar ut kommunalt bostadsbidrag om brukare i LSS-boende 
inte har kvar tillräckliga medel då hyran har betalats. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott vill lyfta fram att bidragsmodellen är 
viktig så att Försäkringskassan inte drar in möjlighet för brukaren att 
beviljas Statligt bostadstillägg. Det är viktigt att Försäkringskassan inte 
bedömer det som en hyresnedsättning. I Göteborg har man fått göra om 
sitt system då reducering av hyrorna avseende LSS-bostäder medförde att 
Försäkringskassan avslog ansökningar om Statligt bostadstillägg. (Bidrag 
istället för reducering av hyror innebär dock ökad administration).

Förslag ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag 
LSS-bostad
Kommunalt bostadsbidrag är inte en kommunal skyldighet. 
Enligt lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter 2 kap 6 § får 
kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska 
deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.
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För att brukare som tilldelats en bostad utifrån beslut om LSS-bostad 
med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9) ska ha medel kvar att leva på 
då hyran har betalats, föreslår vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
att ett inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag betalas ut om brukare i 
LSS- bostad inte kommer upp i det fastställda förbehållsbeloppet. Det 
kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som 
överstiger den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnaden inom 
förmånen särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. (Dvs år 2018 
den del av hyran som överstiger 6 620/3 310 kr). 
Konstruktionen att betala ut ett kommunalt bostadsbidrag istället för att 
reducera hyran är en följd av regelverket som styr Försäkringskassans 
beviljade av Statligt bostadstillägg. Enligt Socialförsäkringsbalken 
2010:110 101 kap 8 § lämnas Statligt bostadstillägg inte för sådan 
bostadskostnad som fastställts med beaktande av den försäkrades 
inkomst. Det innebär att om vård- och omsorgsnämnden istället skulle 
reducera hyran för en brukare till följd av lägre inkomst förlorar brukaren 
enligt Socialförsäkringsbalken rätten till Statligt bostadstillägg.

Kommunalt bostadsbidrag är en icke lagreglerad insats, som kommunen 
själv beslutar om utifrån 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala 
befogenheter (2009:47). Beslutet kan inte överklagas genom 
förvaltningsbesvär, dock kan beslutets laglighet prövas utifrån beslutet. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att den föreslagna 
inkomstrelaterade inriktningen på KBH är angelägen då den syftar till att 
ge ekonomiskt stöd till den grupp brukare i särskilt boende som har lägre 
inkomster.
Förslag Riktlinje och tillämpningsanvisning kommunalt bostadsbidrag 
för brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna se bilaga. 
Brukarens inkomst föreslås beräknas utifrån den inkomstberäkning som 
görs för beräkning av brukarens avgiftsutrymme. Vid bedömning av 
brukarens rätt till/omfattning av kommunalt bostadsbidrag föreslås dock 
även eventuellt äldreförsörjningsstöd ingå vid beräkningen av brukarens 
inkomst. Äldreförsörjningsstödet syftar till att garantera de över 65 år 
som har låg pension eller ingen pension alls en skälig levnadsnivå. 
Äldreförsörjningsstöd är ett statligt stöd för att kunna betala för 
försörjning och boende. 
Upphörande nuvarande inriktning KBH
Om nuvarande inriktning kommunalt bostadsbidrag, KBH skulle upphöra 
kan det påverka enskilda personers ekonomi. Staten svarar för olika 
former av stöd avseende bostadskostnader.

Bostadsstöd enligt Socialförsäkringsbalken
Statligt bostadstillägg kan sökas av den som får sjukersättning, pension 
eller vissa liknande förmåner. Vid beräkning av statligt bostadstillägg 
beaktas from 2018 96 % av bostadskostnaden per månad beaktas som 
inte överstiger 5 000 kr för den som är ogift och 2 500 kr för den som är 
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gift. Därutöver beaktas 70 % av bostadskostnaden per månad av den del 
som överstiger 5 000 kr men inte 5 600 kr för den som är ogift och den 
del som överstiger 2 500 kr men inte 2 800 kr för den som är gift. För de 
över 65 år läggs 340 kr till bostadskostnaden för ogifta och 170 kr för 
gifta.25 

Vid lägre inkomst kan det finnas rätt till särskilt bostadstillägg, för 
personer över 65 år kan även finnas möjlighet till äldreförsörjningsstöd. 
För att beräkna särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd finns 
också en begränsning gällande vilken bostadskostnad som beaktas, 
bostadskostnad som beaktas är from 2018 maximalt 6 620 kr för ogifta 
och 3 310 kr för gifta.26 Vård- och omsorgsnämnden nuvarande maxhyra 
för LSS-bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad (LSS 9 § 9) har satts utifrån nivån för bostadskostnad 
som beaktas för ogifta.27 

För en försäkrad som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller 
aktivitetsersättning finns möjlighet söka boendetillägg som ett 
kompletterande bidrag.28 Storleken på boendetillägget beror på om den 
försäkrade är gift eller ogift samt på antalet barn som finns i hushållet. 
Även den sökandes inkomst beaktas.29 

Dessutom finns möjlighet söka bostadsbidrag för barnfamiljer eller 
personer 18-28 år.

Nackdelar nuvarande kommunala bostadsbidrag, KBH
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att nuvarande modell 
av kommunalt bostadsbidrag, KBH kan ha betydelse för det nuvarande 
syftet; att stimulera personer med funktionsnedsättning att skaffa 
moderna och lättskötta bostäder, lämpliga med hänsyn till den enskildes 
funktionsnedsättning. 

Nuvarande KBH är dock inte lagstyrt utan ett frivilligt bidrag som 
kommunen har inrättat. Vissa kommuner erbjuder bostadsbidrag på 
frivillig grund. Eftersom bidraget är frivillig ser regelverket olika ut i de 
kommuner som erbjuder kommunalt bostadsbidrag. KBH finns i ett fåtal 
av landets kommuner.30 

KBH regleras i vård- och omsorgsnämndens reglemente som fastställs av 
kommunfullmäktige. Enligt § 2 ansvarar vård- och omsorgsnämnden för 
beslut om kommunalt bostadsbidrag till personer med 

25 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 102 kap § 22
26 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 102 kap § 27
27 Fram tom 2017 har nivån/maxhyran varit 6 200 kr för ensamstående.
28 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 103 b kap § 2
29 Boendetillägg, FK vägledning ver, 3 2012:3 S 29
30 www.habilitering.se/funktionshinderguiden Stockholms läns landsting

http://www.habilitering.se/funktionshinderguiden
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funktionsnedsättning. Nuvarande anvisningar avseende KBH i Lund 
gäller from 2009-01-01.31 

Förvaltningen har de senaste åren upplevt att nuvarande kommunala 
bostadsbidrag, KBH inte är optimalt. KBH i Lund är inte inkomstprövat, 
vilket skiljer sig från såväl statliga bidrag som kommunalt bostadsbidrag 
i flera andra kommuner. I studerade kommuner som de senaste åren 
infört former av kommunalt bostadsbidrag (Täby, Partille, Kungsbacka, 
Gävle) avser det kommunala bostadsbidraget bostad med särskild service 
eller annan särskilt anpassad bostad. Lunds kommunala bostadsbidrag 
genom KBH vänder sig främst till personer i ordinärt boende.

Det nuvarande regelverket för KBH i Lund är otydligt och 
handläggningen kräver ett nytt regelverk om bidraget ska bevaras med 
nuvarande inriktning. 

Information om KBH har endast funnits i begränsad utsträckning. Vård- 
och omsorgsförvaltningen har endast informerat allmänheten om 
möjligheten att söka KBH via Stöd- och serviceguiden. Det kan finnas 
invånare i Lund som idag inte söker förmånen men som skulle vara 
berättigade bidraget enligt nuvarande regelverk. Om nuvarande form av 
KBH ska bevaras och möjligheten att söka KBH skulle bli känt för alla 
med funktionsnedsättning i Lund, vilket utifrån kommunallagens 
likabehandlingsprincip bedöms nödvändigt, antar vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att vård- och omsorgsnämndens utgifter 
för KBH skulle öka. 

Omfattning nuvarande inriktning kommunalt bostadsbidrag, KBH
48 personer var beviljade KBH 2016-05-30. Det genomsnittliga bidraget 
per person var 890 kr/månad (min 135 kr/månad och max 3053 
kr/månad). Det är inte många som ansöker om KBH. 7 st nya 
ansökningar om KBH inkommit 2013-2016-05-30 (4 inkom 2014 då 
skrev in att KBH skulle anges i Inkomst och bostadsförfrågan.)

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende/annan 
särskilt anpassad bostad LSS
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
förvaltningen ska se över regelverket för nuvarande Kommunalt 
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning (KBH) till exempel 
enligt Göteborgsmodellen med inriktningen att det ska vara kvar.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har därmed tagit fram förslag 
till riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende (KBH).

31 Anvisningar Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning (KBH), 
socialförvaltningen Lund 2009-01-01 
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Om nuvarande inriktning på Kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning (KBH) ska vara kvar föreslår vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att kommunfullmäktige fastställer 
riktlinjer för dessa. Utifrån riktlinjerna föreslås vård- och 
omsorgsnämnden få i uppdrag av kommunfullmäktige att besluta om mer 
detaljerade tillämpningsregler. Vård- och omsorgsnämnden avgör 
därmed frågor om tolkningen och tillämpningen av riktlinjerna för KBH. 
Det bedöms innebära en möjlighet till större flexibilitet vid behov av 
eventuella förändringar.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har med utgångspunkt från 
Göteborgsmodellen tagit fram förslag till riktlinjer för kommunalt 
bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende 
(KBH). Enligt Göteborgsmodellen beviljas kommunalt bostadsbidrag 
baserat på Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47). Enligt 2 
kap 6 § får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att 
minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.

Huvudprinciperna för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
är att det kommunala bostadsbidraget ska:

- underlätta för personer med en varaktig funktionsnedsättning att 
få en ändamålsenlig bostad. 

- att kompensera hushåll för en bostadskostnad, som utifrån 
särskilda behov kopplade till varaktig 
funktionsnedsättning, innebär en merkostnad för bostaden. 
KBH syftar inte till att kompensera personer med varaktig 
funktionsnedsättning för låga inkomster.

- sökanden ska visa att denne har en varaktig 
funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på 
bostadens utformning 

- sökande ska visa att en merkostnad för bostaden uppstår 
på grund av den varaktiga funktionsnedsättningen. 

- bostaden ska vara ändamålsenlig med hänsyn till den 
funktionsnedsattes särskilda behov och utrustad så att den 
är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

- storleken på KBH fastställs genom beräkning av 
sökandens bostadskostnad. Bostadskostnaden minskas 
med den egna angivna andelen av bostadskostnaden. 
Skillnaden kan betalas ut i form av KBH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Målgruppen främst personer som har merkostnad till följd av sin 
funktionsnedsättning pga behov av extra bostadsyta - tex för behov 
använda rullstol vid förflyttning, förvaring av hjälpmedel eller utrymme 
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för personliga assistenter. Annat skäl till merkostnad till följd av sin 
funktionsnedsättning kan vara att personen har behov av närhet till 
samhällsservice.

Enligt Göteborgsmodellen kan kommunalt bostadsbidrag beviljas om 
man till följd av sin funktionsnedsättning flyttat till den bostad man bor i 
och den tidigare bostaden inte motsvarat behovet. Normalt gäller därmed 
kommunalt bostadsbidrag ej de som redan bor i en lämplig och 
funktionell bostad när funktionsnedsättningen uppstår. Vid kraftigt sänkt 
inkomst när funktionsnedsättning uppstår föreslår dock vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott att undantag kan göras, och KBH 
beviljas, om den enskilde bor i en redan lämplig och funktionell bostad.  

Med nuvarande KBH i Lund styrs storleken på KBH av en skattning av 
merkostnaden till följd av funktionsnedsättningen i det individuella fallet. 
Vård- och omsorgsförvaltningens handläggare av nuvarande KBH har 
lyft fram att det är svårt att skatta denna merkostnad.

En skillnad med förslaget är att storleken på KBH istället styrs av den del 
av hyran som får tas med i beräkningen samt av den funktionsnedsattes 
egen andel av hyran utifrån inkomst. Den sökande måste kunna visa att 
det finns en merkostnad för boendet till följd av den varaktiga 
funktionsnedsättningen.

Göteborgs stads kostnad för KBF var 1 857 tkr (2017). Vid årsskiftet 
2017/2018 var det 96 personer som var beviljade KBF.32 Då Göteborg 
har fler invånare än Lund skattas grovt kostnad för KBF till 500 -1 000 
tkr. Dessutom tillkommer administrativa kostnader för handläggning och 
utbetalning (utbetalningssystem).

Förslag till Riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende (KBH), se bilaga.

Ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag, KBH – riktas 
mot brukare särskilt boende för äldre
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att en subventionen 
bör införas även för äldre som utifrån sin inkomst inte har tillräckliga 
medel kvar då de betalat hyra för en bostad de tilldelats av vård- och 
omsorgsnämnden. Det som särskiljer brukare som beviljas en bostad 
enligt SoL från personer i ordinärt boende är att de oavsett hyresnivå är 
hänvisade till den bostad som anvisats, det finns inte möjlighet att välja 
en lägenhet med lägre hyra.

Negativt avgiftsutrymme särskilt boende för äldre enligt SoL
Negativt avgiftsutrymme betyder att den enskilde inte har tillräckliga 
medel som uppnår det fastställda förbehållsbeloppet. 

32 Telefonsamtal handläggare KBF Göteborg 2018-03-09
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Lunds nuvarande modell vid negativt avgiftsutrymme
I nuvarande modellen för särskilt boende nollställs avgifterna för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård dock tas 
hyra och kostavgift ut.
Exempel modell andra kommuner vid negativt avgiftsutrymme
I särskilt boende nollställs alla avgifter för vård och service vid negativt 
avgiftsutrymme, dock debiteras den boende normalt en kostavgift. I vissa 
inkomstlägen innebär kostavgiften att brukaren inte har tillräckliga medel 
kvar för övriga utgiftsposter som ingår i förbehållsbeloppet. Många 
kommuner hanterar detta problem genom att jämka (dvs minska) 
kostavgiften om brukaren inte uppnår lagstadgat förbehållsbelopp för 
övriga utgiftsposter. Andra kommuner (varav Lund är en) hänvisar 
brukaren att söka försörjningsstöd hos socialtjänsten för att täcka sina 
kostnader.33

Göteborg stad har även kommunalt bostadsbidrag till brukare inom 
särskilt boende för äldre. I Göteborgs stad består det kommunala 
bostadsbidraget för särskilt boende för äldre av ett avdrag på hyran och 
kostavgiften om brukaren inte kommer upp i ett garantibelopp då hyran 
och kostavgiften är betald. 

Förslag ny inriktning inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag 
äldreomsorg, särskilt boende för äldre
Kommunalt bostadsbidrag är inte en kommunal skyldighet. 
Enligt lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter 2 kap 6 § får 
kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska 
deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.

För att brukare som tilldelats en bostad utifrån beslut om särskilt boende 
enligt SoL ska ha medel kvar att leva på då hyran är betald, föreslår vård- 
och omsorgsnämndens arbetsutskott att ett inkomstrelaterat kommunalt 
bostadsbidrag betalas ut om brukare i särskilt boende enligt SoL inte 
kommer upp i det fastställda förbehållsbeloppet. Det kommunala 
bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som överstiger 
den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnaden inom förmånen 
särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. (Dvs år 2018 den del av 
hyran som överstiger 6 620 kr.)

För personer i särskilt boende för äldre enligt SoL föreslås att för att 
säkerställa förbehållsbeloppet sker det kommunala bostadsbidraget i 
första hand genom avdrag på kostavgiften. Om det inte räcker att minska 
kostavgiften för att säkerställa förbehållsbeloppet betalas resterande 
beviljat kommunala bostadsbidrag ut. Reducering av avgift kräver 
mindre administration än utbetalande av bidrag. 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vill lyfta fram att 
bidragsmodellen är viktig så att Försäkringskassan inte drar in möjlighet 

33 www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar
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för brukaren att beviljas Statligt bostadstillägg. Det är viktigt att 
Försäkringskassan inte bedömer det som en hyresnedsättning.
Konstruktionen att betala ut ett kommunalt bostadsbidrag istället för att 
reducera hyran är en följd av regelverket som styr Försäkringskassans 
beviljade av statligt bostadstillägg. Enligt Socialförsäkringsbalken 
2010:110 101 kap 8 § lämnas Statligt bostadstillägg inte för sådan 
bostadskostnad som fastställts med beaktande av den försäkrades 
inkomst. Det innebär att om vård- och omsorgsnämnden istället skulle 
reducera hyran för en brukare till följd av lägre inkomst förlorar brukaren 
enligt Socialförsäkringsbalken rätten till Statligt bostadstillägg.

Kommunalt bostadsbidrag är en icke lagreglerad insats, som kommunen 
själv beslutar om utifrån 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala 
befogenheter (2009:47). Beslutet kan inte överklagas genom 
förvaltningsbesvär, dock kan beslutets laglighet prövas utifrån beslutet. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att den föreslagna 
nya inkomstrelaterade inriktningen på KBH är angelägen då den syftar 
till att ge ekonomiskt stöd till den grupp brukare i särskilt boende som 
har lägre inkomster.

Förslag Riktlinje och tillämpningsanvisning kommunalt bostadsbidrag 
för brukare i särskilt boende för äldre se bilaga. Brukarens inkomst 
föreslås utifrån den inkomstberäkning som görs för beräkning av 
brukarens avgiftsutrymme i Lund.  Vid bedömning av brukarens rätt 
till/omfattning av kommunalt bostadsbidrag föreslås dock även eventuellt 
äldreförsörjningsstöd ingå vid beräkningen av brukarens inkomst. 
Äldreförsörjningsstödet syftar till att garantera de över 65 år som har låg 
pension eller ingen pension alls en skälig levnadsnivå. 
Äldreförsörjningsstöd är ett statligt stöd för att kunna betala för 
försörjning och boende. 
Bruksvärdeshyra en förutsättning för införande ny inriktning KBH
Idag är inte samtliga LSS-bostäder inom vård- och omsorgsförvaltningen 
bruksvärdessatta. Vård- och omsorgsförvaltningen har tecknat 
andrahandsavtal med brukare med LSS-bostäder där hyran anges som nu 
gällande maxhyra. Ett eventuellt borttagande av maxhyran förutsätter 
åtgärder avseende avtalen så att bruksvärdeshyra kan införas på samtliga 
lägenheter. Dessutom krävs det att en ny förhandlingsordning tas fram. 
Det kan enligt bedömning av kommunens jurist komma att krävas 
förhandling med hyresgästföreningen, inte om hyreshöjningen, men 
avseende införandetakten på hyreshöjningen. Förvaltningen kan därför 
inte räkna med att kunna genomföra hyreshöjningen fullt ut den                
1 februari 2019. Det bedöms dock inte få större ekonomiska 
konsekvenser då omfattningen av KBH är relaterat till hyran.
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6. ÄNDRING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS 
REGLEMENTE

Enligt vård- och omsorgsnämndens reglemente34 svarar vård- och 
omsorgsnämnden för

- kommunalt bostadstillägg (bostadsbidrag) till personer med 
funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att reglementet ändras 
till att vård- och omsorgsnämnden svarar för

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till brukare i LSS-bostad 
med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9)

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till brukare i särskilt boende 
för äldre (SoL 4 kap 1 §)

- beslut om kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende

7. ÖVRIGT AVSEENDE AVGIFTER
Kyrkoavgift 
Församlingstillhörighet har from 1 januari 2017 upphört att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Det innebär att brukarnas uppgift om 
församlingstillhörighet inte finns med i folkbokföringsuppgifterna från 
skatteverket. Beräkning av kyrkoavgift enligt nuvarande metod är därför 
inte möjlig. Det är enligt lag inte tillåtet att efterfråga en persons 
trostillhörighet. Kommunfullmäktige behöver därför ta ställning till 
vilken avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift som ska hanteras vid den 
preliminära skatteberäkning som utförs som grund för avgiftsbeslut 
avseende äldre- och handikappomsorg. Fram till att ett nytt beslut är 
fattat får den högsta kyrkoavgiften användas vid beräkningen då det är 
till fördel för den enskilde. 
Församlingarna i Svenska kyrkan i Lund har olika avgiftssatser för 
kyrkoavgiften. Alternativen är att för alla invånare Lunds kommun 
använda

A den högsta kyrkoavgiften. 
B den lägsta kyrkoavgiften. 
C den genomsnittliga kyrkoavgiften. 

En kommun som valt att inte alls ta hänsyn till kyrkoavgiften fick 
förordnande av förvaltningsrätten att kyrkoavgift ska beaktas vi 
fastställande av avgiftsunderlaget.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

34 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, § 30, den 27 oktober 2011, § 185 
samt den 24 september 2015 § 178.
35 Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 4574-16 E
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Utifrån att det är frivilligt att tillhöra en kyrkan och att många idag inte är 
medlemmar i den svenska kyrkan, föreslås att den lägsta kyrkoavgiften 
tillämpas för alla invånare i Lunds kommun i den preliminära 
skatteberäkning som görs som grund för avgiftsbeslut.               
Reducering av hemtjänstavgift vid uppehåll av annan orsak än 
sjukhusvistelse
För de dagar brukare vistas på sjukhus sker idag reducering av avgiften, 
här föreslås ingen förändring. 

Vid brukares frånvaro av annan orsak än sjukhusvistelse under hel/del av 
månad reduceras idag hemtjänstavgiften för tiden för frånvaro36. (Gäller 
inte vid vistelse i annan kommun då vistelsekommunen utför insatsen.) 
Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg. Vid frånvaro som inte 
anmälts i tid reduceras inte avgiften.37  

Administration kring detta krävs av såväl avgiftshandläggare som 
utförare. För att minska administration föreslås att det för reducering av 
avgiften (vid frånvaro av annan orsak än sjukhusvistelse) ska krävas 
uppehåll på minst 7 sammanhängande dagar. Frånvaroanmälan ska ske 
senast 24 h i förväg. 
Den föreslagna ändringen kan jämföras med att med nuvarande regelverk 
på särskilt boende där avdrag på avgift för kost görs från och med den 
fjärde dagen brukaren har uppehåll.38

Korttidsvistelse enligt 9:6 § LSS 
Korttidsvistelse innebär att personer som har en funktionsnedsättning 
tillfälligt kan vistas på en korttidsenhet för att avlasta anhöriga. Vistelsen 
syftar även till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till 
miljöombyte, stimulans och gemenskap med andra.

Enligt nuvarande beslut betalar samtliga brukare 2017 vid 
korttidsvistelse, oavsett ålder idag 10 kr för frukost, 29 kr för 
lunch/middag och 24 kr för kvällsmål, dvs 63 kr/dygn för kost.39  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att kostavgiften för 
korttidsvistelse utgår från Konsumentverkets beräknade 
livsmedelskostnader. 

Fördelningen av livsmedelskostnader över dygnet föreslås vara ungefär 
densamma som används vid beräkning av andra kostavgifter inom 
nämndens verksamhet. Då livsmedelskostnaden för mellanmålet dock 
bedöms relativt höga föreslås istället fördelningen 10 % för frukost och 
20 % för mellanmål.

36 Avdraget motsvarar brukarens dagkostnad för hemtjänst gånger antal dagar 
brukaren är frånvarande.
37 Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg 2012-02-01 s.17
38 Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg 2012-02-01 s.22
39 2016-12-14 § 105



Skrivelse 27 (47)
Diarienummer

2018-04-05 VOO 2015/0331

Det föreslås också att avgiften differentieras utifrån brukarens ålder. 

Andel
/dygn

0-5 år 6-9 år 10-13 
år

14-17 
år

18 år-

100 
%

813 kr 
/mån**
/30 dgr

1406 kr 
/mån*
/30 dgr

1700 kr
/mån* 
/30 dgr

2040 kr 
/mån*
/30 dgr

2240 
kr 

/mån*
/30 dgr

Frukost 10 % 3 kr 5 kr 6 kr 7 kr 8 kr

Huvudmål 40 % 11 kr 19 kr 23 kr 27 kr 30 kr

Mellanmål 20 % 5 kr 9 kr 11 kr 14 kr 15 kr

Kvällsmat 30 %
8 kr 14 kr 17 kr 20 kr 22 kr

Dygn 100 
% 27 kr 47 kr 57 kr 68 kr 75 kr

*=Konsumentverkets beräkning för 2017**=Snitt Konsumentverket 6-11mån, 1 
år, 2-5 år 2017

Avgiften föreslås räknas fram årligen utifrån Konsumentverkets 
beräkningar Koll på pengarna, samt avrundas till heltal kr enligt ovan. Då 
avgifterna räknas om from den 1 februari varje år räknas brukarens ålder 
from den 1 februari, som den ålder brukaren uppnår samma år.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även att brukare med 
beslut om korttidsvistelse i form av lägervistelse, i de fall den faktiska 
kostavgiften är specificerad i avtalet/fakturan-när det är till fördel för den 
enskilde-, istället betalar det angivna beloppet i avtalet/fakturan.

Korttidstillsyn enligt 9:7 § LSS (taxa)
Korttidstillsyn innebär verksamhet för ungdomar 13-21 år med 
funktionsnedsättningen utvecklingsstörning eller autism. 

Då flera brukare har behov av såväl korttidstillsyn som korttidsvistelse 
föreslår vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott att avgifterna för kost 
vid korttidstillsyn hanteras i enlighet med förslaget för korttidsvistelse 
enligt ovan.

Resekostnader fritidsresor med verksamhetens/personalens bil inom 
LSS-verksamheten
I LSS-bostad med särskild service betalar brukaren för de resor han åker 
med verksamhetens bilar eller personalens privata bilar. Enligt nuvarande 
regelverk fastställer vård- och omsorgsförvaltningen årligen priset för 
resan per mil. Om det är flera resenärer delas kostnaden. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att avgiften vid 
fritidsresor inom LSS-bostad med särskild service sätts utifrån den 
ersättning som kommunen ger till arbetstagare som använder som egen 
bil i tjänsten enligt kollektivavtalet.
Ersättning till arbetstagare som använder egen bil i arbetet efter 
arbetsgivarens godkännande ersätts 2017 med 2,90 kronor per kilometer 
enligt kollektivavtalet Bilersättningsavtal BIA 2010-09-23. 

(Är brukaren beviljad insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, punkt 
10 betalar personen för resan till och från daglig verksamhet. Enligt 
nuvarande regelverk enligt de regler som gäller för arbetsresor via 
färdtjänst. Dvs avgiften motsvarar vad ett periodkort kostar i den 
allmänna kollektivtrafiken. Inga avgifter tas ut för resor inom ramen för 
den dagliga verksamheten.)
 
Tillämpningsregler för ersättningar vid Boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9:8 § LSS
LSS-lagstiftningen
Kommunen får ta ut avgifter för insatser som ges med stöd av LSS i den 
omfattningen som framgår av LSS 18-20 §§ och Förordningen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 5-6 §§. Avgifter får enligt LSS 
21§ inte tas ut för andra insatser som ges med stöd av LSS. 

Kommunen får enligt LSS 19 § ta ut avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna får tas ut av den 
som har pension i form av hel allmän pension, hel sjukersättning, hel 
aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek enligt de 
grunder kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får 
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Barn och ungdomar under 18 år 
Grundprincipen i LSS är att omvårdnaden som ingår i insatserna enligt 
LSS är avgiftsfria, men när det gäller barn har kommunen möjlighet att ta 
ut ersättning från vårdnadshavarna för vissa omvårdnadskostnader enligt 
20 § LSS. 
Förvaltningen har gjort en översyn huruvida ersättning bör tas ut för 
omvårdnaden från föräldrar vars barn är boende i familjehem eller i 
bostad med särskild service enligt 9:8 § LSS. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott bedömer att nämnden inte bör ta ut 
ersättning för omvårdnaden för att, i liksom vissa andra kommuner, 
respektera föräldrarnas önskan att fortsätta stå för klädinköp, leksaker, 
fickpengar mm. 40

I Lunds kommun är det 2 personer som har beslut enligt 9:8 § LSS som 
är under 18 år.41 

40 Socialstyrelsens handbok ”stöd till barn och unga med funktionsnedsättning” s. 148
41 2016-12-01



Skrivelse 29 (47)
Diarienummer

2018-04-05 VOO 2015/0331

Unga som fyllt 18 år och uppbär egen inkomst 
När den unga blir 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till 
kommunens kostnader för omvårdnaden. I stället inträder möjlighet för 
kommunen att ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter, av dem som har hel aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, 
enligt de grunder som kommunen bestämmer (19 § LSS). 

Aktivitetsersättning beslutas av försäkringskassan och betalas ut från och 
med juli månad det år den unge fyller 19 år. Eftersom föräldrars 
skyldighet att bidra till kommunens kostnader upphör då den unge fyller 
18 år och aktivitetsersättning inte betalas ut förrän juli det år då den 
enskilde fyller 19 år uppstår ett glapp i kommunens möjlighet att ta ut 
ersättning för kostnader för omvårdnaden.

Enligt propositionen 1992/93:159 om stöd och service till vissa 
funktionshindrade bör den enskilde svara för sina matkostnader. En 
avgift bör kunna tas ut av huvudmannen för bostad. Avgiften bör avse 
den enskildes privata bostad och inte inkludera 
gemensamhetsutrymmena. Vid deltagande i fritids- och kulturella 
aktiviteter bör den enskilde svara för sina egna kostnader men inte för 
eventuella följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår därmed att unga som 
fyllt 18 år och uppbär egen inkomst i form av hel aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande 
storlek betalar hyra för bostaden. Den unge har möjlighet att ansöka om 
bostadsbidrag/tillägg för sin bostad. Samma regler för hyressättningen 
ska gälla för den unge med inkomst som gäller för vuxna med 9:9 § LSS.

Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter föreslås att den 
enskilde svarar för sina egna kostnader, men inte för eventuella 
följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten.

Den föreslagna förändringen bygger på att reglerna ska gälla alla vuxna 
med inkomster.

I Lunds kommun är det 4 personer som har beslut enligt 9:8 § som är 
över 18 år.42

Tillämpningsregler
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår även att 
tillämpningsreglerna gällande förvaltningens avgifter justeras enligt 
bifogat förslag ”Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och 
handikappomsorg, förslag 2018-04-05”.

42 2017-11-13
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Kommentarer till inkomna yttranden gällande remiss
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
remittera dåvarande version av ärendet till kommunala 
funktionshinderrådet (KFR) och till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
för yttrande senast den 28 februari 2018.

Föreningar i KPR har inkommit med ett remissyttrande 2018-02-26. 
Föreningar i KFR har inkommit med ett remissyttrande 2018-02-28.

Kommentar till inkomna yttranden om förbehållsbelopp
I de inkomna yttrandena från KPR och KFR är organisationerna emot att 
förbehållsbeloppen sänks. De menar att de föreslagna förbehållsbeloppen 
är otillräckliga.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår en höjning av 
förbehållsbeloppen. 

Kommentar till inkommit yttrande om borttagande av maxhyra
I yttrandet från KFR lyfts det fram att en viktig faktor är om hyran i LSS-
bostad innefattar elkostnaderna.

Redan idag ingår elkostnaden inte i maxhyra eller bruksvärdeshyra. 
Förslaget om borttagande av maxhyra och införande av bruksvärdeshyra 
innehåller inte något förslag om en förändring av hanteringen gällande 
dessa kostnader. 

Kommentar till inkommit yttrande om utformning av kommunalt 
bostadsbidrag
I yttrandet från KFR kritiseras att om individens inkomst ökar minskar 
enligt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott förslag individens 
kommunala bostadsbidrag.

Det är svårt att hitta en idealisk utformning av ett bidrag. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott är medveten om att arbetsutskottets 
förslag till inkomstrelaterat bidrag innebär att om individens inkomst 
ökar minskar individens kommunala bostadsbidrag. Vikten har lagts vid 
att säkerställa att de personer som har störst behov får bidrag.

Kommentar till inkommit yttrande om kommunalt bostadsbidrag till 
andra grupper av personer med funktionsnedsättning (än de som föreslås 
i utredningen)
I yttrandet från KFR framförs att andra än de som har LSS-bostad kan ha 
behov av kommunalt bostadsbidrag. Personer som tillhör LSS och har 
personlig assistent har enligt yttrandet begränsat ekonomiskt utrymme 
samt andra grupper av funktionshindrade har enligt yttrandet svag 
ekonomi. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår ett kommunalt 
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende 
(utifrån Göteborgsmodellen). 

Kommentar till inkommit yttrande om ledsagning
I yttrandet från KFR anförs att det är orimligt att betala för ledsagning 
som inte utförs.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-01-31 § 2 att 
lyfta ur förslaget om ändrat avgiftsuttag för ledsagning ur förslaget och 
att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda det separat, 
exempelvis enligt Laholmsmodellen.

Kommentar till inkommit yttrande om resekostnader med verksamhetens 
bilar/personalens bilar vid fritidsresor inom LSS-verksamhet
I yttrandet från KFR ställs frågan vad förslaget om betalning för 
resekostnader innebär i förhållande till gällande regelverk? Frågan ställs 
också hur mycket den enskilde ska betala per mil?

Brukaren ansvarar själv för sina egna resekostnader. Förslaget är i 
enlighet med nuvarande praxis för hur mycket brukare betalar för 
resekostnader med verksamhetens bilar/personalens privata bilar vid 
fritidsresor inom LSS-bostad. Enligt förslaget ska den enskilde inom 
LSS-bostad vid fritidsresor i bil även framöver betala motsvarande den 
ersättning som kommunen ger till arbetstagare som använder egen bil i 
arbetet. Dvs 2017 enligt Bilersättningsavtal BIA 2010-09-23, år 2017 29 
kr/mil (2,90 kr per km). 

Kommentar till inkommit yttrande om Göteborgsmodellen för kommunalt 
bostadsbidrag
I yttrandet från KFR anförs att procentsatserna som styr andelen av hyran 
individen ska svara för verkar höga, speciellt om elkostnaderna inte 
räknas in i hyran. 
I det inkomna yttrandet tas ett exempel för en person i LSS-boende upp. 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott vill förtydliga att 
Göteborgsmodellen KBF avser personer med funktionsnedsättning i 
ordinärt boende. För personer i LSS-bostad har vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott tagit fram ett annat förslag till modell för 
kommunalt bostadsbidrag.

Enligt riktlinjen för Göteborgs modell för Kommunalt bostadsbidrag för 
personer med funktionsnedsättning (KBF), inryms i bostadskostnaden 
”hyran för en hyreslägenhet med tillägg för värme och varmvatten, eller 
motsvarande kostnad för bostadsrättslägenhet eller egen fastighet.” 
Därmed ingår inte elkostnaden i bostadskostnaden som Göteborg 
använder för beräkning av kommunalt bostadsbidrag med inriktning 
ordinärt boende (KBF).
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Ekonomiska konsekvenser av utredningen
Vård- och omsorgsnämnden har i ekonomi- verksamhetsplanen 2019 - 
2021 redovisat ökade kostnader med 2 000 tkr per år i fasta priser. De 
ökade kostnaderna baserades på det underlag som fanns tillgängligt vid 
upprättande av ekonomi- verksamhetsplanen 2019 - 2021. 
Sedan ekonomi- verksamhetsplanen 2019 – 2021 lämnades har 
förändringar gjorts under arbetets gång som avser avgifter, 
förbehållsbelopp, hyressubventioner och kommunalt bostadsbidrag. 
Föreliggande förslag till förändringar beräknas medföra ökade kostnader 
med 4 500 tkr per år i fasta priser. Under förutsättning att vård- och 
omsorgsnämndens förslag fastställs av kommunfullmäktige föreslås en 
uppföljning av de ekonomiska effekterna. Resultatet av uppföljningen 
redovisas i kommande ekonomi- verksamhetsplaner.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige

 att  upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 
(KBH) till personer med funktionsnedsättning from den 1 februari 
2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg.

 
 att  fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 

bostadsbidrag
-till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 
9 § 9) med behov utifrån inkomst from den 1 februari 2019
-till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) med 
behov utifrån inkomst from den 1 februari 2019

 
 att  beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 

återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.
 
 att  ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente utifrån fullmäktiges 

beslut
 
 att  förvaltningen får i uppdrag att förhandla om införandetakten av 

bruksvärdeshyra i LSS-bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9)

 
 
 att    fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag till personer med 

funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 
Göteborgsmodellen) from den 1 februari 2019
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 att   höja nuvarande förbehållsbelopp gällande ordinärt och särskilt 
boende för avgiftsuttag avseende hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård med 200 kr from den 1 februari 
2019

 
 att    som följd av ovanstående ändra förbehållsbeloppen för parboende 

from den 1 februari 2019
 
 att fastställa förslag till avgifter och tillämpningsregler
 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att  under förutsättning att kommunfullmäktige inför kommunalt 
bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad med särskild service för 
vuxna (LSS 9 § 9), upphörande av nuvarande maxhyra för bostad 
med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 
from den 1 februari 2019

Ann-Margreth Olsson
Ordförande vård- och omsorgsnämnden

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten 
Verksamhetschefer
Ekonomigruppen
Myndighetsfunktionen 
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BILAGA 1
FÖRSLAG RIKTLINJE OCH TILLÄMPNINGSANVISNING  
Kommunalt bostadsbidrag för brukare i LSS-bostad med särskild 
service för vuxna 

Styrande lagstiftning
Enligt 2 kap 6 § får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i 
syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en 
permanentbostad. 

Enligt Socialförsäkringsbalken 2010:110 101 kap 8 § lämnas statligt 
bostadsbidrag inte för sådan bostadskostnad som fastställts med 
beaktande av den försäkrades inkomst. Istället för att vård- och 
omsorgsnämnden lämnar ekonomiskt stöd till enskilda genom att 
reducera hyran betalas istället ett kommunalt bostadsbidrag ut. (Detta för 
att inte den enskilde ska förlora beviljat statligt bostadstillägg för att 
vård- och omsorgsnämnden lämnar ekonomiskt stöd).

Syfte
Det kommunala bostadsbidraget syftar till att brukare inom vård- och 
omsorgsnämndens LSS-bostäder utifrån gällande förbehållsbelopp ska ha 
medel kvar att leva på när hyran är betald. Det kommunala 
bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som överstiger 
den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnaden inom förmånen 
särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Dvs år 2018 den del av 
hyran som överstiger 6 620 kr ensamstående/3 310 kr sammanboende. 
Om riksdagen fastställer en ny nivå för skälig bostadskostnad ändras 
nivån för den del av hyran som kan beviljas kommunalt bostadsbidrag 
utan att kommunfullmäktige behöver fatta beslut. 
Vård- och omsorgsförvaltningen skall upplysa brukare om möjligheten 
att söka om kommunalt bostadsbidrag.
Förutsättningar:

- För att beviljas kommunalt bostadsbidrag måste brukaren av 
vård- och omsorgsnämnden beviljats LSS-bostad med särskild 
service för vuxna (LSS 9 § 9), vara folkbokförd i Lunds kommun 
samt ej nå upp till det beslutade förbehållsbeloppet. 

- För att beviljas kommunalt bostadsbidrag måste brukaren ha 
beviljats statligt bostadstillägg och fått det beviljat utan avdrag 
för förmögenhet. Beslut om beviljande av statligt bostadstillägg 
ska bifogas ansökan.

- För en försäkrad som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller 
aktivitetsersättning finns istället för statligt bostadstillägg 
möjlighet söka boendetillägg som ett kompletterande bidrag.43 
Om en brukare på ett boende istället skulle tillhöra denna 
målgrupp ska boendetillägg ha beviljats.

43 Socialförsäkringsbalk 2010:110, 103 b kap § 2
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- Det kommunala bostadsbidrag som beviljas kan aldrig överstiga 
den del av hyran som överstiger den av riksdagen fastställda 
skäliga bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg 
och äldreförsörjningsstöd

- Ansökan i efterhand kan ej göras efter 3 månader.

Tillämpningsanvisningar:

Ansökan
Vid ansökan bifogas kopia på beslut inklusive bilaga, för nuvarande 
beviljat Statliga bostadstillägg. 
Det kommunala bostadsbidraget är inkomstrelaterat. Den sökande 
ansvarar för att efterfrågade uppgifter inlämnas, annars kan kommunalt 
bostadsbidrag inte beviljas. Beslut om kommunalt bostadsbidrag måste 
förnyas varje år. Det är upp till den sökande själv att inkomma med ny 
ansökan, påminnelse skickas ej från vård- och omsorgsförvaltningen.
Beräkning
Beräkningen av det kommunala bostadsbidraget som betalas ut utgår från 
att den enskilde i särskilt boende enligt LSS 
<65 ensamstående har kvar 160,77% av prisbasbeloppet
<65 sammanlevande har kvar 134,29% av prisbasbeloppet 
> 65 ensamstående har kvar 146,14% av prisbasbeloppet, 
> 65 sammanlevande har kvar 124,09% av prisbasbeloppet
- då hyran har betalats. 
Det kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av 
hyran som överstiger den av riksdagen fastställda skäliga 
bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd. Dvs år 2018 den del av hyran som överstiger      
6 620/3 310 kr.
Underlag
Inkomstuppgifter ska inhämtas från den sökande beräknas enligt samma 
grunder som Lunds kommun beräknar inkomst vid fastställande av den 
enskildes avgiftsutrymme. Därutöver ska eventuellt 
äldreförsörjningsstöd vägas in.
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Följande inkomster räknas samman vid beräkning av avgiftsutrymme44:
 Aktuella pensionsinkomster under innevarande år.

Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension, 
änkepension avtalspension/tjänstepension, privata 
pensionsförsäkringar/sjukförsäkringar, utlandspensioner och 
övriga pensioner.

 Aktuella förvärvsinkomster (efter förvärvsavdrag) enligt 
senast tillgängliga uppgifter. 
Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv 
näringsverksamhet.

 Inkomst av kapital (brutto), utom kapitalvinster 
(realisationsvinster), enligt senast tillgängliga uppgifter. 
Schablonintäkter aktier/fonder räknas inte som inkomst.

 Övriga inkomster 1) 
- Livräntor 2), 
- Bidrag 3)  

1) Se Socialförsäkringsbalk (2010:110)
2) Livränta som utbetalas p.g.a. kapitalförsäkring är inte skattepliktig och skall inte 
räknas som inkomst. 
3) Vid beräkning av avgiftsutrymme undantas vårdbidrag, barnbidrag, 
äldreförsörjningsstöd, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, etableringsersättning 
2010:197, stipendier, handikappersättning och assistensersättning från staten, 
kommunal habiliteringsersättning.
Vid uträkning av kommunalt bostadsbidrag ska vid beräkningen av 
brukarens inkomster därutöver eventuellt äldreförsörjningsstöd vägas 
in.

Följande utgifter räknas samman vid beräkning av avgiftsutrymme:
 Kapitalutgifter (brutto), utom kapitalförluster 

(realisationsförluster), enligt senast tillgängliga uppgifter. 
Utgiftsräntor som avser bostadslån till egen permanentbostad, 
vilka tas upp som del av bostadskostnaden, skall ej medräknas.

 Förvaltningskostnader överstigande 1 000 kronor, enligt 
senast tillgängliga uppgifter.

Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna vid beräkning 
av avgiftsutrymme:
 Skatt som följer av tillämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § 

skattebetalningslagen.
 Övriga avgifter och skatter i samband med taxering utom 

avkastningsskatt på utländsk försäkring. 4)   
4) Kommunal fastighetsavgift avseende egen ägd permanentbostad tas upp som del av 
bostadskostnaden och medräknas därför inte här.

Utbetalning
Den minsta summa som betalas ut är 100 kr/månad. KBH betalas inte ut 
till brukare som inte har betalat hyran.

44 Vissa intäkter avser endast äldre, över 65 år.
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Beslutet kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär

Eftersom det inte finns någon lagstadgad rätt till kommunalt 
bostadsbidrag enligt socialtjänstlagen, utan det endast följer av 
kommunala riktlinjer, prövas ansökan enligt 2 kap 6 § Lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47). Enligt 2 kap 6 § får kommuner 
lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras 
kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Om en ansökan 
avslås utifrån riktlinjer med stöd av 2 kap 6 § Lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47) kan ett sådant beslut överklagas 
genom laglighetsprövning. 

Vid begäran om laglighetsprövning ska den som klagar lämna 
besvärshandlingarna direkt till förvaltningsrätten. Nämnden behöver inte 
lämna besvärshänvisning vid beslut som endast kan överklagas genom 
laglighetsprövning.

Återbetalningsskyldighet
Gynnande beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 
återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.
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BILAGA 2
FÖRSLAG RIKTLINJE OCH TILLÄMPNINGSANVISNING  
Kommunalt bostadsbidrag för brukare i särskilt boende för äldre

Styrande lagstiftning
Enligt 2 kap 6 § får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i 
syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en 
permanentbostad. 

Enligt Socialförsäkringsbalken 2010:110 101 kap 8 § lämnas statligt 
bostadsbidrag inte för sådan bostadskostnad som fastställts med 
beaktande av den försäkrades inkomst. Istället för att vård- och 
omsorgsnämnden lämnar ekonomiskt stöd till enskilda genom att 
reducera hyran betalas istället ett kommunalt bostadsbidrag ut. (Detta för 
att inte den enskilde ska förlora beviljat statligt bostadstillägg för att 
vård- och omsorgsnämnden lämnar ekonomiskt stöd).

Syfte
Det kommunala bostadsbidraget syftar till att brukare inom vård- och 
omsorgsnämndens särskilda boenden enligt SoL 4 kap 1 § utifrån 
gällande förbehållsbelopp ska ha medel kvar att leva på när hyran är 
betald. Det kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av 
hyran som överstiger den av riksdagen fastställda skäliga 
bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd. Dvs år 2018 den del av hyran som överstiger 6 620 
kr. Om riksdagen fastställer en ny nivå för skälig bostadskostnad ändras 
nivån för den del av hyran som kan beviljas kommunalt bostadsbidrag 
utan att kommunfullmäktige behöver fatta beslut.
Vård- och omsorgsförvaltningen skall upplysa brukare om möjligheten 
att söka om kommunalt bostadsbidrag.
Förutsättningar:

- För att beviljas kommunalt bostadsbidrag måste brukaren av 
vård- och omsorgsnämnden beviljats särskilt boende enligt SoL 4 
kap 1 §, vara folkbokförd i Lunds kommun samt ej nå upp till det 
beslutade förbehållsbeloppet. (Bostadsbidrag kan även beviljas 
brukare under 65 år med beslut om särskilt boende enligt SoL 4 
kap 1 §)

- För att beviljas kommunalt bostadsbidrag måste brukaren ha 
beviljats statligt bostadstillägg och fått det beviljat utan avdrag 
för förmögenhet. Beslut om beviljande av statligt bostadstillägg 
ska bifogas ansökan.

- Det kommunala bostadsbidrag som beviljas kan aldrig överstiga 
den del av hyran som överstiger den av riksdagen fastställda 
skäliga bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg 
och äldreförsörjningsstöd.

- Ansökan i efterhand kan ej göras efter 3 månader. 
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Tillämpningsanvisningar:
Ansökan
Vid ansökan bifogas kopia på beslut inklusive bilaga, för nuvarande 
beviljat Statliga bostadstillägg. 
Det kommunala bostadsbidraget är inkomstrelaterat. Den sökande 
ansvarar för att efterfrågade uppgifter inlämnas, annars kan kommunalt 
bostadsbidrag inte beviljas. Beslut om kommunalt bostadsbidrag måste 
förnyas varje år. Det är upp till den sökande själv att inkomma med ny 
ansökan, påminnelse skickas ej från vård- och omsorgsförvaltningen. 
Beräkning
Beräkningen av det kommunala bostadsbidraget som betalas ut utgår från 
att  

- den enskilde i särskilt boende enligt SoL >65 har kvar 88,91% av 
prisbasbeloppet, då hyra och kostavgift betalats. 

- den enskilde i särskilt boende enligt SoL <65 har kvar 105,36% 
av prisbasbeloppet, då hyra och kostavgift betalats. 

Det kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av 
hyran som överstiger den av riksdagen fastställda skäliga 
bostadskostnaden inom förmånen särskilt bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd. Dvs år 2018 den del av hyran som överstiger      
6 620kr.
Underlag
Inkomstuppgifter ska inhämtas från den sökande beräknas enligt samma 
grunder som Lunds kommun beräknar inkomst vid fastställande av den 
enskildes avgiftsutrymme. Därutöver ska eventuellt 
äldreförsörjningsstöd vägas in. 

 Följande inkomster räknas samman vid beräkning av avgiftsutrymme:
 Aktuella pensionsinkomster under innevarande år.

Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension, 
änkepension avtalspension/tjänstepension, privata 
pensionsförsäkringar/sjukförsäkringar, utlandspensioner och 
övriga pensioner.

 Aktuella förvärvsinkomster (efter förvärvsavdrag) enligt 
senast tillgängliga uppgifter. 
Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv 
näringsverksamhet.

 Inkomst av kapital (brutto), utom kapitalvinster 
(realisationsvinster), enligt senast tillgängliga uppgifter. 
Schablonintäkter aktier/fonder räknas inte som inkomst.

 Övriga inkomster 1) 
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- Livräntor 2), 
- Bidrag 3)       

1) Se Socialförsäkringsbalk (2010:110)
2) Livränta som utbetalas p.g.a. kapitalförsäkring är inte skattepliktig och skall inte 
räknas som inkomst.
3) Vid beräkning av avgiftsutrymme undantas vårdbidrag, barnbidrag, 
äldreförsörjningsstöd, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, etableringsersättning 
2010:197, stipendier, handikappersättning och assistensersättning från staten, 
kommunal habiliteringsersättning.
Vid uträkning av kommunalt bostadsbidrag ska vid beräkningen av 
brukarens inkomster därutöver eventuellt äldreförsörjningsstöd vägas 
in.

Följande utgifter räknas samman vid beräkning av avgiftsutrymme:
 Kapitalutgifter (brutto), utom kapitalförluster 

(realisationsförluster), enligt senast tillgängliga uppgifter. 
Utgiftsräntor som avser bostadslån till egen permanentbostad, 
vilka tas upp som del av bostadskostnaden, skall ej medräknas.

 Förvaltningskostnader överstigande 1 000 kronor, enligt 
senast tillgängliga uppgifter.

Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna vid beräkning 
av avgiftsutrymme:
 Skatt som följer av tillämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § 

skattebetalningslagen.
 Övriga avgifter och skatter i samband med taxering utom 

avkastningsskatt på utländsk försäkring. 4)   
4) Kommunal fastighetsavgift avseende egen ägd permanentbostad tas upp som del av 
bostadskostnaden och medräknas därför inte här.

Utbetalning
I ett första steg görs avdrag på kostavgiften. Om det inte är tillräckligt för 
att brukaren ska ha kvar medel motsvarande förbehållsbeloppet betalas 
resterande medel ut. 

Den minsta summa som betalas ut är 100 kr/månad. KBH betalas inte ut 
till brukare som inte har betalat hyran.

Beslutet kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär

Eftersom det inte finns någon lagstadgad rätt till kommunalt 
bostadsbidrag enligt socialtjänstlagen, utan det endast följer av 
kommunala riktlinjer, prövas ansökan enligt 2 kap 6 § Lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47). Enligt 2 kap 6 § får kommuner 
lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras 
kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Om en ansökan 
avslås utifrån riktlinjer med stöd av 2 kap 6 § Lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47) kan ett sådant beslut överklagas 
genom laglighetsprövning. 
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Vid begäran om laglighetsprövning ska den som klagar lämna 
besvärshandlingarna direkt till förvaltningsrätten. Nämnden behöver inte 
lämna besvärshänvisning vid beslut som endast kan överklagas genom 
laglighetsprövning.

Återbetalningsskyldighet
Gynnande beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 
återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.
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BILAGA 3
FÖRSLAG RIKTLINJE 
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i 
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS (KBH)

1. Syfte och omfattning 
1.1 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i 
ordinärt boende (KBH) är ett bostadsbidrag som syftar till att underlätta 
för personer med en varaktig funktionsnedsättning att få en 
ändamålsenlig bostad som är lämplig med hänsyn till 
funktionsnedsättningen. 

1.2 Med varaktig funktionsnedsättning menas bestående nedsättning av 
fysisk, psykisk- och eller intellektuell funktionsförmåga som innebär att 
personen möter mer betydande svårigheter i sitt dagliga liv. 

1.3 KBH syftar till att kompensera hushållet för en bostads-kostnad som 
utifrån särskilda behov kopplade till varaktig funktionsnedsättning 
innebär en merkostnad för bostaden. KBH syftar inte till att kompensera 
personer med varaktig funktionsnedsättning för låga inkomster. 

1.4 KBH beviljas av Lunds kommun med stöd av lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47). 

1.5 Vård- och omsorgsnämnden prövar och fattar beslut i ärenden om 
KBH. Beslutanderätten kan delegeras till tjänsteman. 

2. Förutsättningar 
Boendeformer 

2.1 KBH kan efter ansökan beviljas person som är folkbokförd och 
stadigvarande bosatt i Lunds kommun och som har en varaktig 
funktionsnedsättning eller till hushåll med familjemedlem som har en 
varaktig funktionsnedsättning, på villkor som anges nedan. KBH kan 
endast beviljas för den bostad där personen är stadigvarande bosatt. 
Undantag från kravet på folkbokföring och stadigvarande 
bosättning i Lund kan göras om den sökande är barn eller vuxet 
barn som studerar på annan ort men där bostaden, för vilken KBH 
sökts, är belägen i Lunds kommun och föräldrarna är bosatta där 
och har försörjningsplikt enligt föräldrabalken.
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2.2 KBH kan beviljas för permanent boende i olika 
upplåtelseformer till exempel, hyresrätt, bostadsrätt, egna hem.

KBH beviljas inte för andrahandsboende eller hyra av del i 
annans bostad.

2.3 KBH beviljas inte till särskilt boende inom äldreomsorg. KBH 
beviljas inte heller till bostad med särskild service (BmSS). 

Varaktig funktionsnedsättning och bostadens utformning

2.4 Sökanden ska visa att denne har en varaktig funktionsnedsättning 
som ställer särskilda krav på bostadens utformning och detta ska vid 
behov styrkas med läkarintyg eller med intyg från annan legitimerad 
sjukvårdspersonal. 

2.5 Sökande ska visa att en merkostnad för bostaden uppstår på grund av 
den varaktiga funktionsnedsättningen, d v s att behovet av den aktuella 
bostaden är en följd av funktionsnedsättningen. En merkostnad kan 
uppstå om funktionsnedsättningen medför krav på extra yta eller andra 
särskilda krav på bostadens utformning eller placering, som innebär en 
högre bostadskostnad än vad som annars skulle varit nödvändigt.

KBH kan beviljas till den som redan bor i en lämplig och 
funktionell bostad om denna anskaffats som en följd av 
funktionsnedsättningen och den tidigare bostaden inte motsvarat 
behovet.

Behov av annan bostad kan också uppstå när en person med 
funktionsnedsättning flyttar från sina vårdnadshavare till egen 
bostad.

KBH gäller därmed ej de som redan bor i en lämplig och funktionell 
bostad när funktionsnedsättningen uppstår. Vid kraftigt sänkt inkomst när 
funktionsnedsättning uppstår kan undantag göras, och KBH beviljas, om 
den enskilde bor kvar i en redan lämplig och funktionell bostad.  

KBH kan beviljas till sökande för en bostad som är anpassad med 
hänsyn till dennes funktionsnedsättning om detta medför krav på 
extra yta eller annat särskilt krav på bostadens utformning. Behovet 
av extra yta eller annat särskilt krav ska då innebära att personen har 
en bostadskostnad som är högre än vad som hade varit nödvändigt 
om personen inte haft någon funktionsnedsättning. 

2.6 Bostadens geografiska placering i förhållande till de särskilda 
behov som funktionsnedsättningen ställer på närhet till exempelvis 
samhällsservice beaktas vid bedömning av om bostaden berättigar 
till KBH. En bedömning ska i så fall göras att bostaden är 
bostadskostnaden är dyrare än normalt.
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2.7 Behovet av extra bostadsyta eller annat särskilt behov gällande 
bostadens beskaffenhet ska vara utredd och styrkas i intyg från 
arbetsterapeut, annan legitimerad sjukvårdspersonal eller 
biståndshandläggare inom vård- och omsorgsförvaltningen som har 
kännedom om personens särskilda behov.

Bostadens funktionalitet

2.8 Bostaden måste också vara ändamålsenlig med hänsyn till den 
funktionsnedsattes särskilda behov och utrustad så att den är 
lämplig. 

Bostaden ska uppfylla krav på god tillgänglighet och funktionalitet 
utifrån den sökandes behov av ökad yta och/eller flera rum på grund 
av:

- Utrymme för behandling
- Utrymme för personliga assistenter
- Utrymme för förvaring av hjälpmedel
- Särskilda behov av yta, till exempel i badrum, kök 

eller hall för personer som är rullstolsburna.

Bostaden ska även i övrigt uppfylla de krav som ställs på god 
tillgänglighet när behovet grundas på en nedsättning av 
rörelseförmåga.

2.9 Bostadens funktionalitet i förhållande till funktionsnedsättningen 
ska styrkas med intyg från arbetsterapeut som besökt lägenheten.

2.10 Handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen får vid behov 
göra hembesök som ett led i utredningen.

3. Beräkning av KBH 

3.1 Storleken på KBH fastställs genom beräkning av sökandens 
bostadskostnad. Bostadskostnaden minskas sedan med den egna andelen 
av bostadskostnaden. Skillnaden kan sedan betalas ut i form av KBH. 

Hur bostadskostnaden definieras vid beräkning av KBH:

3.2 Med bostadskostnad avses hyran för en hyreslägenhet med tillägg för 
värme och varmvatten, eller motsvarande kostnad för 
bostadsrättslägenhet eller egen fastighet. Från bostadskostnaden ska 
avdrag göras för alla eventuella ersättningar som den sökande får 
avseende bostaden från till exempel försäkringskassan, 
pensionsmyndigheten, inkomst från uthyrning eller hyresinkomst från 
hemmavarande vuxna barn. 
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3.3 Den del av bostadskostnaden som sökande får tillgodoräkna sig vid 
fastställande av storleken på KBH är begränsad. Denna begränsning 
utgår från försäkringskassans föreskrift om högsta godtagbara 
bostadskostnad för kommuner med fler än 75 000 invånare det år som 
ansökan avser. Utöver denna summa får ett tillägg till högsta godtagbara 
bostadskostnad göras med 1000 kr. Om fler än en person i hushållet 
använder rullstol höjs högsta godtagbara bostadskostnad med ytterligare 
500 kronor. 

2018 års nivå högsta godtagbara bostadskostnad för 
kommuner med fler än 75 000 invånare 
1 - 2 vuxna 7 750 
1 - 2 vuxna och 1 barn 9 450 
1 - 2 vuxna och 2 barn 11 650 
1 - 2 vuxna och 3 barn 13 925 
1 - 2 vuxna och fler än 3 
barn 

13 925 + 2 200 per barn 
utöver 3 

Egen andel av bostadskostnaden som inte ger möjlighet till KBH:

3.4 Sökanden ska själv stå för en del av bostadskostnaden. Denna egna 
hyresandel utgörs av en viss procent av den förväntade årsinkomsten. 
• För hushåll utan barn är den egna hyresandelen 22 procent av 
årsinkomsten upp till 2,5 prisbasbelopp och 25 procent av årsinkomsten 
över 2,5 prisbasbelopp. 
• För hushåll med barn är den egna hyresandelen 18 procent av 
årsinkomsten upp till 3,5 prisbasbelopp och 25 procent av årsinkomsten 
över 3,5 basbelopp. 

Med prisbasbelopp avses det belopp som gäller det år vilket ansökan 
avser. 

3.5 Med årsinkomst avses både skattebefriade inkomster och 
beskattningsbara inkomster, före skatteavdrag, i pengar och/eller 
naturaförmåner som den funktionsnedsatte och/eller dennes make/maka, 
sammanboende eller vårdnadshavare kan antas komma att få under året. 
Vissa inkomster ska helt eller delvis undantas vid beräkning av 
årsinkomst och dessa anges närmare i tillämpningsreglerna för KBH. 
Regler för inkomstberäkning för näringsidkare anges också särskilt i 
tillämpningsreglerna. Om hushållet har en förmögenhet ska årsinkomsten 
höjas med viss andel av denna. I tillämpningsreglerna för KBH anges 
grunderna för beräkning av förmögenhet närmare. 

3.6 KBH kan inte beviljas om den sökande inte sökt möjliga statliga 
bidrag för sina bostadskostnader.
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4. Övriga bestämmelser 
4.1 Familjer med barn 
KBH kan beviljas för barn med funktionsnedsättning som på grund av 
vård eller under-visning inte bor hemma annat än under vissa perioder. 
KBH kan också beviljas för barn med funktionsnedsättning som bor 
växelvis hos sina föräldrar eller har regelbundet umgänge med den 
förälder som barnet inte stadigvarande är bosatt med. 

4.2 Hushåll med låg inkomst 
Om personen har låg eller ingen inkomst och därför kan antas vara 
berättigad till ekonomiskt stöd enligt Socialtjänstlagen kan KBH beviljas 
för den del av hyran som överstiger vad socialförvaltningen godkänner 
som skälig bostadskostnad i sin bedömning. 

4.3 Studerande 
KBH kan beviljas till studerande. Grunderna för beräkning av 
bostadskostnad samt inkomst för studenter anges närmare i 
tillämpningsreglerna. 

4.4 Utbetalning av KBH 
Ansökan i efterhand kan ej göras efter tre månader. Bostadsbidrag som 
understiger 100 kr per månad betalas inte ut. 

4.5 Omprövning 
Beslut om KBH ska förnyas en gång om året. Det är upp till den sökande 
att själv att inkomma med ny ansökan, påminnelse skickas ej från vård- 
och omsorgsförvaltningen. Omprövning ska också göras så snart någon 
förändring inträffar i någon av de omständigheter som legat till grund för 
att bevilja KBH. 
Den som erhåller KBH är skyldig att snarast anmäla varje sådan 
stadigvarande förändring av familje- eller inkomstförhållandena som kan 
påverka bostadsbidraget. 

4.6 Återbetalning 
KBH kan komma att återkrävas om den enskilde lämnat felaktigt 
underlag i sin ansökan eller inte meddelat förändring av stadigvarande 
förhållande som kan påverka rätten till KBH eller bostadsbidragets 
storlek. 

Gynnande beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 
återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder.

4.7 Tolkning och tillämpning av riktlinjerna 
Vård- och omsorgsnämnden avgör frågor om tolkningen och 
tillämpningen av riktlinjerna för KBH samt utfärdar tillämpningsregler. 
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5. Övergångsregler 
Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 februari 2019, varvid de grunder som 
tidigare fastställts av kommunfullmäktige upphör att gälla. 
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1. ALLMÄNT

1.1 Definitioner av olika begrepp
Förklaringar till olika begrepp och fackuttryck som används i avgiftssystemet finns redovisade i 
bilaga 1.

1.2 Lagrum
Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg styrs av olika lagar och förordningar. Till dessa hör socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) 8 kap. 1-9 §§ och 16 kap. 3 §, hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)  17 kap 1-
5§§, 8§26 §, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) 18-21 §§ samt 
förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:1090) 5-6 §§. Samtliga 
Lagparagrafer redovisas i bilaga 2.

1.3 Huvudprinciper i avgiftssystemet
Riksdagen har beslutat reglera vad kommunen maximalt får ta ut i avgift för hemtjänst, 
dagverksamhetvård och kommunal hälso- och sjukvård enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Kostnaderna för hyra regleras i kapitel 12 jordabalken (hyreslagen). 

Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för hemtjänst, 
dagverksamhetvård och hemsjukvård inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte 
förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala 
levnadskostnader (förbehållsbelopp). Avgifterna måste vara skäliga och får inte överstiga 
kommunens självkostnader. De avgifter som skall räknas samman finns redovisade under punkt 
2.

Kommunen har inte några skyldigheter att betala ut medel (försörjningsstöd) till en brukare för 
att han eller hon ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för förbehållsbeloppet. Däremot ska 
kommunen sätta ned hemtjänstavgiften om kommunen finner att den enskilde inte har det 
förbehållsbelopp som han eller hon har rätt till. För att brukare i särskilt boende ska uppnå den 
angivna nivån för förbehållsbeloppet finns from 1 februari 2019 en ny inriktning på kommunalt 
bostadsbidrag.

1.3.1 Disponibelt avgiftsutrymme 
För att beräkna det disponibla avgiftsutrymmet skall från den enskildes bruttoinkomster 
frånräknas vissa skatter, nettobostadskostnad samt förbehållsbelopp. Det disponibla 
avgiftsutrymmet utgör ett högkostnadsskydd för den enskilde och de sammanlagda avgifterna får 
således inte överstiga detta belopp. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än beloppet för 
högkostnadsskydd måste kommunen sätta ned avgifterna till detta belopp.
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1.3.2 Disponibelt avgiftsutrymme i ordinärt boende eller jämförbar boendeform 1)

Beräkningen av den enskildes disponibla avgiftsutrymme i ordinärt boende går till på följande 
sätt:

Bruttoinkomster
minus vissa skatter
minus nettobostadskostnad
minus fastställt förbehållsbelopp
= disponibelt avgiftsutrymme 

1) Till jämförbar boendeform räknas gruppboende för psykiskt funktionshindrade.

1.3.3 Disponibelt avgiftsutrymme i särskilt boende
Beräkningen av den enskildes disponibla avgiftsutrymme i särskilt boende går till på följande 
sätt:

Bruttoinkomster
minus vissa skatter
minus nettobostadskostnad
minus fastställt förbehållsbelopp (den del ej kostavgift)
minus fastställd kostavgift
= disponibelt avgiftsutrymme 
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2 AVGIFTER SOM INGÅR I AVGIFTSSYSTEMET  

De olika avgifterna som skall räknas samman och jämföras med den enskildes disponibla 
avgiftsutrymme är följande:

 Avgift för hemtjänst

 Avgift för trygghetslarm

 Avgift för matdistribution (exkl. livsmedelspris) (Insatsen upphör 12-03-31)

 Avgift för dagverksamhetvård

 Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård)

 Avgift för korttidsvård  

 Avgift i särskilt boende
– hemtjänst

Begränsningen av avgiftsuttaget gäller de sammanlagda avgifterna av alla tjänster som lämnas 
inom ramen för socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Nytillkomna avgifter som kommunen eventuellt beslutar införa skall således räknas samman 
med övriga avgifter enligt ovan.

För personer som omfattas av lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och beviljats personlig assistans utgår ingen egenavgift för de insatser som utförs av den 
personliga assistenten. 

För stöd- och serviceinsatser och boendestöd till psykiskt funktionshindrade uttages tas ingen 
avgift ut.

I de fall ovannämnda brukargrupper har insatser från äldreomsorgen; t ex hemtjänst beräknas den 
enskildes disponibla avgiftsutrymme för ordinärt boende (oavsett boendeform) och avgifterna 
räknas samman och jämförs med högkostnadsskyddet. I de fall de sammanlagda avgifterna är 
högre än beloppet för högkostnadsskydd måste kommunen sätta ned avgifterna till detta belopp.  
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3  INKOMSTBEGREPP

3.1 Huvudregel
Riksdagen har beslutat att inkomsten skall beräknas med tillämpning av socialförsäkringsbalken. 
En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten skall beräknas på ett sätt som är mer 
fördelaktigt för den enskilde.

Principen för avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes olika bruttoinkomster 
läggs samman varefter vissa skatter avräknas. 

Den lägsta kyrkoavgiften i Svenska kyrkan i Lund tillämpas för alla invånare i Lunds kommun 
vid skatteberäkningen.

Följande inkomster räknas samman:

 Aktuella pensionsinkomster under innevarande år.
Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension, änkepension 
avtalspension/tjänstepension, privata pensionsförsäkringar/sjukförsäkringar, 
utlandspensioner och övriga pensioner.

 Aktuella förvärvsinkomster (efter förvärvsavdrag) enligt senast tillgängliga 
uppgifter. Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv näringsverksamhet.

 Inkomst av kapital (brutto), utom kapitalvinster (realisationsvinster), enligt senast 
tillgängliga uppgifter. Räntebidrag som avser egen ägd permanentbostad tas upp som 
del av bostadskostnaden och skall ej medräknas. Schablonintäkter aktier/fonder räknas 
inte som inkomst.

 Övriga inkomster 1) 
- Livräntor 2), 
- Bidrag 3)

1) Se Socialförsäkringsbalk (2010:110)

2) Livränta som utbetalas p.g.a. kapitalförsäkring är inte skattepliktig och skall inte räknas som inkomst.

3) Undantag: Vårdbidrag, barnbidrag, äldreförsörjningsstöd, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 
etableringsersättning 2010:197, stipendier, handikappersättning och assistansersättning från staten och kommunal 
habiliteringsersättning skall inte räknas som inkomst.

Följande utgifter räknas samman:

 Kapitalutgifter (brutto), utom kapitalförluster (realisationsförluster), enligt senast 
tillgängliga uppgifter. Utgiftsräntor som avser bostadslån till egen permanentbostad, 
vilka tas upp som del av bostadskostnaden, skall ej medräknas.

 Förvaltningskostnader överstigande 1 000 kronor, enligt senast tillgängliga 
uppgifter.
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Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna:

 Skatt som följer av tillämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § skattebetalningslagen.

 Övriga avgifter och skatter i samband med taxering utom avkastningsskatt på 
utländsk försäkring. 4)   

4) Kommunal fastighetsavgift avseende egen ägd permanentbostad tas upp som del av bostadskostnaden och 
medräknas därför inte här.

3.2 Aktualitetsprincip
Principen är att avgifter m.m. skall grunda sig på den inkomst den enskilde beräknas få 12 
månader framåt. För fastställande av rätt avgiftsutrymme är grundprincipen därmed att så 
aktuella inkomstuppgifter som möjligt skall användas och därmed inhämtas från den enskilde.

Kontroll av inlämnade uppgifter (pensions-, förvärvs- och kapitalinkomster) görs mot 
Skatteverket och Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. Om dessa uppgifter väsentligen 
avviker från lämnade uppgifter från den enskilde kontaktas denna för utredning om orsakerna 
och rättelse av uppgifterna.

3.3 Ändrade inkomstförhållanden
Normalt görs en avstämning av samtliga uppgifter för samtliga ärenden årligen från och med 
1 februari.

I de fall uppgifter om ändrade förhållanden framkommer senare ska avgifter räknas om. 
Omräkningen ska ske från och med månaden då kommunen har fått kännedom om att det har 
uppkommit anledning till omräkning. 

Beror anledningen till omräkning på beslut från någon myndighet, förvaltning eller hyresvärd, 
och ska gälla bakåt i tiden, samt att den nya uppgiften utan fördröjning har lämnats till 
kommunen för kännedom, ska omräkningen göras från och med månaden då den faktiska 
anledningen till omräkning har inträffat. 
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4 BOSTADSKOSTNADER

4.1 Nettobostadskostnad
Vid avgiftsberäkningen skall den enskildes nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. 
Med nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av 
bostadsbidrag som den enskilde erhåller. Till dessa bostadsbidrag hör följande:

 BTP – Bostadstillägg till pensionärer  
 SBTP – Särskilt bostadstillägg till pensionärer
 KBH – KBH ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad
 Bostadsbidrag till barnfamiljer

4.2 Beräkning av bostadskostnaden
Bostadskostnad utgörs av den faktiska boendekostnaden för olika bostadstyper, eller i vissa fall 
beräknas bostadskostnaden enligt de schablonregler som tillämpas av Pensionsmyndigheten vid 
beräkning av BTP samt Lunds kommuns tillägg. 
Reglerna sammanfattas i bilaga 6.
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5 FÖRBEHÅLLSBELOPP

5.1 Konstruktion och innehåll
Med förbehållsbelopp avses de medel den enskilde behöver för att täcka normala 
levnadskostnader utöver bostadskostnad. 

Förbehållsbeloppen skall avräknas mot den enskildes nettoinkomster innan avgiftsutrymmet 
bestäms. Beloppen varierar beroende på boendeform, hushållstyp och ålder.

Förbehållsbeloppet har beräknats med ledning av det i socialtjänstlagen fastställda 
minimibeloppet. Minimibeloppet – som omfattar schabloniserade normala kostnadsposter i ett 
hushåll – är av riksdagen fastställt till en tolftedel av 135,46 procent av prisbasbeloppet för 
ensamstående och 114,46 procent av prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar, 
registrerade partner, sammanboende och sambor. 

Förbehållsbeloppet omfattar följande poster: 
Livsmedel, alla måltider, kläder och skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, 
möbler/husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, tandvård, öppen hälso- 
och sjukvård och läkemedel. 

Kommunen skall under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre nivå än 
den angivna lägsta nivån. Detta gäller om den enskilde på grund av särskilda omständigheter 
(personliga behov) har behov av ett högre belopp. Förutsättningen är dock att kostnaderna för de 
särskilda omständigheterna är varaktiga, dvs. regelbundet återkommande under större delen av 
ett år och att beloppet uppgår till minst 200 kronor per månad. Exempel på särskilda 
omständigheter som berättigar till ett högre förbehållsbelopp är underhållskostnader för barn, 
fördyrade kostnader för resor, t ex arbets- och sjukresor, bosättning och familjebildning. 
Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning t ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
handikappersättning, bilstöd eller högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård kan ej 
föranleda höjning av förbehållsbelopp. 
Prövningen sker alltid individuellt. Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den 
enskilde har behov av ett högre förbehållsbelopp. Den enskilde bör vara behjälplig med att lämna 
uppgifter till kommunen för en sådan prövning.
Även kostnad för god man kan föranleda höjning av förbehållsbelopp trots att denna kostnad 
endast betalas en gång per år i Lunds kommun. Kostnaden för god man får tillgodoräknas i 
förbehållsbeloppet det året som den enskilde har utgiften. Förutsättningen är att kostnaden 
överstiger 200 kronor per månad. Ansökan om höjning av förbehållsbelopp på grund av 
kostnader för god man krävs för att få tillgodoräkna sig denna kostnad i beräkning av 
förbehållsbelopp. 
Beslut om höjning av förbehållsbelopp, oavsett orsak, skall alltid tidsbegränsas.

I vissa fall har kommunen möjlighet att fastställa beloppet till en lägre nivå. Detta gäller i de fall 
den enskilde inte har en sådan kostnad som ingår i det i lagen angivna förbehållsbeloppet därför 
att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet alternativt ingår i hyran för 
bostad i särskilt boende. Nedsättning kan också göras om en kostnad för en post som 
förbehållsbeloppet omfattar ges kostnadsfritt av kommunen. Då viss hemutrustning, el mm ingår 
i särskilt boende enligt SoL (till skillnad från i ordinärt boende) är förbehållsbeloppet i Lund 
minskat. Då äldre- och funktionshindrade med stort omvårdnadsbehov erhåller tandvård till 
samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård i Region Skåne och kostnaden inkluderas i 
högkostnadsskyddet för läkarvård har posten för tandvård utgått från förbehållsbeloppet i särskilt 
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boende. Då kostnadsposterna; livsmedel eller hyran, delvis möbler och husgeråd, 
förbrukningsvaror samt hushållsel ingår i kost-/hyresavgiften för särskilt boende i Lunds 
kommun har det lagstadgade minimibeloppet minskats, se bilaga 3. 

Kommunen har inte några skyldigheter att betala ut medel (försörjningsstöd) till en brukare för 
att han eller hon ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för förbehållsbeloppet. Däremot ska 
kommunen sätta ned hemtjänstavgiften- om kommunen finner att den enskilde inte har det 
förbehållsbelopp som han eller hon har rätt till. 

5.2 Förbehållsbelopp i ordinärt boende
För personer i ordinärt boende eller jämförbar boendeform gäller följande nivåer:

Hushållstyp Procent av
prisbasbeloppet

Minimibelopp enligt 
8 kap. 7 § SoL

Ensamstående över 65 år  140,87 %  135,46%
Sammanlevande makar och sambor över 65 
år
Vardera

 118,80 % 114,46 %

Ensamstående 19-64 år  155,49 %  135,46%
Sammanlevande makar och sambor 19-64 år
Vardera  129,02 %  114,46 %

5.2.1 Tillägg för hushåll med barn eller 
unga 0 - 18 år
För hushåll med barn eller unga 0 – 18 år (eller till 
dess att underhållsskyldigheten upphör) utgår 
tillägg till förbehållsbeloppen enligt punkt 5.2 med 

belopp för normala levnadskostnader enligt konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader.

Ordinärt boende och 
insats LSS-boende

Hushållstyp

Prisbasbelopp 2018 
45500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 

Ensamstående över 65 
år

146,14%

Sammanlevande makar 
o sambor över 65 år

124,09%

Ensamstående 19-64 år 160,77%

Sammanlevande makar 
o sambor 19-64 år 

134,29%
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5.2.2 Särregler för barn och unga
För hemmavarande barn i åldern 0 – 18 år (eller till dess att underhållsskyldigheten upphör) som 
är enda brukaren i hushållet utgår ingen hemtjänstavgift.

För unga under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller förvärvsinkomst och som 
är brukare gäller samma förbehållsbelopp som för vuxna i åldern 19 – 64 år.

5.3 Förbehållsbelopp i särskilt boende
För personer i särskilt boende med kollektiv kosthållning gäller följande nivåer:

Hushållstyp Procent av
prisbasbeloppet 1)

Ensamstående över 65 år  83,64 %
Sammanlevande makar och sambor över 65 
år
Vardera

70,04 %

Ensamstående 19-64 år  100,08 %
Sammanlevande makar och sambor 19-64 år
Vardera 76,54 %

1) Till dessa belopp läggs kostavgift samt vissa poster som ingår i hyran. Sammantaget blir 
beloppen lika med ordinärt boende, se bilaga 3 med undantag för tandvårdsposten (-105 
kr/mån). 

Särskilt boende enl. 
Sol

Prisbasbelopp 2018 
45 500 kr

Procent av 
prisbasbeloppet 

över 65 år 88,91% exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

19-64 år 105,36% 
exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen
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5.4 Förbehållsbelopp för medflyttande vid parboende

Medflyttande
parboende 
enl SoL4§1

Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 
kr

Procent av 
prisbasbelopp

2018

Som person i särskilt 
boende dock 
beräknad kostnad för 
kost parboende

Medflyttande
parboende 
boende 
huvudmålet

över 65 år 

88,91% exklusive 
beräknad 
livsmedelskostnad + 
kostavgift som 
fastställs årligen

Medflyttande
parboende 
samtliga 
måltider 

över 65 år 

88,91% exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

Medflyttande
parboende 
huvudmålet

105,36% exklusive 
beräknad 
livsmedelskostnad + 
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19-64 år kostavgift som 
fastställs årligen

Medflyttande
parboende  
samtliga 
måltider

19-64 år

105,36% exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

5.5 Beslut om förbehållsbelopp
Ansvarig nämnd fastställer vid årets slut, i samband med att nytt prisbasbelopp är känt, vilka 
förbehållsbelopp som skall gälla för nästkommande år.

Förbehållsbeloppen redovisas i bilaga 3.

6 JÄMKNINGSREGLER
6.1 Ensamståendes flyttning till särskilt boende

Vid ensamståendes definitiva flyttning till särskilt boende skall den enskilde beredas ekonomisk 
möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. 
Om den enskilde flyttar in på ett särskilt boende och inte hinner säga upp hyreskontraktet eller 
försälja sin tidigare bostad till inflyttningsdatumet, så kan den enskilde eller dess företrädare 
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ansöka om reducering av kostnaden för den nya hyran. För att ha rätt att ansöka om 
hyresreducering på grund av dubbla boendekostnader ska bostaden vara uppsagd eller lämnad till 
försäljning. Ansökan om reducering av den nya hyran kan högst beviljas för tillträdesmånaden 
och ytterligare tre månader. 
Ansökan ska vara inlämnad inom 1 månad efter tillträde till nya bostaden. Om ansökan 
inkommer senare än en månad efter inflyttningen beviljas hyresreducering på grund av dubbla 
boendekostnader från och med det datum ansökan inkommer. Ansökan i efterhand kan ej göras 
efter 3 månader. 
Endast brukare med beslut om särskilt boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kan ansöka om 
hyresreducering.

6.1.1 Inflyttningsperiod
Vid beräkning av hemtjänstavgift för brukare, med beslut om särskilt boende enligt 4 kap. 1  § 
socialtjänstlagen, som har flyttat permanent till särskilt boende avräknas under de första tre 
månaderna, förbehållsbeloppet som gäller i ordinärt boende.

6.2 När en av två makar flyttar till särskilt boende
Försäkringskassan ändrar pensionsstatus för makar i samband med den ene makens definitiva 
flyttning till särskilt boende. Avgiftsberäkningen skall då ske från samma tidpunkt som 
pensionsstatus ändras utifrån ändrade inkomster, bostadskostnad i särskilt boende och 
förbehållsbelopp.
   
När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att brukarens kvarboende make inte 
drabbas av oskäligt försämrad ekonomi. Prövning skall ske individuellt. 

6.2.1 Kvarboendeskydd
Om den kvarboende maken inte har tillräckliga medel i nivå med förbehållsbelopp och nettohyra 
skall medel överföras från den andra maken, under förutsättning att det finns ett positivt 
avgiftsutrymme. 

 Jämkning för extraordinära kostnader 
Jämkning av avgift för magasinering av möbler i samband med tidsbegränsad vård/behandling 
och/eller extraordinära kostnader för resor eller behov av egen bil kan medges efter individuell 
prövning.

Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning t ex KBH, handikappersättning, bilstöd eller 
högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård kan ej föranleda jämkning. 

6.3 Sammanboende
Vad som sägs i ovanstående jämkningsregler samt i övrigt om makar och deras ekonomiska 
mellanhavanden gäller även för dem som har registrerat sitt partnerskap.

I bilaga 2 lämnas hänvisning till övriga lagar som har betydelse för kommunens avgiftssystem.
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7 HEMTJÄNSTAVGIFT

7.1 Avgiftstak 
Ett lagstadgat högkostnadsskydd har införts i form av en högsta avgift för hemtjänst. 
Hemtjänstavgiften får uppgå till högst en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet. 

Lunds kommun tillämpar en insats- och inkomstrelaterad taxa som består av en nivåindelad 
service- och omvårdnadstaxa. Högsta avgiften i respektive service- och omvårdnadsnivå är en 
given andel av det lagstadgade prisbasbeloppet.

Hemtjänsttaxa – nivåtaxa för service- och omvårdnad

Service- och 
omvårdnadsnivå

1 2 3 4

Beviljat antal 
tim/mån i bistånd

1 - 9 10 - 49 50 - 119 120 -

Disponibelt avgiftsutrymme = nettoinkomst, minus boendekostnad, minus 
förbehållsbelopp 
Procent av den 
enskildes 
avgiftsutrymme, 
högst

60% 70% 80% 100%

Procent av 
prisbasbeloppet, 
högst

33,70% 38,19% 42,69% 53,92%

Ansvarig nämnd fastställer årligen nivån på högsta avgiften relaterad till gällande prisbasbelopp.

7.2 Hemtjänstavgift i ordinärt boende eller jämförbar boendeform
Ovanstående taxa gäller hemtjänstinsatser i boendeformer där service och omvårdnad beviljas i 
förväg per månad efter individuell behovsbedömning t ex ordinärt boende, pensionärslägenhet 
eller motsvarande.

Från och med 2012-01-01 är hemleverans av dagligvaror avgiftsbelagt. Insatsen genererar ett 
visst antal timmar per månad som läggs samman med beviljade timmar för övriga service- och 
omvårdnadsinsatser.

Från och med 2012-04-01 finns en ny serviceinsats, matlagning i hemmet. Insatsen genererar ett 
visst antal timmar per månad som läggs samman med beviljade timmar för övriga service- och 
omvårdnadsinsatser.

Insatsen avlösning är avgiftsfri upp till 15 timmar per månad. Antal timmar som beviljats över 
15 timmar är avgiftsbelagda och läggs samman med beviljade timmar för övriga service- och 
omvårdnadsinsatser.
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7.2.1 Bestämning av omvårdnadsnivå
Brukaren betalar en fast avgift per månad - månadsabonnemang - efter en i förväg fastställd 
individuell service- och omvårdnadsnivå (biståndsprövning enligt socialtjänstlagen) och beräknat 
avgiftsutrymme.

Samtliga planerade insatser under dygnet räknas samman när service- och omvårdnadsnivån 
bestäms. Om insatsen av omvårdnadsskäl kräver dubbla personalinsatser räknas även 
tidsåtgången dubbelt för inplacering i rätt service- och omvårdnadsnivå.

Om brukaren har insatser inom kommunal hälso- och sjukvård skall sådana inte räknas samman 
med hemtjänstinsatserna och skall således inte föranleda höjning av service- och 
omvårdnadsnivån. 

7.2.2 Förändringar av vårdbehov och inkomstförhållanden
Tillfälliga förändringar av hemtjänstinsatserna under kalendermånaden föranleder ingen ändring 
av service- och omvårdnadsnivå eller avgift.

Vid en permanent förändring av vårdbehov eller inkomstförhållanden, som innebär ändrad 
service- och omvårdnadsnivå eller avgiftsutrymme i taxan, ändras månadsavgiften först vid 
nästkommande månadsskifte.

7.2.3 Makar och registrerade partner
Makars och registrerade partners inkomster räknas samman och fördelas därefter med hälften på 
vardera maken/partner. Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilda personen och service- och 
omvårdnadsinsatserna kan variera för vardera maken, beräknas avgiften för varje enskild person. 
Avseende registrerade partner, se punkt 6.4.

Om en av makarna stadigvarande flyttat till en särskild boendeform skall den kvarboende maken 
debiteras hemtjänst såsom ensamstående från att pensionsstatusen ändrats. I övrigt se 
jämkningsregler för makar och registrerade partner vid flyttning till särskild boendeform enligt 
punkt 6.2.

7.2.4 Andra sammanboende
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån den enskildes inkomster. 
Beräkning av bostadskostnaden görs utifrån antal vuxna i hushållet och av förbehållsbelopp 
utifrån sammanlevande makar och sambor.

7.2.5 Personer som erhåller personlig assistans
För personer som omfattas av lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och beviljats personlig assistans utgår ingen egenavgift för de insatser som utförs av den 
personliga assistenten.

I de fall hemtjänstinsats beviljats utöver det som ingår i den personliga assistansen sker 
debitering enligt beslutad service- och omvårdnadsnivå för dessa insatser.

7.2.6 Psykiskt funktionshindrade
Avgift för stöd och service enligt LSS får ej tas ut. För stöd- och serviceinsatser och boendestöd 
till psykiskt funktionshindrade enligt SoL uttages tas heller ingen avgift ut.

I de fall hemtjänstinsats beviljats utöver det som ingår i stöd- och serviceinsatserna sker 
debitering enligt beslutad service- och omvårdnadsnivå för dessa insatser.
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7.3 Debiteringsbestämmelser – hemtjänst

Avgift för hemtjänst under en hel kalendermånad debiteras per månad (se punkt 7.2.1). För 
insatser under en del av månad debiteras avgift per dag. 

Avgift för trygghetslarm och hemsjukvård debiteras alltid med hel månadsavgift. 

7.4  Reducering av hemtjänstavgift

7.4.1 Frånvaro för vårdtagare med hemtjänst 
Vid brukarens frånvaro under hel eller del av månad reduceras hemtjänstavgiften för tiden för 
frånvaro vid ett uppehåll på minst 7 sammanhängande dagar. 

Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg. Frånvaro som inte har anmälts i tid ska inte 
föranleda någon reducering av avgiften. 

Vid vistelse i annan kommun, då vistelsekommunen utför beviljade hemtjänstinsatser sker ingen 
reducering av avgiften

Under perioder en brukare vistas på sjukhus sker reducering av hemtjänstavgiften. 

7.4.2 Reducering av avgift på grund av självkostnadstak
Brukarens månadsavgift får inte överstiga kommunens genomsnittliga självkostnad per 
vårdtimme multiplicerat med antalet erhållna vårdtimmar i det enskilda fallet. Denna 
reduceringsregel blir aktuell endast för brukare med litet antal vårdtimmar per månad och hög 
månadsavgift, i regel omvårdnadsnivå 1 i hemtjänsttaxan.

Kommunens genomsnittliga självkostnad per vårdtimme under innevarande kalenderår bestäms 
med ledning av föregående års timkostnad med uppräkning för beräknade löne- och 
prisförändringar. 

Ansvarig nämnd fastställer årligen självkostnaden per vårdtimme i hemtjänsten. 
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8 AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER

8.1 Med beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
Reglerna för avgifter under 8.1 gäller för personer som beviljats särskilt boende enligt 4kap. 1 § 
socialtjänstlagen

8.1.1 Avgiftstak 
Ett lagstadgat högkostnadsskydd har införts i form av en högsta avgift för hemtjänst samt en 
högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken 
(hyreslagen). 
I Lunds kommun omfattas alla boende inom särskilt boende av 12 kapitlet jordabalken 
(hyreslagen).

Hemtjänstavgiften får uppgå till högst en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet.

Ansvarig nämnd fastställer årligen nivån på högsta avgiften relaterad till gällande prisbasbelopp.

8.1.2 Taxekonstruktion
Brukare i särskild boendeform som drivs med kollektiv kosthållning betalar en fastställd hyra, en 
hemtjänstavgift enligt omvårdnadsnivå 4 samt en fastställd kostavgift för livsmedel.

Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård), dagverksamhetvård och trygghetslarm 
uttages tas ej ut i särskild boendeform.

8.1.3 Hemtjänstavgift i särskilda boendeformer
Lunds kommun tillämpar en insats- och inkomstrelaterad taxa som består av en nivåindelad 
service- och omvårdnadstaxa. 

Insatserna ges till den enskilde kontinuerligt efter behov utan bestämning av ett visst antal 
vårdtimmar per månad. För brukare i särskild boendeform med beslut om särskilt boende enligt 4 
kap. 1 § socialtjänstlagen debiteras hemtjänstavgift efter en generell omvårdnadsnivå (nivå 4).

8.1.3.1 Makar och registrerade partner som båda flyttat till särskild boendeform
Makar och registrerade partner med var sin bostad i den särskilda boendeformen betraktas såsom 
ensamstående i avgiftshänseende och debiteras avgift efter var och ens inkomstförhållanden.

8.1.3.2 Debitering och reducering av hemtjänstavgift i särskild boendeform
För brukarens frånvaro under hel eller del av månad sker ingen reduktion av hemtjänstavgiften.
Vid vistelse i annan kommun, då vistelsekommunen utför beviljade hemtjänstinsatser föranleder 
ingen reducering av avgiften

Under perioder en brukare vistas på sjukhus sker reducering av hemtjänstavgiften.
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8.1.3.3 Stöd och service i särskilt boende för psykiskt funktionshindrade
Avgift för stöd och service enligt LSS får ej tas ut. För stöd- och serviceinsatser till psykiskt 
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen i särskilt boende uttages tas heller ingen avgift ut.

8.1.4 Kostavgifter i särskilda boendeformer
För samtliga särskilda boendeformer med gemensam kosthållning tillämpas enhetliga 
kostavgifter i hela kommunen för personer som är beviljade särskilt boende enligt 4kap. 1 § 
socialtjänstlagen. För medflyttande vid parboende enligt 4 kap 2§ skiljer sig dock kostavgiften. 

8.1.4.1 Kostavgift med månadsabonnemang
En dygnsportion består av frukost, lunch, mellanmål och middag. För beräkning av avgiften för 
ett månadsabonnemang multipliceras kostavgiften per dygn med 365 och divideras sedan med 
12.

Brukare som enbart får sitt födointag genom sondnäring debiteras samma kostavgift per dygn 
som ovan.

8.1.4.2 Kostavgift för medflyttande vid parboende 
Kostavgift för medflyttande vid parboende enligt 4 kap 2§ är kupongpris på restaurang för 
medflyttande som endast äter huvudmålet på det särskilda boendet.

Kostavgiften för medflyttande vid parboende enligt 4 kap 2§ är 3860 kr (2010) för medflyttande 
som bor i det särskilda boendet med månadsabonnemang.

8.1.4.3 Reducering av kostavgift
Vid sammanhängande frånvaro från det särskilda boendet, förutom vid sjukhusvistelse, görs 
avdrag för kost från och med fjärde dagen.

Under perioder en brukare vistas på sjukhus görs avdrag för kosten.

För brukare som enbart får sitt födointag genom sondnäring görs avdrag för frånvaro från och 
med första heldag.  

8.1.4.4 Fastställelse av kostavgift
Avgiften för en genomsnittlig dygnsportion fastställs årligen av ansvarig nämnd. 
Beräkningsmodell för kostavgifter redovisas i bilaga 4.

8.1.5 Hyra i särskilda boendeformer
Ett lagstadgat högkostnadsskydd har införts i form av en högsta avgift för bostad i sådant särskilt 
boende som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). Boendeavgiften får uppgå till 
högst en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet, såvida inte hyresförhållande föreligger. 
I Lunds kommun omfattas alla boende inom särskilt boende av 12 kapitlet jordabalken 
(hyreslagen).
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8.1.5.1 Hyressättning i kommunens särskilda boendeformer
Hyran för bostäder i särskilda boendeformer klassificeras enligt särskild fastställd norm 
(hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende på standardskillnader. 

I bruksvärdet räknas allt som rör lägenhetens fysiska förutsättningar såsom yta, läge, standard, 
planlösning, gemensamma utrymmen m.m. Bostäder i särskilda boendeformer i samma 
standardklass får således samma hyresbelopp. 

Hyressättningen i berörda anläggningar fastställs årligen av ansvarig nämnd. 

8.1.5.2 Hyressättning i boendeform hos annan vårdgivare
Om en person för vilken kommunen har betalningsansvar för vården, vistas i boendeform hos 
annan vårdgivare skall fastställd hyra för den aktuella bostaden användas om sådan finns. I annat 
fall skall hyran vara samma som högsta godtagbara hyra för BTP för en person under 65 år . 

8.1.5.3 Byte av bostad
Vid byte av bostad i särskild boendeform, som innebär förändrad hyra, debiteras den nya hyran 
vid nästkommande kalendermånadsskifte.

8.1.5.4 Hyreskontrakt eller nyttjanderättsavtal
När brukare i särskilt boende enligt SoL signerar att de mottagit information om hyra betraktas 
den signerade informationen som ett hyresavtal. I särskilt boende enligt LSS tecknas särskilda 
andrahands -hyresavtal med brukare.   Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes 
med hyreskontrakt eller s.k. nyttjanderättsavtal med den enskilde hyresgästen. 

8.1.5.5 Rätt till bostadstillägg 
För bostäder som hyressatts enligt punkterna 8.1.5.1 - 2 har hyresgäst möjlighet att ansöka om 
bostadstillägg hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.

8.2 Med beslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen
Vård- och omsorgsnämnden har 2010-06-09 § 84 beslutat att möjlighet till parboende/parliv 
införs i Lunds kommun. Den av parterna som inte uppfyller nämndens kriterier för särskilt 
boende skall bli beviljad detta enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. 
Reglerna för avgifter under 8.2 gäller för personer som beviljats särskilt boende enligt 4 kap. 2 § 
socialtjänstlagen. 

8.2.1 Avgiftstak
Ett lagstadgat högkostnadsskydd har införts i form av en högsta avgift för hemtjänst samt en 
högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken 
(hyreslagen). 
I Lunds kommun omfattas alla boende inom särskilt boende av 12 kapitlet jordabalken 
(hyreslagen).

Hemtjänstavgiften får uppgå till högst en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet.

Ansvarig nämnd fastställer årligen nivån på högsta avgiften relaterad till gällande prisbasbelopp.
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8.2.2 Taxekonstruktion
Brukare i särskild boendeform som drivs med kollektiv kosthållning betalar en fastställd hyra 
och en fastställd kostavgift för livsmedel om personen väljer att äta alla sina måltider på boendet. 
Är personen beviljade hemtjänstinsatser enligt 4kap 1 § socialtjänstlagen så betalar personen 
avgift för detta, se punkt 8.2.3.
Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård) debiteras för brukare med beslut om 
särskilt boende enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen om sådan utförs, se även 9.4.

8.2.3 Hemtjänstavgift 
Lunds kommun tillämpar en insats- och inkomstrelaterad taxa som består av en nivåindelad 
service- och omvårdnadstaxa. Högsta avgiften i respektive service- och omvårdnadsnivå är en 
given andel av det lagstadgade högkostnadsskyddet, se punkt 7.1.

8.2.3.1   Makar och registrerade partner som båda flyttat till särskild boendeform
Makar och registrerade partner med var sin bostad i den särskilda boendeformen betraktas såsom 
ensamstående i avgiftshänseende och debiteras avgift efter var och ens inkomstförhållanden.

8.2.3.2   Debitering och reducering av hemtjänstavgift i särskilda boendeformer
För brukarens frånvaro under hel eller del av månad sker ingen reduktion av hemtjänstavgiften.
Vid vistelse i annan kommun, då vistelsekommunen utför beviljade hemtjänstinsatser föranleder 
ingen reducering av avgiften

Under perioder en brukare vistas på sjukhus sker reducering av hemtjänstavgiften. 

8.2.4   Kostavgifter i särskilda boendeformer
Personer med beslut om särskilt boende enligt 4kap. 2 § socialtjänstlagen kan välja att äta alla 
sina måltider på boendet (månadsabonnemang) och betala en månadskostnad för detta eller att 
endast äta huvudmålet på boendet och betala kupongpris för detta.

Månadsabonnemanget består varje dygn av frukost, lunch, mellanmål och middag.

8.2.4.1   Reducering av kostavgift
Vid sammanhängande frånvaro från det särskilda boendet görs avdrag för kost från och med 
fjärde dagen för den som har månadsabonnemang.

Under perioder en brukare vistas på sjukhus görs avdrag för kosten för den som har 
månadsabonnemang. 

8.2.4.2  Fastställelse av kostavgift
Avgiften för månadsabonnemanget och kupongpriser fastställs årligen av ansvarig nämnd. 
Beräkningsmodell för kostavgifter redovisas i bilaga 4.
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8.2.5 Hyra i särskilda boendeformer 
Ett lagstadgat högkostnadsskydd har införts i form av en högsta avgift för bostad i sådant särskilt 
boende som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). Boendeavgiften får uppgå till 
högst en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet, såvida inte hyresförhållande föreligger. 
I Lunds kommun omfattas alla boende inom särskilt boende av 12 kapitlet jordabalken 
(hyreslagen).

8.2.5.1 Hyressättning i kommunens särskilda boende former
Hyran för bostäder i särskilda boendeformer klassificeras enligt särskild fastställd norm 
(hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende på standardskillnader. 

I bruksvärdet räknas allt som rör lägenhetens fysiska förutsättningar såsom yta, läge, standard, 
planlösning, gemensamma utrymmen m.m. Bostäder i särskilda boendeformer i samma 
standardklass får således samma hyresbelopp. 

Hyressättningen i berörda anläggningar fastställs årligen av ansvarig nämnd. 

8.2.5.2 Provbo – Hyresfri månad
Make/Sambo som flyttar till särskilt boende med beslut enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen 
erbjuds att hyresfritt provbo under högst en månad. 

8.2.5.3 Byte av bostad 
Vid byte av bostad i särskild boendeform, som innebär förändrad hyra, debiteras den nya hyran 
vid nästkommande kalendermånadsskifte.

8.2.5.4 Hyreskontrakt eller nyttjanderättsavtal
Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes med hyreskontrakt eller s.k. 
nyttjanderättsavtal med den enskilde hyresgästen.

8.2.5.5 Rätt till bostadstillägg
För bostäder som hyressatts enligt punkten 8.2.5.1 har hyresgäst möjlighet att ansöka om 
bostadstillägg hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.
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9 ÖVRIGA AVGIFTER

Nedanstående övriga avgifter skall inrymmas under den lagstadgade högsta avgiften för 
hemtjänst. 
Belopp för avgifter, basår 2004, redovisas i bilaga 5. 

9.1 Avgift för trygghetslarm

9.1.1 Definition
Trygghetslarm är ett hjälpmedel i ordinärt boende för att kunna påkalla hjälp i olika situationer 
och bo kvar hemma.

9.1.2 Debitering
Avgift för trygghetslarm debiteras med avgift per påbörjad kalendermånad under innehavstiden. 
Inga avdrag görs på avgiften på grund av sjukhusvistelse eller annan frånvaro. Avgiften debiteras 
en månad i efterskott.
Har båda makarna eller sammanboende beviljats trygghetslarm delas abonnemangsavgiften 
mellan dem.

Avgift för matdistribution (upphör 2012-03-31)
Definition
Matdistribution innebär att färdiglagad mat levereras till brukaren i det egna hemmet.

Debitering
Avgift för matdistribution debiteras med avgift per portion enligt gällande måltidspris och lägsta 
hemtjänstavgift per dag en månad i efterskott. 

För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast avgift per portion enligt gällande 
måltidspris.

9.2 Avgift för dagverksamhetvård

9.2.1 Definition
Dagverksamhetvård innebär att äldre personer med demenssjukdom ges träning. 

9.2.2 Debitering
Avgift för dagverksamhetvård debiteras per dag med avgift för måltider enligt gällande 
måltidspris samt hemtjänstavgift enligt nivå 4, en månad i efterskott. 

9.3 Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård) 

9.3.1 Definition
Hemsjukvård är sjukvårdande, rehabiliterande och förebyggande insatser, exklusive läkarvård.

I hälso- och sjukvårdslagen, HSL definieras vilka arbetsuppgifter som räknas som hälso- och 
sjukvård. Avgift för hemsjukvård uttages tas ut även om arbetsuppgifterna utförs på delegation.
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Samordnad vårdplanering och/eller individuell vårdplanering ligger till grund för fortsatta 
insatser och är kostnadsfritt för den enskilde.

9.3.2 Debitering
Avgift för hemsjukvård debiteras per månad – efter en i förväg upprättad vård-
/rehabiliteringsplan (bedömd enligt HSL) eller efter läkarordination och beräknat 
avgiftsutrymme en månad i efterskott.

Avgift uttages tas ut för all bedömning (undantag behov av bostadsanpassning1)) behandling och 
träning samt för ordination av hjälpmedel 2).

1) Lagen om bostadsanpassningsbidrag bemyndigar ger inte kommunen rätt att uttaga ta ut någon avgift. Någon 
egenavgift kan sålunda därför inte förekomma vid handläggning av ett ärende enligt nämnda författning. Det åvilar 
kommunen är kommunens skyldighet att utan avgift bl.a. informera om hur ansökan går till, bistå den sökande med 
ifyllande av eventuella ansökningsblanketter samt infodra ta in anbud, offerter och andra prisuppgifter. Vidare bör 
kommunen besiktiga utförda arbeten.

2) Tekniska hjälpmedel är kostnadsfria i Lunds kommun. Avgift för hemsjukvård uttages tas ut för bedömning, 
instruktion och uppföljning av hjälpmedel och debiteras per ordinationstillfälle. 

Personer som har insatser enligt LSS och har behov av hemsjukvård (kommunal hälso- och 
sjukvård) debiteras avgift för hemsjukvård enligt ovan, oavsett boendeform.  

För kommunal habilitering uttages tas ingen avgift ut. 

9.4 Avgift för korttidsvård 

9.4.1 Definition
Med korttidsvård avses en tidsbestämd vistelse till följd av behov av vård, rehabilitering, 
växelvård eller avlastning av närstående person. 

9.4.2 Debitering
Vid korttidsvård debiteras avgift för vård och kost men inte för boendet.

Avgift för korttidsvård debiteras per dag med hemtjänstavgift enligt nivå 4 samt kostavgift under 
vårdtiden. 

Om hemtjänst i ordinärt boende erhållits samma kalendermånad som korttidsvård, debiteras 
avgift för hemtjänst per dag för respektive form av hemtjänst. 

9.5 Omräkning av fastställda avgifter
Ansvarig nämnd fastställer årligen nivån på avgifterna efter justering utifrån av regeringen 
fastställt prisbasbelopp respektive förändringar i konsumentprisindex för oktober innevarande år 
jämfört med oktober föregående år. 
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10  STÖD OCH SERVICEINSATSER M.M.

Kommunens rätt att ta ut avgifter enligt LSS regleras i 18 -21 §§ lag om stöd och serviceinsatser 
till vissa funktionshindrade. Stöd- och serviceinsatser som beviljas enligt LSS är i stort sett 
avgiftsfria. Av funktionshindrade personer som har folkpension i form av hel förtidspension, hel 
ålderspension eller annan inkomst av motsvarande storlek får kommunen ta ut skäliga avgifter 
för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Dessa avgifter får:
 Tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer,
 Inte överstiga kommunens självkostnad,
 Inte sättas så högt att den enskilde inte får behålla tillräckliga medel för sina personliga 

behov.

Lunds kommun tar inte ut några avgifter för stöd och serviceinsatser till vissa funktionshindrade.

Brukaren betalar ingen avgift för
 Personlig assistent 
 Ledsagarservice
 Kontaktperson
 Avlösarservice i hemmet
 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år
 Stöd och service i boendet
 Daglig verksamhet
 Kommunal habilitering
 Mobilt team

Lunds kommun tar inte heller ut några avgifter för stöd och serviceinsatser till personer med 
psykiskt funktionshinder.
 Stöd och service i det egna hemmet
 Stöd och service i bostad för psykiskt funktionshindrade
 Dagverksamhet

Brukaren svarar själv för sina kostnader i samband med 
 Mat
 Resor
 Fritids- och kulturella aktiviteter
 Boendekostnader 
 Särskilda kostnader vid Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 

och ungdomar enligt 9:8 § LSS

10.1 Matkostnader
Matkostnader i kommunens bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna och i kommunens bostäder med särskild service för psykiskt 
funktionshindrade.
Brukaren ansvarar själv för egna matkostnader. Hushållskassesystem Budget för eget hushåll 
tillämpas. 

Hushållskassesystem Budget för eget hushåll innebär att brukaren och/eller dennes företrädare 
gör upp en budget för aktuella utgifter tillsammans med enhetschefen. Inga 
kommungemensamma normer för hyresgästernas matstandard och kostnader tillämpas. Brukaren 
rekommenderas en matkostnad per månad motsvarande 4,75 % avprisbasbeloppet om personen 
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äter lunch i daglig verksamhet sysselsättning eller 5,81 % av prisbasbeloppet om personen äter 
samtliga måltider i boendet. I beloppet beräknas ingå kostnader för livsmedel, 
rengöringsmaterial, övriga hushållsartiklar samt en dagstidning.

vid korttidsvistelse och korttidstillsyn
Vid korttidsvistelse och korttidstillsyn betalar brukaren för frukost, huvudmål, mellanmål och 
kvällsmat.

 Ansvarig nämnd fastställer årligen kostnaderna för måltiderna, se även bilaga 4.

i daglig verksamhet/dagverksamhet
I daglig verksamhet/dagverksamhet serveras lunch/middag till varierande priser. Kontant 
betalning erläggs per portion.

10.2 Resekostnader

Brukaren ansvarar själv för sina egna resekostnader. 

I LSS-bostad med särskild service betalar brukaren för de resor han åker med verksamhetens 
bilar eller personalens privata bilar. Vård- och omsorgsförvaltningen fastställer årligen priset för 
resan per mil. Om man är flera resenärer delas kostnaden. 

Avgiften vid fritidsresor inom LSS-bostad med särskild service sätts utifrån den ersättning som 
kommunen ger till arbetstagare som använder som egen bil i tjänsten enligt kollektivavtalet.
Ersättning till arbetstagare som använder egen bil i arbetet efter arbetsgivarens godkännande 
ersätts 2017 med 2,90 kronor per kilometer enligt kollektivavtalet Bilersättningsavtal BIA 2010-
09-23. 

Är brukaren beviljad insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, punkt 10 betalar personen för 
resan till och från daglig verksamhet enligt de regler som gäller för arbetsresor via färdtjänst. 
Avgiften motsvarar därmed vad ett periodkort kostar i den allmänna kollektivtrafiken. 
Inga avgifter uttages tas ut för resor inom ramen för den dagliga verksamheten.

10.3 Fritids- och kulturella aktiviteter
Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter står brukaren själv för sina egna kostnader. 
Ansvarig nämnd svarar för kostnader för den eventuella följeslagare som behövs för att 
genomföra aktiviteten.

10.4 Boendekostnader
Brukaren betalar hyra för
 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 Bostad med särskild service för psykiskt funktionshindrade

Omsorg och habilitering
Hyran för bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
klassificeras enligt fastställd norm (hyreslagens bruksvärdesprincip) beroende på 
standardskillnad 

Från och med 1 februari 2011 betalar brukaren den faktiska hyran dock maximalt 6 200 kronor 
per månad i hyra. (Beslut i Vård och omsorgsnämnden 8 december 2010)
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10.5 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 
och ungdomar enligt 9:8 § LSS

Unga som fyllt 18 år och uppbär egen inkomst 
Unga som fyllt 18 år och uppbär egen inkomst i form av hel aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek ska betala hyra för bostaden. 
Den unge har möjlighet att ansöka om bostadsbidrag/tillägg för sin bostad. Samma regler för 
hyressättningen ska gälla för den unge med inkomst som gäller för vuxna med 9:9 § LSS.

Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter svarar den enskilde för sina egna kostnader, 
men inte för eventuella följeslagare som behövs för att genomföra aktiviteten.

Om den unge stadigvarande bor i en bostad med särskild service enligt 9:8 § LSS och inte har 
någon inkomst saknas förutsättningar för kommunen att ta ut avgift. 

Unga som fyllt 18 år och inte har egen inkomst 
Om den unge stadigvarande bor i en bostad med särskild service enligt 9:8 § LSS och inte har 
någon inkomst saknas förutsättningar för kommunen att ta ut avgift. 

11 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
11.1 Debiteringsrutiner

Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Vid små avgiftsbelopp per månad har 
kommunen besluta att debitering skall ske först när beloppet ackumulerats till mer än 50 kronor.

Debitering av hyra i särskilt boende och i bostad med särskild service sker månadsvis i förskott.
Undantag. För dem som redan hyr bostad i särskilt boende (äldreomsorgen 2002-12-31) har 
kommunen beslutat att debitera hyra månadsvis i efterskott.

11.2 Debitering vid tvister m.m.
Utrymning av bostad i särskild boendeform skall normalt ske inom 30 dagar efter ett dödsfall om 
inte särskild dispens medgivits av ansvarig nämnd.

Om kommunen på grund av dödsbotvist eller annan liknande orsak, som kommunen inte råder 
över, inte kan disponera ledig bostad i en särskild boendeform äger kommunen rätt att debitera 
dödsboet full hemtjänstavgift från och med 31: a dagen efter dödsfallet.

Hyra debiteras alltid under hyrestiden.

Om utrymning sker tidigare än 30 dagar efter dödsfallet debiteras ingen hyra från den dag 
kommunen fullt ut disponerar bostaden.

11.3Retroaktiv debitering och återbetalning
Brukare är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst- och bostadsförhållanden som kan 
medföra ändring av avgift.

Förändringar enligt första stycket kan innebära retroaktiv debitering av brukaren eller 
återbetalning från kommunens sida från tidpunkt för de förändrade förhållandena.
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Beror den förändrade avgiften på ett misstag hos förvaltningen ska det felaktiga beloppet 
återbetalas för hela den period som avgiften och/eller debiteringen avser. Retroaktiv debitering 
kan ske för tre månader tillbaka utöver aktuell debiteringsmånad när det gäller avgifter för de 
insatser som regleras i socialtjänstlagen. Avgifter för kost/mat och hyra som inte regleras i 
socialtjänstlagen debiteras retroaktivt eller återbetalas för hela den aktuella period som avgiften 
och/eller debiteringen blivit fel.

11.4Uppgiftsvägran
Brukare som inte lämnar erforderliga de uppgifter som krävs för avgiftsprövning påförs högsta 
hemtjänstavgift.

11.5 Boende i annan kommun eller privat anläggning
För personer som erhåller bostad och vård i särskild boendeform i annan kommun eller i privat 
boendeform och där Lunds kommun har betalningsansvaret gäller samma avgiftssystem som i 
kommunens egna särskilda boendeformer. För att fastställa avgifter och hyra skall externa 
boendeformer klassificeras på motsvarande sätt som kommunens egna anläggningar. För 
hyresavgiften används antingen den faktiska fastställda hyran, eller skall hyran för enkelrum vara 
samma som högsta godtagbara hyra för BTP för en person under 65 år. 

11.6Allmän årlig omprövning av avgifter
En allmän omprövning av inkomster och avgifter för den enskilde sker 1 februari årligen med 
tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomstuppgifter m.m.

Avgifterna får räknas om utan föregående underrättelse om ändringen föranleds av förändringar i 
prisbasbeloppet. En ändrad avgift skall gälla från och med månaden efter den månad när 
anledning till ändringen uppkom. En ändring av avgiften skall dock gälla från och med samma 
månad som anledningen till ändringen uppkom, om ändringen avser hela den månaden.

11.7 Civilrättsliga underhållsavtal
Lunds kommun tar inte hänsyn till civilrättsliga underhållsavtal vid bestämning av avgift.

Kommunen har en uttalad skyldighet att ta hänsyn till den kvarboende makens ekonomiska 
situation då en brukare tillfälligt eller varaktigt flyttar till särskilt boende. Den trygghet makarna 
vill åstadkomma genom ett civilrättsligt underhållsavtal tillgodoses inom ramen för Lunds 
kommuns avgiftsbestämmelser.

11.8 Beslut om avgifter och jämkning
Beslut om avgifter och jämkning av avgifter i det enskilda fallet är myndighetsutövning. 
Ansvarig nämnd beslutar om delegering av sådana beslut. 

Brukaren skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften beräknats och hur 
den enskilde besvärar sig över beslutet.

11.9 Överklagande
Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom 
laglighetsprövning (kap. 10 KL).

Den enskildes avgiftsbeslut överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap. 3 § SoL).
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Bilaga 1 

Definitioner av olika begrepp

Nedan följer en förklaring till olika begrepp och fackuttryck som används i avgiftssystemet jämte 
tillämpningsregler.

Avgiftstak: Det högsta belopp per månad som kommunen fastställt i avgift för en 
viss typ av insats.

Disponibelt Det maximala avgiftsutrymme som återstår av den enskildes 
avgiftsutrymme: inkomster efter skatt sedan förbehållsbelopp och nettobostadskostnad 

avräknats.

Förbehållsbelopp: De personliga kostnader som skall förbehållas den enskilde för att 
klara sina utgifter utöver avgifter och bostadskostnader.

Minimibelopp: = miniminivå förbehållsbelopp enligt SoL

Högkostnadsskydd: Det maximala belopp kommunen får ta ut i avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg i form av högsta avgift för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård samt en högsta 
avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 12 
kapitlet jordabalken (hyreslagen).

Nettobostadskostnad: Bostadskostnad minus olika former av bostadsbidrag. Till dessa 
bostadsbidrag hör:
 Bostadstillägg till pensionärer – BTP
 Särskilt bostadstillägg till pensionärer - SBTP
 Kommunalt bostadstillägg för handikappade – KBH ordinärt 

boende eller annan särskilt anpassad bostad
 Bostadsbidrag till barnfamiljer

Faktisk bostadskostnad:     Faktiska boendekostnader.
I vissa fall används Pensionsmyndighetens schablonregler vid 
beräkning av BTP för att bestämma brukarnas faktiska 
bostadskostnad. 
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Bilaga 2
Lagar och förordningar som styr kommunens avgiftssystem inom äldre- och 
handikappomsorgen:

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)*

8 kap. Avgifter 

1 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte
kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock,
utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den
som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed
jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård
eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar
föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje
dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut
skälig ersättning.

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat
hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig
utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som
regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära
underhållsbidrag som avser barnet.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster
för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.

2 § För familjerådgivning, verksamhet för barn och unga
enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär, föräldrautbildning inför adoption,
hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som
avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket och
som inte omfattas av 12 kap. jordabalken eller för annan
liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga avgifter
enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock
inte överstiga kommunens självkostnader.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i
särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3-9 §§. Lag (2015:982).

3 § Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284).

4 § Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan
antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad
med lika belopp per månad.

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken. 
Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 balken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 
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§ första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även
räknas bostadsbidrag enligt 96-98 kap., särskilt
bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a-103 e kap. samma balk. En 
kommun kan i sitt taxebeslut
bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer
fördelaktigt för den enskilde.

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra
hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Lag (2011:1518).

5 § Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter
som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst 
en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en
tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Lag (2015:967).

6 § Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort
belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av
sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra
normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna
fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att
omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt
försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas
enligt 4 §. Lag (2001:847).

7 § Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp
genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom
boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och 
läggas till
minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska
dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per
månad utgöra lägst en tolftedel av
1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av
sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka
normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien,
dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring,
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2009:1233).

8 § Kommunen skall höja minimibeloppet i skälig omfattning om
den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har
behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den
enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att
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1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt
boende, eller
3. posten tillhandahålls kostnadsfritt. Lag (2001:847).

9 § Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som
påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras
utan föregående underrättelse, om ändringen beror på
förändringar i prisbasbeloppet.

En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter
den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring
av avgiften skall dock gälla från och med den månad under
vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen,
om förhållandena avser hela den månaden. Lag (2001:847).

16 kap. 

3 § Socialnämndens beslut får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga
om
- ansökan enligt 2 a kap. 8 §,
- bistånd enligt 4 kap. 1 §,
- vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd
enligt 4 kap. 5 §,
- förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
- medgivande enligt 6 kap. 6 §,
- medgivande enligt 6 kap. 12 §,
- återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
- samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
- avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt 
får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga
kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker
inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem. Lag (2015:970).

*Utdrag Socialtjänstlag (2001:453)
Ändrad t.o.m. t.o.m. SFS 2016:686
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Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)*
17 kap. Avgifter 

Uttag av avgifter

1 § Vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från avtalade besök får tas ut 
enligt grunder som landstinget eller kommunen bestämmer. Patienter som omfattas av ett 
landstings eller en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 8 kap. 1-3 §§ respektive 12 
kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § ska behandlas lika.

Första stycket gäller inte i den mån annat är särskilt föreskrivet.

2 § Landstinget får för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om 
vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Avgiften för sluten vård får för varje 
vårddag uppgå till högst 0,0023 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, 
avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor.

3 § Av patienter som är 85 år eller äldre får vårdavgifter och andra avgifter för sådan vård och 
sådana förbrukningsartiklar som avses i 6 § inte tas ut.

4 § Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för långtidssjukvård som den har betalningsansvar 
för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

5 § Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när vården ges eller 
patienten uteblir från ett avtalat besök. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för 
avgiften. Avgiften får tas ut av den underårige om det finns särskilda skäl.

Högkostnadsskydd för avgifter till kommuner

8 § För den enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken: 

 1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §,

 2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §,

 3. långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, och

 4. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Avgifterna får dock inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga 
medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader 
(förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs, ska kommunen dessutom försäkra sig om att den 
enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. 

Vid beräkning av avgiftsunderlag och förbehållsbelopp enligt andra stycket ska 8 kap. 3, 4, 7 och 
8 §§ socialtjänstlagen tillämpas. 

*Utdrag Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)
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Ändrat t.o.m. SFS 2017:211

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)*

Avgifter m.m.

18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är
berättigade att få assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken får avgift för 
personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2010:480).

19 § Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän
ålderspension, hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller
annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga
kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den
enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga
behov. Lag (2010:480).

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem
än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i
skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för
omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära
underhållsbidrag som avser barnet.

21 § I andra fall än som anges i 18-20 §§ får avgifter eller
ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt denna
lag.

*Utdrag Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)
Ändrat t.o.m. SFS 2015:985

Förordning (SFS 1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade*

Avgifter m.m.

5 § Föreskrifterna i 6 kap. 2 - 4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) om föräldrars skyldighet 
att bidra till kommunens
kostnader för ett barns vård i ett annat hem skall gälla även
när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Förordning (2001:938).

6 § Vid bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19 § lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade
skall även beaktas kostnader på grund av funktionshindret som inte
täcks på annat sätt.

*Utdrag Förordning (SFS 1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ändrat t.o.m. SFS 2015:1090
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Socialtjänstförordning (2001:937) *

6 kap. Avgifter m.m. 

Vissa stöd- och hjälpinsatser

1 § Den ersättning för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär enligt 8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) får uppgå till 
högst 80 kronor per dag.

Vård av barn

2 § Föräldrarnas skyldighet enligt 8 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) att bidra 
till kommunens kostnader för ett barns vård i ett annat hem än det egna bestäms efter samma 
grunder som om det gällde att bestämma betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 
kap. socialförsäkringsbalken.

Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får dock inte överstiga vad som för 
varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.

Skatteverket ska på begäran lämna kommunen de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som 
behövs för att fastställa en förälders del i kommunens kostnader enligt första stycket. Förordning 
(2010:1716).

3 § Om en förälder har fullgjort en fastställd underhållsskyldighet mot ett barn genom att betala 
ett engångsbidrag eller annat bidrag till barnets underhåll till en behörig ställföreträdare för 
barnet för den tid då detta vårdas i ett annat hem än det egna, är föräldern i motsvarande mån fri 
från skyldighet att ersätta kommunen för dess kostnad under samma tid.

4 § Har socialnämnden fått underhållsbidrag enligt 8 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:453) skall nämnden redovisa den del av underhållsbidraget som överstiger vad kommunen 
får tillgodoräkna sig till den som annars haft rätt till bidraget.

*Utdrag Socialtjänstförordning (2001:937) Ändrat t.o.m. SFS 2017:472

Övriga lagar som har betydelse för kommunens avgiftssystem

 Äktenskapsbalk (SFS 1987:230)
 Sambolag (2003:376)
 Förordning (SFS 1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § 

jordabalken
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Bilaga 3

Förbehållsbelopp inom äldre- handikappomsorg

Prisbasbelopp fastställs årligen av regeringen.

Lunds kommun tillämpar ett förbehållsbelopp som är högre än det i 
socialtjänstlagen angivna lägsta. 

Ordinärt boende eller därmed jämförbar boendeform 

Hushållstyp
Procent av 
Prisbasbelopp 2002

Procent av 
Prisbasbelopp 
2012

Ensamstående över 
65 år 134,60 % 140,87 %
Sammanlevande 
makar och 
sambor över 65 år 112,50 % vardera 118,80 % vardera
Ensamstående 19-64 
år 153,90 % 155,49 %
Sammanlevande 
makar och 
sambor 19-64 år 127,40 % vardera 129,02 % vardera

Ordinärt boende och 
insats LSS-boende

Hushållstyp

Prisbasbelopp 2018 
45500 kr

Procent av 
prisbas-
beloppet 

Kronor/  
månad 2018 

Ensamstående över 65 
år

146,14% 5 541 kr

Sammanlevande makar 
o sambor över 65 år

124,09% 4 705 kr

Ensamstående 19-64 år 160,77% 6 096 kr

Sammanlevande makar 
o sambor 19-64 år 

134,29% 5 092 kr



Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2019-02-01 FÖRSLAG 2018-04-05

42

Beräkningsmodell förbehållsbelopp Ordinärt boende, basår 2018

Ordinärt 
boende 

insats i LSS-
boende 

Hushållstyp

Prisbasbelop
p 2018 45500 
kr

Procent 
av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund 
beslut 
ökning 
200 kr

Ensamståend
e över 65 år

140,87%
+ökning 
200 kr=

146,14%

5 341 
kr+200 
kr=5 54
1 kr

Sammanleva
nde makar o 
sambor över 
65 år

118,80%
+ökning 
200 kr=

124,09%

4 505 
kr+200 
kr=4 70
5 kr

Ensamståend
e 19-64 år

155,49%
%+ökni
ng 200 
kr=

160,77%

5 896 
kr+200 
kr=6 
096 kr

Sammanleva
nde makar o 
sambor 19-64 
år 

129,02%
%+ökni
ng 200 
kr=

4 892 
kr+200 
kr=5 
092 kr
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Särskilt boende

Särskilt boende enl. 
Sol

Prisbasbelopp 2018 
45 500 kr

Procent av 
prisbasbeloppet 

Kronor/ månad 
2018 

över 65 år 88,91% exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 371 kr 
exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

19-64 år 105,36% 
exklusive 

3 995 kr 
exklusive 

134,29%
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kostavgift som 
fastställs årligen

kostavgift som 
fastställs årligen

Hushållstyp
Procent av 
Prisbasbelopp 2002

Procent av 
Prisbasbelopp 
2012

Ensamstående över 
65 år 79,20 % 83,64 %

Sammanlevande 
makar och 
sambor över 65 år 65,57 % vardera 70,04 % vardera
Ensamstående 19-
64 år 98,50 % 100,08 %

Sammanlevande 
makar och 
sambor 19-64 år 74,98 % vardera 76,54 % vardera

Beräkningsmodeller, basår 2002
Förbehållsbeloppet har beräknats med ledning av det i lagen fastställda minimibeloppet. 
Fördelning av de olika posterna har gjorts med hjälp av Konsumentverkets beräkningar av 
skäliga levnadskostnader per månad, prognos för år 2002, Koll på pengarna, Konsumentverket 
januari 2002. Beloppen har anpassats till det högsta beloppet i de fall det har funnits skillnader 
mellan män och kvinnor och indelats i två åldersgrupper. Posterna för hälso- och sjukvård samt 
läkemedel har beräknats som en tolftedel av årskostnaden för personer som betalar upp till nivån 
för respektive högkostnadsskydd. Därefter har anpassningar gjorts av vissa poster.

Skäliga levnadskostnader, ensamstående personer över 65 år i ordinärt boende
Individuella 
kostnader

Konsumentverkets 
beräkningar i kr/mån, 
prognos för år 2002

Anpassning
Personer över 65 år 
i ordinärt boende

Förslag kr/mån
Personer över 65 år 
i ordinärt boende

Livsmedel, alla måltider 1 190 + 35 % 1 607
Ensamtillägg 100 0
Kläder och skor 480 480
Fritid och resor 340 + 0 + resor = 20 % av fritid 408
Hygien 210 210
Förbrukningsvaror 90 90
Möbler och husgeråd 360 360
Dagstidning, telefon, TV-
avgift 530 530
Hemförsäkring 50 Mellanstor stad 50
Hushållsel 1 550 kWh/år 130 kWh/mån 140 kWh/mån 185
Tandvård

0
En tolftedel av 
bastandvårdskostnad * 105
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Öppen hälso- och sjukvård
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 75

Läkemedel
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 150

Summa  kr/mån 3 350 4 250

Skäliga levnadskostnader, makar och sambor över 65 år i ordinärt boende
Två personers 
hushållskostnader

Konsumentverkets 
beräkningar i kr/mån, 
prognos för år 2002

Anpassning
Sammanlevande 
makar och sambor över 
65 år i ordinärt boende

Förslag kr/mån
Sammanlevande 
makar och sambor över 
65 år i ordinärt boende

Livsmedel, alla måltider 2 200 + 30 % 2 860
Kläder och skor 960 960
Fritid och resor 680 + 0 + resor = 20 % av fritid 816
Hygien 410 410
Förbrukningsvaror 130 130
Möbler och husgeråd 410 410
Dagstidning, telefon, TV-
avgift 580 580
Hemförsäkring 60 Mellanstor stad 60
Hushållsel 2 500 kWh/år 210 kWh/mån 200 kWh/mån 220
Tandvård

0
En tolftedel av 
bastandvårdskostnad* 210

Öppen hälso- och sjukvård
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 150

Läkemedel
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 300

Summa  kr/mån 5 430                                           7 106

* Kostnad för bastandvård har uppskattats till 1 260 kronor per år. En tandvårdsundersökning á 460 kr och två besök 
hos tandhygienist á 400 kr.

Skäliga levnadskostnader, yngre (19-64 år) ensamstående personer i ordinärt boende
Individuella 
kostnader

Konsumentverkets 
beräkningar i kr/mån, 
prognos för år 2002

Anpassning
Yngre personer 
(19-64 år) 
i ordinärt boende

Förslag kr/mån
Yngre personer 
(19-64år) 
i ordinärt boende

Livsmedel, alla måltider 1 450 + 35 % 1 958
Ensamtillägg 100 0
Kläder och skor 480 480
Fritid och resor 340 + 0 + 25 % fritid + resor = + 50 

% av höjd fritid 638
Hygien 240 240
Förbrukningsvaror 90 90
Möbler och husgeråd 360 360
Dagstidning, telefon, TV-
avgift 530 530
Hemförsäkring 50 Mellanstor stad 50
Hushållsel 1 550 kWh/år 130 kWh/mån 140 kWh 185
Tandvård

0
En tolftedel av 
bastandvårdskostnad* 105

Öppen hälso- och sjukvård
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 75
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Läkemedel
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 150

Summa  kr/mån 3 640 4 861

Skäliga levnadskostnader, yngre (19-64 år) sammanlevande makar och sambor i ordinärt 
boende
Två personers 
hushållskostnader

Konsumentverkets 
beräkningar i kr/mån, 
prognos för år 2002

Anpassning
Yngre (19-64 år) 
sammanlevande 
makar och sambor 
i ordinärt boende

Förslag kr/mån
Yngre (19-64 år) 
sammanlevande 
makar och sambor 
i ordinärt boende

Livsmedel, alla måltider 2 550 + 30 % 3 315
Kläder och skor 960 960
Fritid och resor 680 + 0 + 25 % fritid + resor = + 50 

% av höjd fritid 1 275
Hygien 440 440
Förbrukningsvaror 130 130
Möbler och husgeråd 410 410
Dagstidning, telefon, TV-
avgift 580 580
Hemförsäkring 60 Mellanstor stad 60
Hushållsel  2 500 kWh/år 210 kWh/mån 200 kWh 220
Tandvård

0
En tolftedel av 
bastandvårdskostnad* 210

Öppen hälso- och sjukvård
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 150

Läkemedel
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 300

Summa kr/mån 5 810 8 050 

* Kostnad för bastandvård har uppskattats till 1 260 kronor per år. En tandvårdsundersökning á 460 kr och två besök 
hos tandhygienist á 400 kr.

Beräkningsmodell förbehållsbelopp Särskilt boende, basår 2018

Särskilt 
boende enl. 
Sol

Prisbas-
belopp 2018 
45 500 kr

Procent 
av 
prisbas-
beloppet 
Lund

Kronor/  
månad 
2018 
Lund 
beslut 
ökning 
200 kr

över 65 år 83,64% 
+200 
kr=88,91
% 
exklusive 

3 171 
kr+200 
kr=3 
371 kr 
exklusi-
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kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

ve kost-
avgift 
som 
fastställs 
årligen

19-64 år 100,08% 
+200 
kr=105,3
6% 
exklusive 
kostavgift 
som 
fastställs 
årligen

3 795 
kr+200 
kr=3 99
5 kr 
exklusi-
ve kost-
avgift 
som 
fastställs 
årligen

Då kostnadsposterna livsmedel, delvis möbler och husgeråd, förbrukningsvaror samt hushållsel 
ingår i kost och hyresavgiften för särskilt boende i Lunds kommun har det lagstadgade 
minimibeloppet minskats. Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget (då den 
schabloniserade delen av minimibeloppet i huvudsak grundats på dessa beräkningar) har legat till 
grund för minskning.
 
Då äldre- och funktionshindrade med stort omvårdnadsbehov erhåller tandvård till samma avgift 
som för öppen hälso- och sjukvård i Region Skåne och kostnaden inkluderas i 
högkostnadsskyddet för läkarvård har posten för tandvård utgått från förbehållsbeloppet i särskilt 
boende.  

Skäliga levnadskostnader, ensamstående över 65 år i särskilt boende
Individuella 
kostnader

Konsumentverkets 
beräkningar i kr/mån, 
prognos för år 2002

Anpassning
Personer över 65 år 
i särskilt boende

Förslag kr/mån
Personer över 65 år 
i särskilt boende

Livsmedel, alla måltider 1 190 + 35 %
- 1 190 = kostavgift 417

Ensamtillägg 100 - 100 0
Kläder och skor 480 480
Fritid och resor 340 + 0 + resor = 20 % av fritid 408
Hygien 210 210
Förbrukningsvaror 90 - 90 = hyra 0
Möbler och husgeråd 360 - 50 % = hyra 180
Dagstidning, telefon, TV-
avgift 530 530
Hemförsäkring 50 Mellanstor stad 50
Hushållsel 1 550 kWh/år 130 kWh/mån Ingår i hyran 0
Öppen hälso- och sjukvård 
och tandvård 0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 75

Läkemedel
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 150



Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg
Gäller fr.o.m. 2019-02-01 FÖRSLAG 2018-04-05

48

Summa  kr/mån 3 350 2 500 

Skäliga levnadskostnader, yngre (19-64 år) ensamstående personer i särskilt boende
Individuella 
kostnader

Konsumentverkets 
beräkningar i kr/mån, 
prognos för år 2002

Anpassning
Yngre personer (19-64 år) 
i särskilt boende

Förslag kr/mån
Yngre personer (19-64 år  
i särskilt boende

Livsmedel, alla måltider 1 450 + 35 %
- 1 190 = kostavgift 768

Ensamtillägg 100 0
Kläder och skor 480 480
Fritid och resor 340 + 0 + 25 % fritid + resor = + 50 

% av höjd fritid 638
Hygien 240 240
Förbrukningsvaror 90 - 90 = hyra 0
Möbler och husgeråd 360 - 50  % = hyra 180
Dagstidning, telefon, TV-
avgift 530 530
Hemförsäkring 50 Mellanstor stad 50
Hushållsel 1 550 kWh/år 130 kWh/mån Ingår i hyran 0
Öppen hälso- och sjukvård
Och tandvård 0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 75

Läkemedel
0

En tolftedel av gällande 
högkostnadsskydd 150

Summa  kr/mån 3 640 3 111
 
Skäliga levnadskostnader, sammanlevande makar och sambor över 65 år i särskilt boende

Individuella kostnader Konsumentverkets 
beräkningar i kr/mån, 
prognos år 2002

Anpassning 
sammanlevande 
makar och sambor över 
65 år i särskilt boende

Förslag kr/mån
Sammanlevande makar 
och sambor över 65 år i 
särskilt boende

Livsmedel, alla måltider 2 200 -70% 660
Kläder och skor 960  960

Fritid och resor 680 + 0  + resor = 20% av fritid 816
Hygien 410  410
Förbrukningsvaror 130  - 130= hyra 0
Möbler och husgeråd 410  - 50% = hyra 205
Dagstidning, telefon
TV-avgift 580  580
Hemförsäkring 60 Mellanstor stad 60

Hushållsel 2 500 k Wh/år 210 kWh/mån ingår i hyran 0
Öppen hälso- och sjukvård
och tandvård 0

En tolftedel av gällande
högkostnadsskyddet 150

Läkemedel 0
En tolftedel av gällande
högkostnadsskyddet 300

Summa kr/mån 5430  4141

Skäliga levnadskostnader, yngre (19-64 år) sammanlevande makar och sambor i särskilt 
boende

Individuella kostnader Konsumentverkets 
beräkningar i 
kr/mån, prognos år 
2002

Anpassning 
Yngre (19-64 år) 
sammanlevande makar 
och sambor i särskilt 
boende

Förslag kr/mån
Yngre (19-64 år)
sammanlevande makar 
och sambor i särskilt 
boende

Livsmedel, alla måltider 2 550 -70% 765
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Kläder och skor 960  960

Fritid och resor 680 + 0
 + 25% fritid + resor 
= + 50 % av höjd fritid 1275

Hygien 440  440
Förbrukningsvaror 130  - 130= hyra 0
Möbler och husgeråd 410  - 50% = hyra 205
Dagstidning, telefon
TV-avgift 580  580
Hemförsäkring 60 Mellanstor stad 60
Hushållsel 2 500 k Wh/år 210 kWh/mån ingår i hyran 0
Öppen hälso- och sjukvård
och tandvård 0

En tolftedel av gällande
högkostnadsskyddet 150

Läkemedel 0
En tolftedel av gällande
högkostnadsskyddet 300

Summa kr/mån 5810  4735

Tillägg för hushåll med hemmavarande barn och unga

För hushåll med hemmavarande barn och unga föreslås utgår tillägg till förbehållsbeloppet utgå 
enligt Konsumentverkets beräkningar i kronor per månad. Kostnadsposter från Koll på pengarna 
av Konsumentverket används för aktuellt år i beräkningen av tillägg till förbehållsbeloppet. 
Belopp har anpassats till det högsta beloppet i de fall det har funnits skillnader mellan flickor och 
pojkar (åldersgrupp 11-14 och 15-18).

Förbehållsbelopp för medflyttande vid parboende
Medflyttande
parboende 
enl SoL4§1

Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 
kr

Procent av 
prisbasbelopp

2018

Som person i särskilt 
boende dock 
beräknad kostnad för 
kost parboende

Kronor/  
månad 

2018 

Som person i särskilt 
boende dock 
beräknad kostnad 
för kost parboende

Medflyttande
parboende 
boende 
huvudmålet

över 65 år 

88,91% exklusive 
beräknad 
livsmedelskostnad + 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 371 exklusive 
beräknad 
livsmedelskostnad + 
kostavgift som 
fastställs årligen
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Medflyttande
parboende 
samtliga 
måltider 

över 65 år 

88,91% exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 371 kr exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

Medflyttande
parboende 
huvudmålet

19-64 år

105,36% exklusive 
beräknad 
livsmedelskostnad + 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 995 exklusive 
beräknad 
livsmedelskostnad + 
kostavgift som 
fastställs årligen

Medflyttande
parboende  
samtliga 
måltider

19-64 år

105,36% exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 995 kr exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

Beräkningsmodell förbehållsbelopp för medflyttande vid parboende, basår 2018
Medflyttande vid parboende väljer att endast äta huvudmålet på boendet 
Då personen i parboende väljer att endast äta huvudmålet på boendet och betala kupongpris för 
detta.
Förbehållsbeloppet föreslås vara detsamma som för en person i särskilt boende 88,91%/105,36% 
av prisbasbeloppet exklusive beräknad livsmedelskostnad huvudmål enligt 
konsumentverket och exklusive merkostnad för faktisk kostavgift för huvudmålet (räknas 
om årligen).

Kostavgift för huvudmål vid parboende är kupongpris för part som endast äter huvudmålet på det 
särskilda boendet enligt beslut 2010-06-09 § 84 (räknas om årligen).
Kostavgift 2018 som föreslås läggas till förbehållsbeloppet enligt ovan=(kostnad för 
livsmedelskostnad 2018-40 % av livsmedelskostnaden för huvudmål1) + kostnad kupong (häfte) 
2018*30 måltider/månad(genomsnitt)=2000kr-0,40*2000kr+41kr*30= 2430 kr år 2018 (räknas 
om årligen)
Medflyttande vid parboende väljer att ha månadsabonnemang 

1 Kostnaden dygnsportion beräknas huvudmål 40 %.
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Förbehållsbeloppet är detsamma som för en person i särskilt boende 88,91%/105,36% av 
prisbasbeloppet exklusive faktisk kostnad för kostavgift gällande person i parboende 
(räknas om årligen). 
Kostavgift vid parboende vid månadsabonnemang 2018=4149kr/månad2 enligt beslut 2010-06-
09 § 84 (räknas om årligen).

Medflyttande
parboende 
enl SoL4§1

Hushållstyp

Prisbasbelopp 
2018 45500 
kr

Procent av 
prisbasbelopp

2018

Som person i särskilt 
boende dock 
beräknad kostnad för 
kost parboende

Kronor/  
månad 

2018 

Som person i särskilt 
boende dock 
beräknad kostnad 
för kost parboende

Medflyttande
parboende 
boende 
huvudmålet

över 65 år 

88,91% exklusive 
beräknad 
livsmedelskostnad + 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 371 +2430= 5801 
kr

Medflyttande
parboende 
samtliga 
måltider 

över 65 år 

88,91% exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 371 kr +4149= 
7520 kr

Medflyttande
parboende 
huvudmålet

19-64 år

105,36% exklusive 
beräknad 
livsmedelskostnad + 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 995 +2430= 6425 
kr

2 Enligt beslut 2010-06.09 § 84
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Medflyttande
parboende  
samtliga 
måltider

19-64 år

105,36% exklusive 
kostavgift som 
fastställs årligen

3 995 kr +4149= 
8144 kr

Bilaga 4
Kostavgifter i särskilda boendeformer

KOSTAVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR PERSONER MED BESLUT ENLIGT 4 KAP. 
1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN, BASÅR 2004.

Månadsabonnemang, alla måltider: 1 400 kronor per månad
(46,00 kr x 365 dag/12 mån)

Kostnaderna för livsmedel fördelar sig enligt följande:

Frukost:      9,20 kr 20 procent av 1 400 kr/mån

Lunch: 13,80 kr 30 procent av 1 400 kr/mån

Mellanmål:   4,60 kr 10 procent av 1 400 kr/mån

Middag: 18,40 kr 40 procent av 1 400 kr/mån 

Dygnsportion 46,00 kr

KOSTAVGIFT I SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR PERSONER MED BESLUT ENLIGT 4 KAP. 2 § 
SOCIALTJÄNSTLAGEN, BASÅR 2010.

Månadsabonnemang, alla måltider: 3 860 kronor per månad

Endast huvudmålet: Kostavgift för medflyttande vid parboende enligt 4 kap 2§ är kupongpris 
på restaurang för medflyttande som endast äter huvudmålet på det särskilda boendet.

KOSTAVGIFTER VID KORTTIDSVISTELSE OCH KORTTIDSTILLSYN ENLIGT LSS, BASÅR 2004 
2017.

Fördelar sig enligt följande:
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Frukost: 10 kr

Lunch/Middag: 24 kr

Kvällsmat: 21 kr

Dygnsportion 55 kr

2017 Andel
/dygn

0-5 år 6-9 år 10-13 
år

14-17 år 18 år-

100 
%

813 kr 
/mån**
/30 dgr

1406 kr 
/mån*
/30 dgr

1700 kr
/mån* 
/30 dgr

2040 kr 
/mån*
/30 dgr

2240 kr 
/mån*

/30 dgr
Frukost 10 % 3 kr 5 kr 6 kr 7 kr 8 kr

Huvudmål 40 % 11 kr 19 kr 23 kr 27 kr 30 kr

Mellanmål 20 % 5 kr 9 kr 11 kr 14 kr 15 kr

Kvällsmat 30 %
8 kr 14 kr 17 kr 20 kr 22 kr

Dygn 100 
% 27 kr 47 kr 57 kr 68 kr 75 kr

*=Konsumentverkets beräkning för 2017 **=Snitt Konsumentverket 6-11mån, 1 år, 2-5 år 2017 

Avgiften räknas fram årligen utifrån Konsumentverkets beräkningar Koll på pengarna, samt 
avrundas till heltal kr enligt ovan. Då avgifterna räknas om from den 1 februari varje år räknas 
brukarens ålder from den 1 februari, som den ålder brukaren uppnår samma år.

Brukare med beslut om korttidsvistelse i form av lägervistelse, i de fall den faktiska kostavgiften 
är specificerad i avtalet/fakturan, betalar istället det angivna beloppet i avtalet/fakturan.
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Bilaga 5 

Övriga avgifter, basår 2004

Övriga avgifter skall räknas samman och inrymmas under den lagstadgade högsta avgiften för 
hemtjänst. 

 Avgift för trygghetslarm
206 kronor per kalendermånad

Har båda makarna beviljats trygghetslarm delas abonnemangsavgiften på vardera maken.

 Avgift för matdistribution (upphör 2012-03-31)
50 kronor per portion 1)

1) 18 kronor för middag + maximalt 32 kronor för tillagning (maximal avgift för 
hemtjänst nivå 1 per dag)

För den som även har andra hemtjänstinsatser uttages endast 18 kronor för måltid.

 Avgift för dagverksamhetvård
70 kronor per dag 2) 

2) 18 kronor för middag + maximalt 52 kronor för service och omvårdnad (maximal 
avgift för hemtjänst nivå 4 per dag) 

 Avgift för hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård)
300 kronor per månad
eller
300 kronor per ordinationstillfälle för tekniska hjälpmedel

 Avgift för korttidsvård
98 kronor per dag 3)

3) 46 kronor för måltider (dygnsportion) + maximalt 52 kronor för service- och 
omvårdnad (maximal avgift för hemtjänst nivå 4 per dag) 
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Bilaga 6 
Regler för beräkning av bostadskostnader för olika bostadstyper
Bostadskostnad utgörs av faktiska boendekostnader. 

Ifall den enskilde avstår från att lämna kompletta uppgifter om sina faktiska 
nettoboendekostnader ska följande schablonregler enligt Pensionsmyndighetens beräkning av 
BTP användas för att bestämma brukarens bostadskostnad.  

Tillägg till Pensionsmyndighetens regler. 
Tillägg om 53 kr/m2/år (avser 2011) för löpande underhåll medges. Beloppet för avdraget ska 
årligen justeras utifrån förändringar i KPI för oktober. Kommunala fastighetsavgiften tas upp 
som bostadskostnad.

Hyreslägenhet
Aktuellt hyresbelopp inklusive obligatorisk avgift för kabel-tv och/eller Internet. 
 
Bostadsrättslägenhet
Aktuell avgift till bostadsrättsföreningen inklusive obligatorisk avgift för kabel-tv och/eller 
Internet. 
70 % av räntekostnader för bostadslån 
53 kr/m2/år (avser 2011) för löpande underhåll medges. Beloppet för avdraget ska årligen 
justeras utifrån förändringar i KPI för oktober. 

Eget enfamiljshus
Kostnader för uppvärmning, underhåll och drift.
70 % av räntekostnader för bostadslån 
100 % av kommunal fastighetsavgift
70 % av tomträttsavgäld

Eget tvåfamiljshus
Kostnader för uppvärmning, underhåll och drift, minskad med hyresintäkter för den uthyrda 
lägenheten.
70 % av räntekostnader för bostadslån
100 % av kommunal fastighetsavgift
70 % av tomträttsavgäld

Eget flerfamiljshus eller andelshus  
Bostadskostnaden bestäms till det belopp som har fastställts som genomsnittskostnad för det 
antal vuxna och barn som bor i bostaden.

Jordbruksfastighet
Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas med 
vid beräkning av bostadskostnaden.
70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten
100 % av kommunal fastighetsavgift
övriga driftskostnader, t ex uppvärmning, vatten, avlopp och renhållning.

Hushållsel 
Kostnad för hushållsel skall alltid (med undantag av särskilt boende enligt SoL3) avräknas om 
denna ingår t ex i bostadshyran. 

3 El ingår i hyra för särskilt boende enligt SoL.
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Fri bostad
Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.



Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Lund

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND
Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, § 30, den 27 oktober 2011, § 185
samt den 24 september 2015 § 178, samt den...

Uppdrag och verksamhet

§ 1

Vård- och omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter såvitt avser 
äldreomsorg, och personer med funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar för boende, 
service och vård i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110) om 
assistansersättning m.fl. författningar. Nämnden ansvarar även för 
bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

Ett undantag är att socialnämnden ska svara för att utföra LSS-insatsen Bostad med 
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna (LSS 9 § p 9), för 
personer i personkrets 3 (LSS l § p 3) som har psykiska funktionshinder.

§ 2

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar därvid för

 utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, 
samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

 förslag till taxor,

 beslut om subventioner av seniorbostäder samt beslut om subventioner av 
trygghetsbostäder.

 beslut om bidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer inom 
vård- och omsorgsnämndens område, samt om kommunalt bostadstillägg till 
personer med funktionsnedsättning beslut om kommunalt bostadsbidrag till 
brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9), beslut om 
kommunalt bostadsbidrag till brukare i särskilt boende för äldre (SoL 4 kap 
1 §) och beslut om kommunalt bostadsbidrag till personer med 
funktionsnedsättning i ordinärt boende,

 rehabilitering och hjälpmedel utifrån överenskommelse med Region Skåne (genom 
kommunens ansvar för hemsjukvård), exklusive kognitiva hjälpmedel till brukare 
inom socialförvaltningens socialpsykiatriska verksamheter,

 att anordna förebyggande (icke biståndsbedömd) verksamhet för invånare i Lund över 
65, tex. träffpunktsverksamhet,
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 att erbjuda råd, stöd och information till anhöriga som vårdar eller stöttar en 
närstående. Nämnden har möjlighet att erbjuda anhörig anställning som 
anhörigvårdare. att med stöd av LOU-lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
och LOV-lag om valfrihetssystem (2008:962) öppna upp möjligheter för externa 
utförare,

 att bedriva lunchrestauranger som subventionerar lunch för invånare i Lunds kommun 
över 65 år,

 att stödja och stimulera fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna från 13 år som har 
funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i 
vuxen ålder,

 att anordna mötesplats för ungdomar och vuxna från 13 år som har 
funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i 
vuxen ålder.

 att besluta om subventioner av seniorbostäder och trygghetsbostäder.

§ 3

Vård- och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde och därvid sluta förlikning och antaga 
ackord.

Vård- och omsorgsnämnden får också besluta om nedsättning eller avskrivning av 
fordran.

§ 4 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 kan finnas 
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.

§ 5 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.

§ 6 Personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet.
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§ 7 Nämndens sammansättning och sammanträden

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 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.

§ 8 Kallelse

Kallelse till sammanträde ska utfärdas skriftligen och, om inte 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.

§ 9 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).

§ 10 Närvarorätt

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträden har, om nämnden inte beslutar annat, 
förvaltningschefen rätt att närvara och delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
till protokollet.

§ 11 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.
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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.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i 
sådant fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 15 Förvaltning

Under nämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen.

§ 16 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden bestämmer.

§ 17 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
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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.

§ 18 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.

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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Svar från funktionshinderorganisationerna inom KFR angående 
Utredningen om förbehållsbelopp mm 
 
 
Enligt Socialtjänstlagen (7§) ska personer med funktionshinder få möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och leva som andra. 

I LSS ökar kraven ytterligare. Enligt LSS (5§) ska verksamheten främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för de personer som omfattas av lagen. Målet 
är att individen ska få leva ett liv som alla andra.  Verksamheten (LSS 6§) ska vara av god 
kvalitet och ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Alla överlever men … 

Ett av de allra största hindren för att kunna vara delaktig i samhället och leva ett liv som alla 
andra är den ekonomiska situationen (fattigdomen) som många personer med 
funktionshinder tvingas leva med om de inte har anhöriga som stöttar ekonomiskt. Alla 
överlever men de har inte råd att leva.  

Personer med svåra funktionshinder t.ex. utvecklingsstörning, svåra synnedsättningar eller 
långt gångna kroniska sjukdomar som Parkinson eller MS har oftast själv mycket små 
möjligheter att förändra sin situation. De kan t.ex. inte arbeta extra eller flytta till en bostad 
med lägre hyra.   

Skäliga kostnader? 

I den ekonomiska kartläggningen ”Fångad i fattigdom” (se bilaga), uppdaterad med aktuella 
kostnadsberäkningar i januari 2018, som Riksförbundet FUB tagit fram, visas tydligt den 
fattigdom många i gruppen med utvecklingsstörning måste leva under. På sidorna 24-27 i 
avsnittet 4.1.13 görs en intressant ekonomisk kalkyl. I denna kalkyl används 
Konsumentverkets beräkningar avseende kostnader. Konsumentverkets beräkningar innebär 
en standard (varken mycket låg standard eller någon lyx) vilken borde minst gälla om målen i 
SOL och LSS ska kunna uppfyllas och man ska kunna leva ett liv som alla andra. Ekonomin för 
personen i exemplet visar ett mycket kraftigt underskott varje månad.  

Enligt Konsumentverkets beräkningar för 2018 är skäliga kostnader för en medelålders 
person som lever i ett 1-personershushåll i en mellanstor stad 6 630 kr per månad exklusive 
boendekostnader. Denna beräkning förutsätter att all mat äts i hemmet, vilket inte alltid är 
möjligt, och att personen inte har några extra kostnader pga sitt funktionshinder. Denna 
siffra ska jämföras med 5 896 kr (nivå 2018), som är nuvarande förbehållsbelopp för denna 
person. Denna nivå ska enligt förslaget sänkas till 5 650 kr. En nivå som ligger hela 1 000 kr 
lägre än Konsumentverkets beräkningar. Skillnaden är dessutom ännu större än en 
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jämförelse mellan beloppen visar, då det i förbehållsbeloppet ska innefattas hushållsel, 
resor, hälso- och sjukvård och tandvård (en undersökning per år ingår i Konsumentverkets 
beräkning), vilket inte ingår i Konsumentverkets beräkningar. I Konsumentverkets 
beräkningar ingår emellertid kostnaderna för dator, mobiltelefon och internet vilket i dag 
krävs om man ska kunna vara delaktig i samhället och leva ett liv som alla andra.   
Semesterkostnader finns inte med i någon av beräkningarna. 

Det är således helt orimligt att förbehållsbeloppen sänks. Vad som skulle behövas är en 
betydande höjning om intentionerna i lagstiftningen inte bara ska vara tomma ord. 

Vem betalar? 

Vi välkomnar naturligtvis förslaget att ett Kommunalt bostadsbidrag betalas ut till personer i 
LSS-bostäder/särskilt boenden för äldre som inte når upp till förbehållsbeloppet. Att 
personer från dessa grupper ska tvingas leva på försörjningsstöd (för ensamstående 2018 
4 000 kr), som endast innefattar basala behov och som ska vara kortvarigt, måste strida mot 
både LSS och SOL och känns direkt kränkande. Vi anser emellertid det fullständigt orimligt 
att kostnaden för att finansiera ett Kommunalt bostadsbidrag till dessa grupper ska 
belasta en redan fattig och sårbar grupp genom att förbehållsbidragen sänks. En sådan 
kostnad ska finansieras av andra grupper i samhället med en helt annan ekonomi. 

Utformning av ett kommunalt bostadsbidrag - konsekvenser? 

För de personer som tillhör någon av personkretsarna i LSS och som bor i LSS-bostad med 
särskild service eller annan särskild anpassad bostad tillämpas idag maxhyra och man 
planerar att övergå till bruksvärdeshyra. I maxhyra ingår även elkostnader och TV-licens. 
Enligt förslaget ska ett inkomstreglerat kommunalt bostadsbidrag utbetalas för dem som 
inte kommer upp i fastställt förbehållsbelopp. Bostadsbidraget avser dock maximalt den del 
av hyran som för 2018 överskrider 6620 kr (statligt fastställd nivå för skäliga 
bostadskostnader). 

Vilka exakta konsekvenser förslaget har för olika personer är svårt att genomskåda men då 
förbehållsbeloppet sänks kommer säkert kostnaden för de personer som har lägst inkomst 
att öka med minst 246 kr i månaden (nivå 2018) och för andra med något högre inkomst 
med högre belopp. (fler kommer att hamna på miniminåvå). Är detta det sätt på vilket Lunds 
kommun uppfyller LSS målsättning? En viktig faktor är om hyran innefattar elkostnaderna 
eller om dessa också ska täckas av förbehållsbeloppet. 

En annan konsekvens av både nuvarande och planerat system är att de förbättringar som 
staten inför av det statliga bostadstillägget för att stärka denna grupps ekonomi inte hamnar 
i de enskilda individernas plånbok utan endast minskar kommunens kostnader. Nuvarande 
maxhyra eller ett nytt system med kommunalt bostadsbidrag medför att när det statliga 
bostadstillägget ökar så äts den ökningen direkt upp av att maxhyran ökar eller det 
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kommunala bostadsbidraget minskar. Om individens inkomst ökar (t.ex. ökar aktivitetsbidrag 
och sjukersättning med cirka 300 kr 1 juli 2018) medför det nya systemet direkt att det 
kommunala bostadsbidraget minskar. Detta medför således att alla försök en person gör för 
att minska sin fattigdom är resultatlösa. Ett system som individen inte kan överblicka eller 
styra och som motverkar individens försök att förbättra sitt liv, orsakar passivitet och 
hälsoförluster.  
 
De personer som tillhör LSS och har personlig assistent har i allmänhet ett lika begränsat 
ekonomiskt utrymme som de som bor i ett LSS-boende. Då det inte är tillåtet att bo med 
assistent i ett gruppboende eller serviceboende bor de flesta i egna lägenheter som är 
anpassade till personens behov. Att kunna flytta till en billigare lägenhet är oftast inte 
möjligt om vardagen ska fungera. Även många av dessa personer behöver ett kommunalt 
bostadsbidrag för att kunna ha en rimlig bostadsstandard och få en rimlig levnadsnivå. 
Detsamma gäller också för andra grupper av funktionshindrade med svag ekonomi; även 
dessa har samma behov av ett kommunalt bostadsbidrag. 

Ledsagning 
 

Att den enskilde ska betala för tjänster som inte utförts är totalt orimligt. Det skulle också 
innebära att användningen av ledsagning skulle minska då ingen skulle våga ansöka om 
timmar som de inte säkert kommer att använda. Ett utmärkt sätt att minska delaktigheten i 
samhället! Om man vill minska de administrativa kostnaderna borde man införa 
Laholmsmodellen som ger den enskilde en helt annan möjlighet att själv planera sitt liv och 
själv bestämma sitt behov av ledsagning. 

 
Resekostnader inom LSS-verksamhet 
 

Om man vill att personer med svåra fysiska eller psykiska funktionshinder ska vara delaktiga i 
samhälle,t behövs för att få tillräcklig flexibilitet och kunna ta sig till vissa platser att bil 
används i vissa situationer. Kostnaden för den enskilde måste emellertid ligga i samma nivå 
som om hon/han hade kunnat använda färdtjänst. Vad innebär förslaget i förhållande till 
dagen regelverk? Hur mycket betalar den enskilde maximalt per mil; 29 kr eller 14,50 kr? 

 
Göteborgsmodellen för kommunalt bostadsbidrag? 
 

Göteborgsmodellen innebär att man fastställt procentbelopp av bruttoinkomsten som man 
ska själv betala. Man ska betala 22 % på en inkomst upp till 113 750 kr (2,5 basbelopp) och 
25 % på inkomsten över 113 750 kr. Modellen har den fördelen att en inkomstökning inte 
helt äts upp modellen. En ökning med t.ex.10 000 kr/år innebär en hyresökning på 2 500 
kr/år men personen får själv behålla några tusenlappar efter skatt.  
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Procentsatserna verkar emellertid höga speciellt om inte elkostnaderna räknas in i hyran. En 
person med sjukbidrag (111 500 kr/år), som bor i ett LSS-boende och som idag har maximalt 
statligt bostad bostadstillägg 5 220 kr/månad och en maxhyra på 6 620kr, betalar själv idag 
1 400 kr i hyra inklusive elkostnader. Med den procentsats (22 %) som används i 
Göteborgsmodellen skulle personen själv betala 2044 kr/månad och troligen också 
elkostnader (skattning 500 kr/månad) dvs bostadskostnaden skulle öka med 1144 kr. 
 
Hänsyn måste också tas till nettoinkomsten eftersom skatten är högre för en person under 
65 år med sjukbidrag eller aktivitetsersättning, då de inte får det förhöjda grundavdrag som 
personer över 65 år får. 

 

Lund 2018-02-28 

 

För funktionshinderorganisationerna inom KFR 

Gerd Johansson   Nilla Bolding 
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

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.
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

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
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

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
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

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
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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.
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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 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.diva-
portal.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 Stadsbyggnads-
kontorets 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.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
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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

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten





 

   

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 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 



    

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Reservationer 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 



    

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-24 BN 2017/0486  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

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 

 



    

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-24 BN 2017/0486  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 
 
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 Datum då anslaget tas ned 2018-06-26 

  

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 

Brotorget 1 

  

  

Underskrift  

 Jenny de Navarro Jones 
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 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.  
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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.diva-
portal.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 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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.
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

extern finansiering i enligt med förslaget samt
att därmed anse motionen besvarad.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

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



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Britt Steiner

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

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 
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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 ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

extern finansiering i enligt med förslaget samt 
att därmed anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
kommunfullmäktige.



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) 
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Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post
Box 41 Stortorget 7, Rådhuset 046-355000 046-152203 www.lund.se lunds.kommun@lund.se
22100

Britt Steiner

046-3596398

britt.steiner@lund.se

      Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden
Tid: 2018-05-16 kl. 17.00–19.00
Plats: 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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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



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-04-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-04-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-04 KS 2018/0028

Justerare Utdragsbestyrkande

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) §§ 73-
103

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



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-04 KS 2018/0028

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Emma Mesan

Ordförande
Anders Almgren (S)

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

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 Datum då anslaget tas ned 2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Emma Mesan



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-02-27 KS 2017/0250

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Tommy Bengtsson

046-3596045

tommy.bengtsson@lund.se

Kommunstyrelsen

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.



Tjänsteskrivelse 2 (3)
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 3 (3)
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 ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

extern finansiering i enligt med förslaget samt 
att därmed anse motionen besvarad

Carin Hillåker
Bitr. Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-02-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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 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.

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



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-07 KS 2017/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

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



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-07 KS 2017/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-02-27 KS 2017/0250

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Tommy Bengtsson

046-3596045

tommy.bengtsson@lund.se

Kommunstyrelsen

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.



Tjänsteskrivelse 2 (3)
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 3 (3)
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 ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

extern finansiering i enligt med förslaget samt 
att därmed anse motionen besvarad

Carin Hillåker
Bitr. Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten



Romeleåsen & Sjölandskapet 
Romeleås- och Sjölandskapskommitten 

P Blomberg 
G Jönsson 

2017-09-15 

Kommunstyrelsen 
Lund 

1 (5) 

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 

Postadress Besöksadress 
Vård- och omsorgsförvaltningcn 

Box 41 Bangatan I O A 

221 00 Lund 

Telefon växel 
046-35 50 00 

Internetadress e-post 
www.romeleasen.se helena.falk@lund.se 



2 (S) 

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 
"K varnrännerundan". 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. 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 
Vård- och omsorgsförvaltningen 046-35 50 00 www.romeleasen.se 

Box 41 Bangatan I O A 

22 1 00 Lund 



3 (5) 

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. 

Bilaga 1, Karta Genarp 
Bilaga 2, Karta Veberöd 

Hans W Hansson 
Vice ordf. 

Postadress Besöksadress Telefon växel 
Vård- och omsorgsförvaltningen 046-35 50 00 

Box 4 1 Bangatan I O A 

221 00 Lund 

/Helena Falk 
Sekr. 

Internetadress e-post 
www.romeleasen.se 



Bilaga 1. Genarp 

Postadress Besöksadress 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 41 Bangatan I O A 
221 00 Lund 

Telefon växel 
046-35 50 00 

Internetadress e-post 
www.romeleasen.se 
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Bilaga 2. Veberöd 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 
Vård- och omsorgsförva ltningen 046-35 50 00 www.romeleasen.se 
Box 41 Bangatan I O A 

221 00 Lund 





Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-05-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-17 TN 2017/0366

Justerare Utdragsbestyrkande

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



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-17 TN 2017/0366

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle



 

   
Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Park- och naturkontoret  Diarienummer  

 2017-04-28 TN 17/237  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41, 221 00 Lund Brotorget 1 046-35 50 00   tekniska.forvaltningen@lund.se www.lund.se 
       

 

Tjänstemannens namn 

 Cecilia Backe 

cecilia.backe@lund.se 

Tekniska nämnden 

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.  



    
 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2017-04-28 TN 17/237  
    

 

 

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.  



    
 Tjänsteskrivelse 3 (3) 
  Diarienummer  

 2017-04-28 TN 17/237  
    

 

 

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 

Karl-Oscar Seth 
stadsträdgårdsmästare 

 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

 

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.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

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



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

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



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 1 (5)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-06-26 KS 2017/0629

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Henrik Nygren

046-356419

Henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

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.
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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.
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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 11 700 tkr
Serviceförvaltningen  4 205 tkr 
Externt köpt städning.  472 tkr 

Grundskola och förskola  
Egen städ personal  35 400 tkr 
Serviceförvaltningen  7 401 tkr 
Externt köpt städning.  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

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Motionärerna
Akten
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen





Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-27

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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. 
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Sammanträdesdatum

2017-09-27

Justerare Utdragsbestyrkande

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
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-27 BSÖ 2017/0454

Justerare Utdragsbestyrkande

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
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Justerare Utdragsbestyrkande

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 2017-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

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 
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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.  



    

 Tjänsteskrivelse 3 (4) 

  Diarienummer  

 2017-09-05 BSÖ 2017/0414  

    

 

 

 

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 
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Ann-Britt Wall Berséus 

Skoldirektör 
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Ekonom 
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§ 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 



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (6)
Sammanträdesdatum
2017-10-11

J
u
st
er
ar
e

Utdragsbestyrkande

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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Justerare Utdragsbestyrkande

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)



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 6 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-10-11 BSL 2017/0715

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

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 
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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

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
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§ 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 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.
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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
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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 §§ 111-
123
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
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Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-11-15

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift

Stewe Löfberg



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)
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  utbildningsforvaltningen@lund.se www.lund.se
 

Magnus Sternudd

046-359 44 77

Magnus.sternudd@lund.se

Utbildningsnämnden

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 Serviceförvalt-
ningen 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. 
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Det finns både för och nackdelar med lokalvård på entreprenad respek-
tive 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 Serviceför-
valtningen 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

Magnus Sternudd
Ekonom/lokalsamordnare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 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 



    
Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (5) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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: 
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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 
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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 
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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 Datum då anslaget tas ned 2017-12-05 
  
Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Anna Månsson 
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Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se serviceforvaltningen@lund.se 

221 00 Lund 

Martin Karlsson 

046-359 54 35 

martin.karlsson2@lund.se 

 

Servicenämnden 

 

 

 

 

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 Jonna Myrebris 

servicedirektör fastighetschef 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-06-25 KS 2018/0216

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Mattias Nilsen

0733-341052

mattias.nilsen@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Holger Radner (L) angående 
säkerheten vid järnvägstrafiken genom Lunds 
centrum
Sammanfattning
Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen genom 
Lunds centrum. Radner påtalar att på järnvägen genom centrala Lund 
transporteras det dagligen stora mängder gods, varav en del utgör så 
kallat farligt gods. För att klargöra säkerheten kring dessa transporter 
hemställer Radner att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att tillskriva Trafikverket med begäran om att verket i 
samband med utbyggnaden av stambanan även utreder de risker som 
dessa transporter medför.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden, 
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Nämnderna ser 
positivt på att kommunstyrelsen tillskriver Trafikverket enligt motionens 
inriktning. Kommunkontoret delar nämndernas bedömning. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018 §70
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018 §94
Miljönämndens beslut den 12 april 2018 §42
Miljöförvaltningens, tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN 2018/0038, TN 2018/0201, 
BN 2018/0112
Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid järnvägstrafiken 
genom Lunds centrum den 6 mars 2018, dnr KS 2018/0216

Barnets bästa
Barn kan vara mer känsliga än vuxna för kemikalier och annan 
miljöpåverkan. Barn har också ett behov av att utforska sin omgivning 
vilket ställer höga krav på god säkerhet. Därmed har motionen en 
inriktning som på ett bra sätt beaktar barnets bästa.
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Diarienummer

2018-06-25 KS 2018/0216

Ärendet
Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen genom 
Lunds centrum. Radner påtalar att på järnvägen genom centrala Lund 
transporteras det dagligen stora mängder gods, varav en del utgör så 
kallat farligt gods. 
För att klargöra säkerheten kring dessa transporter hemställer Radner att 
kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva 
Trafikverket med begäran om att verket i samband med utbyggnaden av 
stambanan även utreder de risker som dessa transporter medför. 
Kommunkontoret har remitterat motionen till byggnadsnämnden, 
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kommunkontoret har 
även bett om yttrande från Räddningstjänsten Syd, som inte har svarat.

Bakgrund
Trafikverket har påbörjat planeringen för en dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. 
För Lunds kommun inkluderar projektet även en ny järnvägsstation i 
ett centralt läge vid Lund C.
Under 2018 kommer Trafikverket att förbereda utredningsarbetet inför 
kommande järnvägsplan för den aktuella sträckan. Det första steget i 
järnvägsplanen blir att utreda lokaliseringen av den nya järnvägen. 
Kommunen och Trafikverket har en pågående dialog kring en mängd 
frågor som måste utredas och djupstuderas inför järnvägsutbyggnaden, 
där frågor kring risk och säkerhet utgör en av planeringsförutsättningarna.
Forskning och erfarenhet visar på vikten av att säkerhetsaspekterna 
beaktas tidigt i planeringsprocessen. Högt säkerhetstänkande kan leda 
till mindre antal olyckor och mindre skador till följd av olyckor, vilket 
förhoppningsvis kan bespara samhället kostnader, undvika lidande och 
ge ett tryggare samhälle. 

Järnvägsplan och miljöbedömningar
I miljöbalkens kapitel 6 finns bestämmelser om identifiering, beskrivning 
och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och 
program (strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder 
(specifika miljöbedömningar). Syftet är att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Frågor som rör säkerhet och hälsa skall tas upp i järnvägsplanens miljö-
konsekvensbedömning (MKB). Frågor av riskhanteringskaraktär skall 
behandlas som en av flera delar i processen. Riskanalysen bör utföras i 
form av en egen utredning som införlivas bland övriga delar i MKB.
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Diarienummer

2018-06-25 KS 2018/0216

Nämndernas yttrande
De tillfrågade nämnderna ser positivt på att en risk- och säkerhetsutredning 
över transporter av farligt gods genom centrala Lund begärs. Vidare föreslår 
de att utredningen bör baseras på ett antal scenarion där nuvarande 
trafiksituation utgör utgångspunkten. 

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret delar de tillfrågade nämndernas bedömning. Det är viktigt 
att det i dialogen med Trafikverket är tydligt att problematiken kring 
transporter av farligt gods genom centrala Lund är en högt prioriterad fråga i 
Lunds kommun.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att från 

Trafikverket begära en risk- och säkerhetsutredning över de risker 
som nuvarande och utökade transporter av farligt gods genom 
centrala Lund medför

Carin Hillåker
tf Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Holger Radner



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-04-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 70 Remiss: ”Motion från Holger Radner 
(L) angående säkerheten vid 
järnvägstrafiken genom Lunds 
centrum”

Dnr BN 2018/0112

Sammanfattning
Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen genom 
Lunds centrum. Radner påtalar att på järnvägen genom centrala Lund 
dagligen transporteras stora mängder gods, varav en del utgör så kallat 
farligt gods. För att klargöra säkerheten kring dessa transporter 
hemställer Radner att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att tillskriva Trafikverket med begäran om att verket i 
samband med utbyggnaden av stambanan även utreder de risker som 
dessa transporter medför.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden, 
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kommunstyrelsen har 
även bett om yttrande från Räddningstjänsten Syd.
Förvaltningarna ser positivt på att kommunstyrelsen tillskriver 
Trafikverket med begäran om att verket genomför en risk- och 
säkerhetsutredning med avseende på de risker som transporter av farligt 
gods genom centrala Lund medför.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens, tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr MN 2018/0038.3, TF 2018/0201, 
BN 2018/0112.
Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid järnvägstrafiken 
genom Lunds centrum den 6 mars 2018, dnr KS 2018/0216.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Helmut Moser (V), Mia Honeth 
(L), Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Bernt Bertilsson (C) och 
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets 
förslag till beslut.
Mia Honeth (L) yrkar därutöver med instämmande av Klas Svanberg 
(M), Lena Gustafsson (M), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis 
(KD) följande tilläggsyrkande: 
att byggnadsnämnden ska tillstyrka motionen
 



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-04-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och 
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla stadsbyggnadskontorets 
förslag till beslut.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Mia Honeths (L) m.
fl. tilläggsyrkande mot avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar 
att avslå Mia Honeths (L) m.fl. tilläggsyrkande.

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Ordförande Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Fredrik Fexner (S), 
Mohsen Abtin (S), Johan Helgeson (MP) och Helmut Moser (V) röstar 
avslag på Mia Honeths (L) m.fl.  tilläggsyrkande.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt 
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar bifall till Mia 
Honeths (L) m.fl. tilläggsyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6 
röster mot 5 beslutat att avslå Mia Honeths (L) m.fl. tilläggsyrkande.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med miljöförvaltningens, tekniska 

förvaltningens och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, samt
att översända skrivelsen till kommunkontoret

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Akten



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-19 BN 2017/0485

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden
Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-04-19 klockan 17.00–

20.53

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Mia Honeth (L), anmäler delikatessjäv och deltar ej i handläggningen av § 
74
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) § 63-84
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) § 63-84
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Mia Honeth (L) § 74

Ersättare Margita Malmros (S)
Alexander Wallin (M)
Axel Nordberg (L)
Ann Schlyter (V)
Per Johnsson (C)
Bo Wennergren (FI)

Övriga Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Kent Ratcovich, planarkitekt
Johan Lindström, samhällsplanerare
Daniel Mathiasson, samhällsplanerare
Ellinor Swahn, planarkitekt
Åsa Nilsson Nyberg, planarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Henrik Borg, stadsantikvarie
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Joel Hall, exploateringsingenjör

Justerare Mia Honeth (L) med Fredrik Fexner (S) som ersättare 
§ 63-73 och § 75-84
Fredrik Fexner (S) med Mohsen Abtin (S) som ersättare § 74



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-19 BN 2017/0485

Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 63-84

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 26 april 2018 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones

Ordförande
Björn Abelson (S)

Justerare
Mia Honeth (L) § 63-73 och § 75-84 Fredrik Fexner (S) § 74

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-19

Paragrafer § 63-84

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-30 Datum då anslaget tas ned 2018-05-21

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Underskrift
Jenny de Navarro Jones



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 94 Remiss i ärende ”Motion från Holger 
Radner (L) angående säkerheten vid 
järnvägstrafiken genom Lunds 
centrum”, KS 2018/0216

Dnr TN 2018/0201

Sammanfattning
Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen genom 
Lunds centrum. Radner påtalar att det på järnvägen genom centrala Lund 
dagligen transporteras stora mängder gods, varav en del utgör så kallat 
farligt gods. För att klargöra säkerheten kring dessa transporter 
hemställer Radner att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att tillskriva Trafikverket med begäran om att verket i 
samband med utbyggnaden av stambanan även utreder de risker som 
dessa transporter medför.
Kommunkontoret har remitterat motionen till byggnadsnämnden, 
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kommunkontoret har 
även bett om yttrande från Räddningstjänsten Syd.
Förvaltningarna ser positivt på att kommunstyrelsen tillskriver 
Trafikverket med begäran om att verket genomför en risk- och 
säkerhetsutredning med avseende på de risker som transporter av farligt 
gods genom centrala Lund medför.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens, Tekniska förvaltningens och 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN 
2018/0038, TF 2018/0201, BN 2018/0112.
Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid järnvägstrafiken 
genom Lunds centrum den 6 mars 2018, dnr KS 2018/0216.

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Lena Fällström 
(S) och Anne Dederichs (V) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att    yttra sig i enlighet med miljöförvaltningens, tekniska förvaltningens 

och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, samt
 
att    översända skrivelsen till kommunkontoret

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
 



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-18 TN 2018/0262

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden
Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-04-18 klockan 17.30–21.53

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), närvarande från och med § 84 kl 17.30 till och 
med § 103 kl 21.06
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Anne Dederichs (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Teresa Hankala-Janiec (S), tjänstgörande ersättare från och med § 
104 kl 21.07 till och med § 114 kl 21.53

Ersättare Ronny Hansson (S)
Per Jakobsson (M)
Clas Fleming (V)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L), närvarande från och med § 90 kl 18.22 till och 
med § 114 kl 21.53
Camilla Neptune (L)
Istvan Ulvros (FNL)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Penilla von Strokirch, projektchef spårväg Lund C-ESS, § 88

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 84-114

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-18 TN 2018/0262

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Ordförande
Emma Berginger (MP)

Justerare
Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-18

Paragrafer § 84-114

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-04 Datum då anslaget tas ned 2018-05-25

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift
Monica Gonzalez Perez



 

   
Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (4) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-04-12   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 42 Yttrande över motion från Holger 
Radner (L) - ”Angående utredning av 
säkerheten vid järnvägstrafiken genom 
Lunds centrum” 

Dnr MN 2018/0038 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0977. 

Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen genom 
Lunds centrum. Radner påtalar att på järnvägen genom centrala Lund 
dagligen transporteras stora mängder gods, varav en del utgör så kallat 
farligt gods. För att klargöra säkerheten kring dessa transporter 
hemställer Radner att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att tillskriva Trafikverket med begäran om att verket i 
samband med utbyggnaden av stambanan även utreder de risker som 
dessa transporter medför. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden, 
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kommunstyrelsen har 
även bett om yttrande från Räddningstjänsten Syd. 

Förvaltningarna ser positivt på att kommunstyrelsen tillskriver 
Trafikverket med begäran om att verket genomför en risk- och 
säkerhetsutredning med avseende på de risker som transporter av farligt 
gods genom centrala Lund medför. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens, tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr MN 2018/0038.3, TF 2018/0201, 
BN 2018/0112. 
Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid järnvägstrafiken 
genom Lunds centrum den 6 mars 2018, dnr KS 2018/0216. 

Yrkanden 
Eleni Rezaii Liakou (S), Ljiljana Lipovac (KD), Bozena Irene Werbart 
(L), Vlasta Sabljak (S), Mathias Thurén (S), Lars V Andersson (C), 
Agneta Mattsson (M) och Robert Barnes (L) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Olof Peterffy (V) yrkar följande: ”Riskfrågor kring transporter är värda 
att ta på allvar. En olycka med farligt gods skulle kunna få allvarliga 
konsekvenser, samtidigt är samhället beroende av dessa ämnen. Frågan är 
vilken eventuell nytta en sådan riskutredning som beskrivs i motionen 
skulle kunna göra. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Järnvägen i sig är ett transportslag som karaktäriseras av ett starkt 
förebyggande säkerhetsarbete. Skulle ett tåg ändå spåra ur har vagnarna 
särskilt höga hållfasthetskrav för att säkerställa att läckage inte sker. 
Olyckor med farligt gods är mycket ovanliga och hittills har ingen 
människa förolyckats i en sådan händelse i Sverige. 

Transporter med farligt gods genom stadskärnan är inte unikt för Lund 
utan förekommer på de flesta andra orter med järnvägsförbindelse. I just 
fallet Lund saknas dessutom flertalet potentiella riskmoment; här 
förekommer ingen planenlig växling, det är förhållandevis lite lövhalka, 
hastigheten genom Lund är begränsad och inga plankorsningar finns. 

När fler spår genom Lund blir aktuella kommer 
miljökonsekvensbeskrivning som inkluderar godstransporter och farligt 
gods göras i samband med den processen. Länsstyrelsen Skåne har också 
en policy kring transporter med farligt gods på järnväg och hur risker 
med detta ska hanteras vid nyetablering och ombyggnad. 

En risk- och säkerhetsutredning i detta läge kan med andra ord inte 
motiveras ur ett nyttoperspektiv och skulle tära på de utredningsresurser 
Trafikverket behöver till andra frågor. Vi föreslår avslag på motionen”. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 
Olof Peterffys (V) yrkande om avslag på motionen och finner att 
miljönämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att yttra sig i enlighet med miljöförvaltningens, tekniska 

förvaltningens och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, samt 
  
att översända skrivelsen till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Miljönämnden 
 
Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-04-12 klockan 18.00–22.30 
  
Ledamöter Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande, tjänstgör som 

ordförande på sammanträdet. 
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Mathias Thurén (S) 
Vlasta Sabljak (S) 
Johan Thümmel (M), närvarande §§ 38-41, 48 
Ewa Björnberg (MP) 
Robert Barnes (L) 
Olof Peterffy (V) 
Ljiljana Lipovac (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Carl von Friesendorff (M) 

Martin Stockfors (MP), tjänstgör för Petter Forkstam (MP) 
Bozena Irene Werbart (L), tjänstgör för Johan Thümmel (M) §§ 42-
47, 49-54 

  
Ersättare Ludvig Stigsson (S) 

Margareta Grip Holmes (S) 
Ivan Kruzela (S) 
Raed Bashitialshaaer (MP) 
Peter Hedberg (L) 
Lars Siljebratt (V) 
Lisa Mari Sundin (C) 

  
Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef 

Sabina Lindell, Nämndsekreterare 
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef 
Catharina Dahlström, Miljöingenjör, närvarande §§ 38-41, 48 

 
Justerare Lars V Andersson (C) 
  
Paragrafer § 38-54 
  
Plats och tid för justering 13 april 2018 kl. 13.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum 

Tilliten 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Sabina Lindell 
  
  
Ordförande  
 Eleni Rezaii Liakou (S) 
  
  
Justerare  
 Lars V Andersson (C) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-12 
  
Paragrafer § 38-54 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-04-16 Datum då anslaget tas ned 2018-05-08 
  
Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund 
  
  
Underskrift  
 Sabina Lindell 
 



 

   

Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Tekniska förvaltningen  Diarienummer  

Stadsbyggnadskontoret 2018-03-27 MN 2018/0038.3 

TN 2018/0201 

BN 2018/0112 

 

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se www.lund.se 

221 00 Lund      

 

Stefan Andersson 

Håkan Lockby 

Christian Rydén 

Miljönämnden, tekniska nämnden och 

byggnadsnämnden 

 

Remiss i ärende "Motion från Holger Radner 
(L) angående säkerheten vid järnvägstrafiken 
genom Lunds centrum", KS 2018/0216 

Sammanfattning 
Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 

Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen genom 

Lunds centrum. Radner påtalar att på järnvägen genom centrala Lund 

dagligen transporteras stora mängder gods, varav en del utgör så kallat 

farligt gods. För att klargöra säkerheten kring dessa transporter 

hemställer Radner att kommunfullmäktige ska uppdra åt 

kommunstyrelsen att tillskriva Trafikverket med begäran om att verket i 

samband med utbyggnaden av stambanan även utreder de risker som 

dessa transporter medför. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden, 

miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kommunstyrelsen har 

även bett om yttrande från Räddningstjänsten Syd. 

Förvaltningarna ser positivt på att kommunstyrelsen tillskriver Trafikverket 

med begäran om att verket genomför en risk- och säkerhetsutredning  

med avseende på de risker som transporter av farligt gods genom centrala 

Lund medför. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens, tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr MN 2018/0038.3, TF 2018/0201, 

BN 2018/0112. 

Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid järnvägstrafiken 

genom Lunds centrum den 6 mars 2018, dnr KS 2018/0216. 

Barnets bästa 
Barn kan vara mer känsliga än vuxna för kemikalier och annan miljö-

påverkan. Barn har också ett behov av att utforska sin omgivning vilket 

ställer höga krav på god säkerhet. Kommunens agerande i stadsplaneringen 

syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
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Ärendet 
Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 

Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen genom 

Lunds centrum. Radner påtalar att på järnvägen genom centrala Lund 

dagligen transporteras stora mängder gods, varav en del utgör så kallat 

farligt gods. För att klargöra säkerheten kring dessa transporter hemställer 

Radner att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att 

tillskriva Trafikverket med begäran om att verket i samband med 

utbyggnaden av stambanan även utreder de risker som dessa transporter 

medför. 

Kommunkontoret har remitterat motionen till byggnadsnämnden, 

miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kommunkontoret har 

även bett om yttrande från Räddningstjänsten Syd. 

Yttrande 
Trafikverket har påbörjat planeringen för en dubbelspårig järnväg för 

höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. 

Den nya järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan storstads-

regionerna, smidigare arbetspendling och avlastar Södra stambanan.  

För Lunds kommun inkluderar projektet även en ny järnvägsstation i  

ett centralt läge vid Lund C längs den nya dubbelspåriga höghastighets-

järnvägen. Möjligheten att förlägga järnvägen och den nya stationen i 

tunnel genom staden diskuteras. En sådan lösning ställer särskilda krav 

på säkerheten med avseende på transporter av farligt gods. 

Under 2018 kommer Trafikverket att förbereda utredningsarbetet inför 

kommande järnvägsplan för den aktuella sträckan. Det första steget i 

järnvägsplanen blir att utreda lokaliseringen av den nya järnvägen. 

Kommunen och Trafikverket har en pågående dialog kring en mängd 

frågor som måste utredas och djupstuderas inför järnvägsutbyggnaden,  

där frågor kring risk och säkerhet utgör en av planeringsförutsättningarna. 

Forskning och erfarenhet visar på vikten av att säkerhetsaspekterna 

beaktas tidigt i planeringsprocessen. Högt säkerhetstänkande kan leda  

till mindre antal olyckor och mindre skador till följd av olyckor, vilket 

förhoppningsvis kan bespara samhället kostnader, undvika lidande och  

ge ett tryggare samhälle.  

Järnvägsplan och miljöbedömningar 
I miljöbalkens kapitel 6 finns bestämmelser om identifiering, beskrivning 

och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och 

program (strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder 

(specifika miljöbedömningar). Syftet är att integrera miljöaspekter i 

planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

Frågor som rör säkerhet och hälsa skall tas upp i järnvägsplanens miljö-

konsekvensbedömning (MKB). Frågor av riskhanteringskaraktär skall 
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behandlas som en av flera delar i processen. Riskanalysen bör utföras i 

form av en egen utredning som införlivas bland övriga delar i MKB. 

Synpunkter på motionärens förslag 
Förvaltningarna ser positivt på att kommunstyrelsen tillskriver Trafikverket 

med begäran om att verket genomför en risk- och säkerhetsutredning med 

avseende på de risker som transporter av farligt gods genom centrala Lund 

medför. 

Risk- och säkerhetsutredningen bör baseras på ett antal scenarion där 

nuvarande trafiksituation utgör utgångspunkten (nollalternativet).  

Framtida trafikscenarion innefattar andra planeringsförutsättningar såsom 

exempelvis fler spår, höghastighetståg samt eventuell nedgrävning av spår 

och station. 

Förvaltningarnas förslag till beslut 

Miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden 
föreslås besluta 
att yttra sig i enlighet med miljöförvaltningens, tekniska förvaltningens 

och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, samt  

att översända skrivelsen till kommunkontoret 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

 

 

 

 

Björn Berséus  Håkan Lockby 

Miljödirektör   Teknisk direktör 

 

 

 

STADSBYGGNADSKONTORET 

 

 

 

 

Marcus Horning 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschefen 

Akten 





Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)

Administrativa avdelningen 2018-08-14 Diarienummer

KS 2017/0983

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
22100 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson 
Bengtsson (-) "Hyr inte ut mark till nazister".

Sammanfattning
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) föreslår i en 
motion att följande stycke förs in i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun:

”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte 
tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller 
nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med 
”nazistiska” avses de som själva definierar sig som 
nazistiska/nationalsocialistiska.”

Beslutsunderlag
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtssons (-) motion den 26 
oktober 2017
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms inte ha  någon relevans i 
ärendet.

Ärendet
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) föreslår i en 
motion att följande stycke förs in i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun:

”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte 
tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller 
nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med 
”nazistiska” avses de som själva definierar sig som 
nazistiska/nationalsocialistiska.”

Motionärerna anför bl.a att regeringsformen ger utrymme för 
begränsning av rättigheter med hänsyn till den allmänna ordningen. 
Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas  av hänsyn 
till ordning och säkerhet vid sammankomsten. Motionärerna anför 
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vidare att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk 
organisation kommer att begå brott vid en allmän sammankomst. 
Organisationens själva grund vilar på idéer som innebär hets mot 
folkgrupp och nazismen är till sin natur våldsam. 

Det offentliga rummet är inte en säker plats för de grupper 
nazisterna riktar sitt våld mot när de tillåts hyra mark och många har 
då inte möjlighet att delta i det öppna, fria demokratiska samtalet. 
Ordningslagen medger att kommuner upprättar lokala 
ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats, utifrån de specifika lokala behoven och 
omständigheterna.

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:

Av 2 kap 20-24 §§ regeringsformen framgår att bl.a yttrandefriheten, 
informationsfriheten, mötesfriheten och demonstrationsfriheten får 
begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet, men att detta i så fall 
ska ske genom lag.

Det är ingen tvekan om att det som i motionen föreslås införas i de 
lokala ordningsföreskrifterna skulle kunna innebära en inskränkning 
i någon av de nämnda friheterna. 

En sådan inskränkning av friheterna kan alltså inte regleras i 
kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten







Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)

Administrativa avdelningen 2018-08-09 Diarienummer

KS 2018/0204

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt 
Alexander Lewerentz (M) "Inför ett digitalt 
jämförelseverktyg för att stärka skolvalet inom 
förskola och grundskola i Lunds kommun"

Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) föreslår i 
en motion att kommunfullmäktige beslutar

att ge barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd med den 
fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg för 
förskolor och grundskolor i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 juni 2018, § 119.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018.
Louise Rehn Winsborgs (M) och Alexander Lewerentz (M) motion 
om att införa ett digitalt jämförelseverktyg för att stärka skolvalet.

Barnets bästa
Barn- och skolförvaltningen har gjort följande bedömning. Ett 
jämförelseverktyg för att underlätta val till för- och grundskola 
påverkar barn i allra högsta grad.  Ärendet syftar till att stärka 
skolvalet inom förskola och grundskola och underlätta för elever och 
föräldrar att göra de val som passar dem bäst.

Ärendet
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har 
kommit in med en motion om att införa ett digitalt jämförelseverktyg 
för att  stärka skolvalet inom förskola och grundskola i Lunds 
kommun. Intentionen är att underlätta för elever och föräldrar att 
göra de val till skola som passar dem bäst. Motionärerna lyfter fram 
Helsingborgs stad som exempel på en kommun som har 
jämförelseverktyg och framför att även Lunds kommun borde 
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tillgodose sådan service till föräldrar och elever i Lund för att 
underlätta deras skolval.

Barn och skolnämnden
Motionen har remitterats till barn- och skolnämnden. Inför beslut i 
nämnden har barn och skolförvaltningen ställt sig positiv till 
motionen och föreslagit att den får i uppdrag att utreda möjligheter 
och kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun. 
Nämnden har beslutat att föreslå att motionen avslås.

Kommunkontoret
Kommunkontoret har inget ytterligare att tillföra och överlämnar 
ärendet för politiskt ställningstagande.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 119 Remiss: Motion från Moderaterna – 
Inför ett digitalt jämförelseverktyg för 
att stärka skolvalet inom förskola och 
grundskola i Lunds kommun

Dnr BSN 2018/0155

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har lämnat in en motion, där det föreslås 
att ett digitalt jämförelseverktyg, för att stärka skolvalet inom förskola 
och grundskola införs. Intentionen är att underlätta för elever och 
föräldrar att göra de val till förskola och skola som passar dem bäst.
Helsingborgs stad lyfts som ett exempel och moderaterna menar vidare 
att även Lunds kommun borde tillgodose sådan service till föräldrar och 
elever i Lund för att underlätta deras skolval. Vidare föreslås att 
kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd 
med den fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg 
för förskolor och grundskolor i Lund.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till Moderaternas motion 
och avser att i samarbete kommunkontoret utreda möjligheter och 
kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 maj 2018 dnr BSN 
2018/0155

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att uppmana kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Alexander Lewerentz (M) yrkar med instämmande av Mattias Horrdin 
(C), Staffan Bolin (L), Charlotte Svanberg (M) och Håkan Friberg (L) 
bifall till förvaltningens förslag och avslag på Hanna Gunnarssons (V) 
yrkande.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.  
Ordförande ställer proposition på yrkandena 
Ja till Hanna Gunnarssons (V) yrkande 
Nej till Alexander Lewerentz (M) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Hanna 
Gunnarssons (V) yrkande.  



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnden godkänner följande 
propositionsordning.
Ja för avslag till förvaltningens förslag
Nej för avslag till förvaltningens förslag

Omröstningen utfaller med 6 röster för avslag till förvaltningens förslag 
och 5 röster emot.
Yanira Difonis (MP) - Ja
Kenth Andersson (S) Ja
Mårten Spanne (S) Ja
Jens Modéer (MP) Ja
Hanna Gunnarsson (V) Ja
Staffan Bolin (L)  Nej
Alexander Lewerentz (M) Nej
Charlotte Svanberg (M) Nej
Mattias Horrdin (C) Nej
Håkan Friberg (L) Nej
Monica Molin (S) Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 
till beslut.

Beslut

BSN beslutar
att   uppmana kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen.

Reservationer
Alexander Lewerentz (M), Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L), 
Charlotte Svanberg (M) och Håkan Friberg (L) anmäler reservation till 
förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Akten



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-19 BSN 2018/0701

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden
Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-06-19 klockan 17.15–

21.00

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP), tjänstgörande fr o m §110 kl 17:30
Hanna Gunnarsson (V)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) t o m 
§109
Charlotte Svanberg (M), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M)
Håkan Friberg (L), tjänstgörande för John Sunnqvist (KD)

Ersättare Rita Borg (S)
Agneta Geijer (S)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Hoang Qvarfordt, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare Mårten Spanne (S)

Paragrafer § 108-123

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, torsdagen 21 juni 2018 
kl 09:00

Underskrifter



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-19 BSN 2018/0701

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Mårten Spanne (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2018-06-19

Paragrafer § 108-123

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-29 Datum då anslaget tas ned 2018-07-23

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen

Underskrift
Elisabeth Salomonsson



 

   

Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Skolkontoret  Diarienummer  

 2018-05-07 BSN 2018/0155  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

    046-35 50 00   barnochskola@lund.se www.lund.se 

       

 

Jonas Eriksson 

  

jonas.eriksson@lund.se 

Barn- och skolnämnden 

 

Remiss: Motion från Moderaterna - Inför ett 
digitalt jämförelseverktyg för att stärka 
skolvalet inom förskola och grundskola i 
Lunds kommun 

Sammanfattning 
Moderaterna i Lunds kommun har lämnat in en motion, där det föreslås 

att ett digitalt jämförelseverktyg, för att stärka skolvalet inom förskola 

och grundskola införs. Intentionen är att underlätta för elever och 

föräldrar att göra de val till förskola och skola som passar dem bäst. 

Helsingborgs stad lyfts som ett exempel och moderaterna menar vidare 

att även Lunds kommun borde tillgodose sådan service till föräldrar och 

elever i Lund för att underlätta deras skolval. Vidare föreslås att 

kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd 

med den fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg 

för förskolor och grundskolor i Lund. 

Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till Moderaternas motion 

och avser att i samarbete kommunkontoret utreda möjligheter och 

kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 maj 2018 dnr BSN 

2018/0155 

Barnets bästa 
Ett jämförelseverktyg för att underlätta val till för- och grundskola 

påverkar barn i allra högsta grad. Ärendet syftar till att stärka skolvalet 

inom förskola och grundskola och underlätta för elever och föräldrar att 

göra de val till förskola och skola som passar dem bäst. 

Ärendet 
Moderaterna i Lunds kommun har lämnat in en motion, där det föreslås 

att ett digitalt jämförelseverktyg, för att stärka skolvalet inom förskola 

och grundskola införs. Intentionen är att underlätta för elever och 

föräldrar att göra de val till förskola och skola som passar dem bäst. 



    

 Tjänsteskrivelse 2 (2) 

  Diarienummer  

 2018-05-07 BSN 2018/0155  

    

 

 

Helsingborgs stad lyfts som ett exempel och moderaterna menar vidare 

att även Lunds kommun borde tillgodose sådan service till föräldrar och 

elever i Lund för att underlätta deras skolval.  

Det finns i dagsläget mycket information och statisk på skolverkets 

hemsida som skulle kunna utgöra underlag till Lunds kommuns 

jämförelseverktyg för förskolor och grundskolor i Lund. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att 

kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd 

med den fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg 

för förskolor och grundskolor i Lund. 

 

Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till Moderaternas motion 

och avser att i samarbete kommunkontoret utreda möjligheter och 

kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnden föreslås besluta 
att ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och 

kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun. 

 

 

 

Jytte Lindborg  Jonas Eriksson 

Skoldirektör   Kommunikatör/IKT-samordnare 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 





Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)

Administrativa avdelningen 2018-09-07 Diarienummer

KS 2018/0294

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Christer Wallin (M) samt Klas Svanberg 
(M) "Hjälp Drottningstadens scoutkårs 
scoutverksamhet - utsträck planområdet för 
Ladugårdsmarken 4:14"

Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Christer Wallin föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar

att  ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för 
Ladugårdsmarken 4:14 så att det omfattar hela området från 
nuvarande scoutgård till Ladugårdsmarkstråket samt att inom 
ramen för det utvidgade programområdet utreda möjligheten att 
anlägga en scoutgård i den östra delen av planområdet samt bevara 
parkområdet inom planområdet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018, § 130.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2018, § 120.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 maj 2018, § 74.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018.
Klas Svanbergs (M) och Christer Wallins (M) motiion ”Hjälp 
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet - utsträck planområdet 
för Ladugårdsmarken 4:14”, inkommen den 5 april 2018.

Barnets bästa
Ärendet berör barn då frågeställningen handlar om var och hur 
ersättningslokal för befintlig fritidsverksamhet ska hanteras. 
Ändamålsenliga och anpassade lokaler ger barn- och ungdomar ger 
ökade upplevelsemöjligheter.
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2018-09-07 Diarienummer

KS 2018/0294

Ärendet
Klas Svanberg (M) och Christer Wallin föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för 
Ladugårdsmarken 4:14 så att det omfattar hela området från 
nuvarande scoutgård till Ladugårdsmarkstråket samt att inom 
ramen för det utvidgade programområdet utreda möjligheten att 
anlägga en scoutgård i den östra delen av planområdet samt bevara 
parkområdet inom planområdet.

Sammanfattningsvis framförs i motionen att det varit otydligheter 
i samband med byggnadsnämndens behandling av 
samrådsförslaget angående verksamheten som bedrivs av 
Drottningstadens scoutkår. Scoutkåren nämndes endast i 
förbigående och det gav sken av att man från kommunens sida 
haft diskussioner med kåren om en lösning då området föreslås 
förses med bostadsbebyggelse. Sådan diskussion har olyckligtvis 
inte förekommit. Man hade då kunnat konstatera att scouternas 
verksamhet påverkas begränsande av planförslaget då stor del av 
deras verksamhet bedrivs utomhus, bland annat genom läger och 
eldning. Att fortsätta bedriva sådan verksamhet när fastigheten 
bebyggts med bostäder framstår inte som lämpligt. Moderaterna 
har tillsammans med alliansen begärt att planarbetet för del av 
Ladugårdsmarken 4:14 ska bordläggas till dess att en lösning för 
scoutkåren har hittats. En sådan lösning skulle kunna vara att 
utvidga planområdet från nuvarande scoutgård till 
Ladugårdsmarksstråket i öster och att inom det utvidgade 
området utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den östra 
delen samt att bevara parkområdet inom planområdet.

Nämndernas yttranden
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och 
byggnadsnämnden för yttrande. Nämnderna framför följande.

Kultur och fritidsnämnden
Nämndens uppdrag i ärendet är att se över alternativa lokaler till 
Drottningstadens scoutkår. Det förs dialog med scoutkåren för att om 
möjligt finna nya lokaler bland dem som nämnden disponerar. Förslaget 
har varit att ställa Borgarparkens bygglekplats till förfogande. 
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har 
hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.
Motionens förslag till beslut bör behandlas av byggnadsnämnden i 
planarbetet med Ladugårdsmarken 4:14.
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Byggnadsnämnden

Synpunkter

Stadsbyggnadskontoret har i tidigt skede av planprocessen vänt 
sig till serviceförvaltningen för att be om hjälp att finna nya 
lokaler åt Drottningstadens scoutkår då det är 
serviceförvaltningen som står som förvaltare och uthyrare av 
kommunala lokaler. Serviceförvaltningens arbete har resulterat i 
att byggleken i Borgareparken, som står oanvänd sedan en tid 
tillbaka, har funnits som ett lämpligt, fullvärdigt alternativ som ny 
lokal för scoutverksamheten. Drottningstadens scoutkår har en 
pågående dialog med serviceförvaltningen om föreslagen 
ersättningslokal och har dessutom att ta ställning till förslaget.

Att besluta om utvidgning av planområdet för att i detaljplan 
pröva markens lämplighet för samlingslokal i den östra delen av 
Tolvmannaparken, bedömer stadsbyggnadskontoret som svårt 
eftersom hela bilden inte är klar än. Servicenämnden, som 
fungerar som beställare av kommunala byggnader, har varken 
beställning eller beslut om att låta uppföra samlingslokal på 
föreslagen plats. Ekonomiska konsekvenser behöver studeras 
innan man beslutar om utvidgning av planområdet så att inga 
oklarheter råder om vem som ska bekosta uppförande, drift och 
underhåll av samlingslokalen. Dessutom har Drottningstadens 
scoutkår ett erbjudande om ersättningslokal att ta ställning till 
och rimlig tid för dem att fatta sådant beslut måste ges. 

I det fall behovet av en byggrätt för scoutverksamhet 
konkretiseras kan en detaljplan som prövar markens lämplighet 
för scoutverksamhet upprättas. Detta sker lämpligen i en ny 
detaljplaneprövning.

En ny byggnad för scoutverksamhet skulle, om den placeras utanför 
planlagt område, kunna prövas i bygglov utan föregående 
planläggning.

Ställningstagande

Det är i dagsläget inte är påvisat att det finns behov finns av 
nybyggda scoutlokaler. Påbörjad dialog mellan Drottningstadens 
scoutkår och serviceförvaltningen bör ges möjlighet att komma till 
ett avslut och därmed resultera i att scoutverksamheten fattar 
beslut om erbjuden ersättningslokal.

Planläggning av mark för scoutkårens verksamhet bör genomföras 
först när frågan blivit beredd. Denna beredning behöver bl a föreslå 
en geografiskt lämplig placering av verksamheten, vem som bekostar 
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uppförande, drift och underhåll, om detaljplan krävs för föreslagen 
lokalisering samt ange en tidsplan för genomförandet. Kontoret och 
nämnden kan hålla beredskap för ett nytt planärende.

Kommunkontorets kommentar
Förslaget i motionen rör en pågående planprocess som handläggs av 
byggnadsnämnden och som hanteras enligt de förfaranderegler som 
återfinns i plan- och bygglagen. Kommunkontoret föreslår därför att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad 
byggnadsnämnden har anfört. 

Kommunkontoret erinrar om att kommunfullmäktiges 
handlingsutrymme när det gäller handläggningen av detaljplaner är 
begränsat. Det är exempelvis inte möjligt för fullmäktige att ge några 
bindande direktiv om hur detaljplaner ska utformas.  

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att motionen ska anses besvarad med vad byggnadsnämnden har 

anfört.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 

   
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-08-23  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 130 Remiss: Motion från Christer Wallin (M) 
samt Klas Svanberg (M)  ”Hjälp 
Drottningsstadens scoutkår 
scoutverksamhet - utsträck planområdet för 
Ladugårdsmarken 4:14” 

Dnr BN 2018/0162 

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska 
besluta om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga 
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10 
Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – 
utsträck planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04 

Yrkanden 
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP) och Helmut 
Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Klas Svanberg (M) med instämmande av Mia Honeth (L), Bernt 
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att 
Byggnadsnämnden skall besluta att rekommendera 
Kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och 
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons 
(S) m. fl. yrkande. 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 
att  yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse samt att översända skrivelsen till 
Kommunstyrelsen. 

Reservationer 
(M), (L), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig 
reservation, se protokollsbilaga § BN § 130. 



    
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (5) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-08-23  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Protokollsanteckningar 
Jan Annerstedt (FNL): FNL instämmer med Klas Svanbergs (M) m. fl. 
yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
 



    
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (5) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-08-23 BN 2017/0488 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Byggnadsnämnden 
 
Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-08-23 klockan 

17.00–22.50 
  
Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande 

Ulf Nymark (MP), vice ordf, anmäler jäv och deltar ej i 
handläggningen av § 131 
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf 
Akram Heidari (S) 
Mohsen Abtin (S), anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av  
§ 147 
Lena Gustafsson (M) 
Anna Hagerberg (MP), närvarande § 123-128 kl. 17.00-19.53 
Mia Honeth (L), anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av  
§ 144 
Helmut Moser (V) 
Bernt Bertilsson (C) 
Dimitrios Afentoulis (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Margita Malmros (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) § 131 och för 

Mohsen Abtin (S) § 147 
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) § 129-
149 
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Mia Honeth (L) § 144 

  
Ersättare Alexander Wallin (M) 

Christoffer Karlsson (L), närvarande kl. 17.00-17.27  
samt 18.09-20.36 
Ann Schlyter (V) 
Jan Annerstedt (FNL), närvarande kl. 17.00-22.41 
Per Johnsson (C) 
Bo Wennergren (FI), närvarande kl. 17.00-22.00 

  



    
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (5) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-08-23 BN 2017/0488 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Övriga Cecilia Hansson, översiktsplanechef 
Ole Kasimir, planchef 
Jonas Andreasson, stadsingenjör 
Malin Sjögren, stadsarkitekt 
Christian Rydén, trafikplaneringschef 
Johan Lindström, samhällsplanerare 
Johanna Wittenmark, planarkitekt 
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare 
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare 
Ulrika Thulin, planarkitekt 
Åsa Nilsson Nyberg, planarkitekt 
Henrik Borg, stadsantikvarie 
Anna Vroland, administrativ chef 
Maria Milton, biträdande planchef 
Ann Jankelius, trafikstrateg 

 
Justerare Klas Svanberg (M) med Akram Heidari (S) som ersättare 
  
Paragrafer § 123-127, § 129-137 och § 139-149 
  
Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 31 augusti 

2018 kl. 09.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Jenny de Navarro Jones 
  
  
Ordförande  
 Björn Abelson (S) 
  
  
Justerare  
 Klas Svanberg (M) 
 



    
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 5 (5) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-08-23 BN 2017/0488 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-23 
  
Paragrafer § 123-127, § 129-137 och § 139-149 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-04 Datum då anslaget tas ned 2018-09-26 
  
Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 

Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Jenny de Navarro Jones 
 



 

   

Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Planavdelningen   Diarienummer  

 2018-08-10 BN 2018/0162  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 

221 00 Lund      

 

Jenny Lindström 

046 – 359 36 21 

jenny.lindstrom@lund.se 

 Byggnadsnämnden i Lund 

Remiss: Motion från Christer Wallin (M) samt 
Klas Svanberg (M) ”Hjälp Drottningstadens 
scoutkår scoutverksamhet – utsträck 
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14” 

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta 

om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för 

Ladugårdsmarken 4:14. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10 

Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck 

planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04 

 

Barnets bästa 
Ärendet berör barn då frågeställningen handlar om var och hur 

ersättningslokal för befintlig fritidsverksamhet ska hanteras.  

Ärendet 
 
Bakgrund 
Moderaterna menar i motionen att det varit otydligheter i samband 

med byggnadsnämndens behandling av samrådsförslaget angående 

verksamheten som bedrivs av Drottningstadens scoutkår. Scoutkåren 

nämndes endast i förbigående och gav sken av att man från 

kommunens sida haft diskussioner med kåren om en lösning då 

området föreslås förses med bostadsbebyggelse. Sådan diskussion har 

olyckligtvis inte förekommit. Man hade då kunnat konstatera att 

scouternas verksamhet påverkas begränsande av planförslaget då stor 

del av deras verksamhet bedrivs utomhus, bland annat genom läger 

och eldning. Att fortsätta bedriva sådan verksamhet när fastigheten 

bebyggts med bostäder framstår inte som lämpligt.  

 

Moderaterna har tillsammans med alliansen begärt att planarbetet för 

del av Ladugårdsmarken 4:14 ska bordläggas till dess att en lösning 

för Drottningstadens scoutkår har hittats. En sådan lösning skulle 

enligt motionen vara att utvidga planområdet från nuvarande 
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  Diarienummer  

 2018-08-10 BN 2018/0162  

    

 

 

scoutgård till Ladugårdsmarksstråket i öster och att inom det 

utvidgade området utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den 

östra delen samt att bevara parkområdet inom planområdet. 

 

Stadsbyggnadskontoret upprättade 2018-06-08 en tjänsteskrivelse med 

förslag till yttrande över motionen. Ärendet behandlades på 

Byggnadsnämndens sammanträde 2018-06-19 och Byggnadsnämnden 

återremitterade ärendet till stadsbyggnadskontoret för komplettering. 

 

Synpunkter 
Stadsbyggnadskontoret har i tidigt skede av planprocessen vänt sig till 

serviceförvaltningen för att be om hjälp att finna nya lokaler åt 

Drottningstadens scoutkår då det är serviceförvaltningen som står som 

förvaltare och uthyrare av kommunala lokaler. Serviceförvaltningens 

arbete har resulterat i att byggleken i Borgareparken, som står oanvänd 

sedan en tid tillbaka, har funnits som ett lämpligt, fullvärdigt alternativ 

som ny lokal för scoutverksamheten. Drottningstadens scoutkår har en 

pågående dialog med serviceförvaltningen om föreslagen 

ersättningslokal och har dessutom att ta ställning till förslaget. 

 

Att besluta om utvidgning av planområdet för att i detaljplan pröva 

markens lämplighet för samlingslokal i den östra delen av 

Tolvmannaparken, bedömer stadsbyggnadskontoret som svårt 

eftersom hela bilden inte är klar än. Servicenämnden, som fungerar 

som beställare av kommunala byggnader, har varken beställning eller 

beslut om att låta uppföra samlingslokal på föreslagen plats. 

Ekonomiska konsekvenser behöver studeras innan man beslutar om 

utvidgning av planområdet så att inga oklarheter råder om vem som 

ska bekosta uppförande, drift och underhåll av samlingslokalen. 

Dessutom har Drottningstadens scoutkår ett erbjudande om 

ersättningslokal att ta ställning till och rimlig tid för dem att fatta 

sådant beslut måste ges.  

 

I det fall behovet av en byggrätt för scoutverksamhet konkretiseras 

kan en detaljplan som prövar markens lämplighet för scoutverksamhet 

upprättas. Detta sker lämpligen i en ny detaljplaneprövning. 

 

En ny byggnad för scoutverksamhet skulle, om den placeras utanför 

planlagt område, kunna prövas i bygglov utan föregående 

planläggning.  

 

Ställningstagande 
Det är i dagsläget inte är påvisat att det finns behov finns av nybyggda 

scoutlokaler. Påbörjad dialog mellan Drottningstadens scoutkår och 

serviceförvaltningen bör ges möjlighet att komma till ett avslut och 

därmed resultera i att scoutverksamheten fattar beslut om erbjuden 

ersättningslokal. 
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  Diarienummer  

 2018-08-10 BN 2018/0162  

    

 

 

Planläggning av mark för scoutkårens verksamhet bör genomföras 

först när frågan blivit beredd. Denna beredning behöver bl a föreslå en 

geografiskt lämplig placering av verksamheten, vem som bekostar 

uppförande, drift och underhåll, om detaljplan krävs för föreslagen 

lokalisering samt ange en tidsplan för genomförandet. Kontoret och 

nämnden kan hålla beredskap för ett nytt planärende. 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 

Byggnadsnämnden beslutar 
att  yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse samt 

att översända skrivelsen till Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Maria Milton   Jenny Lindström 

biträdande planchef  planingenjör 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 

 

 



 

   

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 120 Remiss: Motion från Christer Wallin 
(M) samt Klas Svanberg (M)  Hjälp 
Drottningstadens scoutkår 
scoutverksamhet - utsträck 
planområdet för Ladugårdsmarken 
4:14 

Dnr BN 2018/0162 

Jäv 
Alexander Wallin (M) anmäler delikatessjäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.  

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta om 

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för 

Ladugårdsmarken 4:14. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-08 

Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck 

planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04 

Yttrande från Styrelsen Drottningstadens scoutkår, inkom 2018-06-19 

Yrkanden 
Ordförande Björn Abelson (S) yrkar att återremittera ärendet till 

stadsbyggnadskontoret för komplettering. 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för komplettering 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 



    

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-19 BN 2017/0487  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-06-19 klockan 

17.00–20.41 

  

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande 

Ulf Nymark (MP), vice ordf 

Klas Svanberg (M), 2:e v ordf 

Akram Heidari (S) 

Mohsen Abtin (S) 

Lena Gustafsson (M) 

Anna Hagerberg (MP) 

Mia Honeth (L) 

Helmut Moser (V) 

Dimitrios Afentoulis (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Per Johnsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C) § 101-122 

  

Ersättare Fredrik Fexner (S) 

Margita Malmros (S) 

Alexander Wallin (M) 

Johan Helgeson (MP) 

Christoffer Karlsson (L), närvarande kl. 17.00-19.53 

Ann Schlyter (V) 

Jan Annerstedt (FNL) 

Bo Wennergren (FI) 

  

Övriga Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör 

Malin Sjögren, stadsarkitekt 

Ole Kasimir, planchef 

Jonas Andreasson, stadsingenjör 

Cecilia Hansson, översiktsplanechef 

Justina Bacinska, tillsynshandläggare 

Henrik Borg, stadsantikvarie 

Christian Rydén, trafikplaneringschef 

Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare 

Maria Milton, biträdande planchef 

Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare 

Charlotte Hägg Reader, arkitekt 

 

Justerare Helmut Moser (V) med Dimitrios Afentoulis (KD) som ersättare 

  

Paragrafer § 101-122 

  

  



    

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-19 BN 2017/0487  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 
Plats och tid för justering 

 

 

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 26 juni 2018 kl. 

13.00 

 

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 2018-06-19 

  

Paragrafer § 101-122 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-23 

  

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 

Brotorget 1 

  

  

Underskrift  

 Jenny de Navarro Jones 
 



 

   

Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Planavdelningen   Diarienummer  

 2018-06-08 BN 2018/0162  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 

221 00 Lund      

 

Jenny Lindström 

046 – 359 36 21 

jenny.lindstrom@lund.se 

 Byggnadsnämnden i Lund 

Remiss: Motion från Christer Wallin (M) samt 
Klas Svanberg (M) ”Hjälp Drottningstadens 
scoutkår scoutverksamhet – utsträck 
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14” 

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta 

om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för 

Ladugårdsmarken 4:14. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-08 

Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck 

planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04 

 

Barnets bästa 
Ärendet berör barn då frågeställningen handlar om var och hur 

ersättningslokal för befintlig fritidsverksamhet ska hanteras.  

Ärendet 
Bakgrund 
Moderaterna menar i motionen att det varit otydligheter i samband 

med byggnadsnämndens behandling av samrådsförslaget angående 

verksamheten som bedrivs av Drottningstadens scoutkår. Scoutkåren 

nämndes endast i förbigående och gav sken av att man från 

kommunens sida haft diskussioner med kåren om en lösning då 

området föreslås förses med bostadsbebyggelse. Sådan diskussion har 

olyckligtvis inte förekommit. Man hade då kunnat konstatera att 

scouternas verksamhet påverkas begränsande av planförslaget då stor 

del av deras verksamhet bedrivs utomhus, bland annat genom läger 

och eldning. Att fortsätta bedriva sådan verksamhet när fastigheten 

bebyggts med bostäder framstår inte som lämpligt.  

 

Moderaterna har tillsammans med alliansen begärt att planarbetet för 

del av Ladugårdsmarken 4:14 ska bordläggas till dess att en lösning 

för Drottningstadens scoutkår har hittats. En sådan lösning skulle 

enligt motionen vara att utvidga planområdet från nuvarande 

scoutgård till Ladugårdsmarksstråket i öster och att inom det 

 



    

 TJÄNSTESKRIVELSE                      2 (3)  

  Diarienummer  

 2018-06-08 BN 2018/0162  

    

 

 

utvidgade området utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den 

östra delen samt att bevara parkområdet inom planområdet. 

 

Synpunkter 
Stadsbyggnadskontoret har i tidigt skede av planprocessen vänt sig till 

serviceförvaltningen för att be om hjälp att finna nya lokaler åt 

Drottningstadens scoutkår då det är serviceförvaltningen som står som 

förvaltare och uthyrare av kommunala lokaler. Serviceförvaltningens 

arbete har resulterat i att byggleken i Borgareparken, som står oanvänd 

sedan en tid tillbaka, har funnits som ett lämpligt, fullvärdigt alternativ 

som ny lokal för scoutverksamheten. Drottningstadens scoutkår har en 

pågående dialog med serviceförvaltningen om föreslagen 

ersättningslokal och har dessutom att ta ställning till förslaget. 

 

Att besluta om utvidgning av planområdet för att i detaljplan pröva 

markens lämplighet för samlingslokal i den östra delen av 

Tolvmannaparken, bedömer stadsbyggnadskontoret som svårt 

eftersom hela bilden inte är klar än. Servicenämnden, som fungerar 

som beställare av kommunala byggnader, har varken beställning eller 

beslut om att låta uppföra samlingslokal på föreslagen plats. 

Ekonomiska konsekvenser behöver studeras innan man beslutar om 

utvidgning av planområdet så att inga oklarheter råder om vem som 

ska bekosta uppförande, drift och underhåll av samlingslokalen. 

Dessutom har Drottningstadens scoutkår ett erbjudande om 

ersättningslokal att ta ställning till och rimlig tid för dem att fatta 

sådant beslut måste ges.  

 

Om behov finns kan en detaljplan som prövar markens lämplighet för 

scoutverksamhet upprättas. Detta sker lämpligen i en ny 

detaljplaneprövning.  

 

Ställningstagande 
Det är i dagsläget inte är påvisat att det finns behov finns av nybyggda 

scoutlokaler. Påbörjad dialog mellan Drottningstadens scoutkår och 

serviceförvaltningen bör ges möjlighet att komma till ett avslut och 

därmed resultera i att scoutverksamheten fattar beslut om erbjuden 

ersättningslokal. 

 

Planläggning av mark för scoutkårens verksamhet bör genomföras 

först när frågan blivit beredd. Denna beredning behöver bl a föreslå en 

geografiskt lämplig placering av verksamheten, vem som bekostar 

uppförande, drift och underhåll samt ange en tidsplan för 

genomförandet. Kontoret och nämnden kan hålla beredskap för ett 

nytt planärende. 
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  Diarienummer  

 2018-06-08 BN 2018/0162  

    

 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 

Byggnadsnämnden beslutar 
att  yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse samt 

att översända skrivelsen till Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Maria Milton   Jenny Lindström 

biträdande planchef  planingenjör 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 

 

 



 

   

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-17   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 74 Yttrande över motion från Christer 
Wallin (M) och Klas Svanberg (M) 
angående scoutverksamhet i norra 
Lund 
Dnr KU 2018/0118 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion för yttrande från Christer 

Wallin (M) och Klas Svanberg (M) med rubriken ”Hjälp 

Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för 

Ladugårdsmarken 4:14”. 

I motionen hävdas att vid byggnadsnämndens behandling av samrådet 

avseende byggnationen på Ladugårdsmarken fick inte Drottningstadens 

scoutkår information om det planerade arbetet.  

Vidare framförs i motionen att vid en diskussion med Drottningstadens 

scoutkår hade det då framgått att delar av själva scoutgården var 

begränsade efter tidigare brand. 

Moderaterna har, tillsammans med övriga allianspartier, begärt att 

planarbetet ska bordläggas till dess att man har funnit en lösning för 

Drottningstadens scoutkår. En lösning enligt motionen skulle kunna vara 

att utsträcka planområdet för Ladugårdsmarken 4:14. 

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Drottningstadens scoutkår 

för att om möjligt finna nya lokaler, som kultur- och fritidsförvaltningen 

för närvarande disponerar. Förslaget har varit att ställa Borgarparkens 

bygglekplats till förfogande.  

Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har 

hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.   

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden 

för yttrande med anhållan om svar senast den 3 augusti 2018.  

Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att 

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 

Remiss från kommunkontoret, inkommen den 11 april 2018 

Motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M): ”Hjälp 

Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för 

Ladugårdsmarken 4:14”, daterad den 4 april 2018 

 



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-17   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och 

Zoltán G Wagner (KD) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till vad som 

anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin 

Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag samt ett 

yrkande från Birger Swahn (M) med flera om att nämnden ska besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till vad 

som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) med 

flera. Votering begärs. 

Ordföranden fastställer följande voteringsordning: 

Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera röstar ja. 

Den som vill bifalla yrkande från Birger Swahn (M) med flera röstar nej. 

Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 

Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) 

röstar ja.  

Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar 

Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej. 

Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och 

fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) med 

flera.  

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med 

hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 

Reservationer 
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och 

Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för 

eget yrkande. 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 
 



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-17 KU 2018/0158  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,  

2018-05-17, klockan 17.30–20.15 

  

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) 

Elvira Mehic (S) 

Elsa Christersson (MP) 

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 

Lina Heimer, tillförordnad administrativ chef 

Annika Eklund, kulturchef 

Dan Kanter, idrotts- och fritidschef 

Peder Severin, jurist/nämndsekreterare 

 

Justerare Adrian Borin (M) 

  

Paragrafer §§ 62-79 

  

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-05-29 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-17 KU 2018/0158  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Peder Severin 

  

  

Ordförande  

 Elin Gustafsson (S) 

  

  

Justerare  

 Adrian Borin (M) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-05-17 

  

Paragrafer §§ 62-79 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-30 Datum då anslaget tas ned 2018-06-23 

  

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 

  

  

Underskrift  

 Peder Severin 
 



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Idrott Diarienummer

2018-05-03 KU 2018/0118

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Christian Håkansson, Mats Alinder

046-359 78 33, 046-35 66 93

christian.hakansson@lund.se; mats.alinder@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Christer Wallin (M) 
och Klas Svanberg (M) angående 
scoutverksamhet i norra Lund
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion för yttrande från Christer 
Wallin (M) och Klas Svanberg (M) med rubriken ”Hjälp 
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för 
Ladugårdsmarken 4:14”.
I motionen hävdas att vid byggnadsnämndens behandling av samrådet 
avseende byggnationen på Ladugårdsmarken, så fick inte 
Drottningstadens scoutkår information om det planerade arbetet. 
Vidare framförs i motionen att vid en diskussion med Drottningstadens 
scoutkår hade det då framgått att delar av själva scoutgården var 
begränsad efter tidigare brand.
Moderaterna har, tillsammans med övriga allianspartier, begärt att 
planarbetet ska bordläggas till dess att man har funnit en lösning för 
Drottningstadens scoutkår. En lösning enligt motionen skulle kunna vara 
att utsträcka planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.
Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Drottningstadens scoutkår 
för att om möjligt finna nya lokaler som kultur- och fritidsförvaltningen 
för närvarande disponerar. Förslaget har varit att ställa Borgarparkens 
bygglekplats till förfogande. 
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har 
hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.  
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande med anhållan om svar senast den 3 augusti 2018. 
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (3)
Idrott Diarienummer

2018-05-03 KU 2018/0118

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
(denna skrivelse) 
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 11 april 2018
Motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) ”Hjälp 
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för 
Ladugårdsmarken 4:14”, daterad den 4 april 2018

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och unga, då ändamålsenliga och anpassade 
lokaler ger ökade upplevelsemöjligheter för barn och ungdomar.

Ärendet
Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) har till kommunstyrelsen 
inkommit med en motion med rubriken ”Hjälp Drottningstadens 
scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för Ladugårdsmarken 
4:14”. 
I motionen hävdas att vid byggnadsnämndens behandling av samrådet 
avseende byggnationen på Ladugårdsmarken, så fick inte 
Drottningstadens scoutkår information om det planerade arbetet. 
Föreningen hade vid samma tidpunkt fått sitt hyreskontrakt förlängt med 
fem år. 
Vidare framförs i motionen att vid en diskussion med Drottningstadens 
scoutkår hade det då framgått att delar av själva scoutgården var 
begränsad efter tidigare brand. Verksamheten är idag således trångbodd. 
Att fortsatt bedriva scoutverksamhet inom planområdet med bebyggelse 
av såväl flervåningshus som radhus är enligt motionärerna inte lämpligt. 
Moderaterna har, tillsammans med övriga allianspartier, begärt att 
planarbetet ska bordläggas till dess att man har funnit en lösning för 
Drottningstadens scoutkår. En lösning, enligt motionen, skulle kunna 
vara att utsträcka planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.
Moderaterna föreslår avslutningsvis kommunfullmäktige att besluta:
att - ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för 
Ladugårdsmarken 4:14, så att det omfattar hela området från nuvarande 
scoutgård till Ladugårdsmarksstråket samt att inom ramen för det 
utvidgade programområdet utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i 
den östra delen av planområdet samt att bevara parkområdet inom 
planområdet.
Motionens förslag till beslut bör enligt kultur- och fritidsförvaltningen 
behandlas av byggnadsnämnden i planarbetet med Ladugårdsmarken 
4:14. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag i ärendet är att se över 
alternativa lokaler till Drottningstadens scoutkår.  



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (3)
Idrott Diarienummer

2018-05-03 KU 2018/0118

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Drottningstadens scoutkår 
för att om möjligt finna nya lokaler, som kultur- och fritidsförvaltningen 
för närvarande disponerar. Förslaget har varit att ställa Borgarparkens 
bygglekplats till förfogande. 
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har 
hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.  
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med 

hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Motion – Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck planområdet för 
Ladugårdsmarken 4:14.

När Byggnadsnämnden behandlade samrådet avseende byggnationen på Ladugårdsmarken 
4:14 nämndes den verksamhet som Drottningstadens scoutkår bedriver endast med en mening 
i förbigående.

För oss gav det ett sken av att man från kommunens sida hade haft diskussioner om en lösning 
för denna i samband med att planområdet skulle bebyggas med bostäder.

Efter ett möte med Scoutkåren framkom att det var precis tvärt om. Scoutkåren har precis fått 
sitt hyreskontrakt förlängt fem år av Lundafastigheter.  Det är olyckligt att någon diskussion 
inte tycks har förekommit tidigare. Man hade då kunnat konstatera att scouternas verksamhet i 
den befintliga scoutgården påverkats begränsande eftersom en del av deras lokaler försvunnit 
genom en brand. De är därför redan i dagsläget mycket trångbodda. Stor del av 
scoutverksamheten bedrivs utomhus inom fastigheten bl.a. genom läger och eldning.

Att fortsatt bedriva sådan verksamhet inom planområdet när fastigheten bebyggts med 
bostäder i såväl flervåningshus som i radhus framstår inte som lämpligt.

Moderaterna har samman med alliansen begärt att planarbetet skall bordläggas till dess man 
hittat en lösning för scouterna.

En sådan lösning skulle kunna vara att utsträcka planområdet. Ladugårdmarken 4:14 är en 
stor fastighet som sträcker sig ända bort till Ladugårdsmarksstråket i öster. Fastigheten 
inrymmer ett litet parkområde precis öster om den tilltänkta bebyggelsen samt ett åkerstycke 
längst i öster.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för Ladugårdsmarken 
4:14 så att det omfattar hela området från nuvarande scoutgård till 
Ladugårdmarksstråket samt att inom ramen för det utvidgade programområdet 
utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den östra delen av planområdet 
samt bevara parkområdet inom planområdet.

Lund 2018-04-04

För Moderaterna

Klas Svanberg Christer Wallin

2:e vice ordförande byggnadsnämnden Opositionsråd
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Kommunstyrelsen

Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik 
Ljunghill (M) "Konsekvensanalys vid minskat antal 
privata välfärdsföretag"

Sammanfattning
Alexander Lewerentz (M) och Fredrik Ljunghill (M) har skrivit en 
motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag”.  Motionen belyser behovet av att utreda vilken 
beredskap och kapacitet det finns i kommunen att med kort varsel ta 
över verksamhet som idag bedrivs av privata aktörer.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS 
2018/0266.
Barn- och skolnämndens beslut den 24 maj 2018, § 102 dnr BSN 
2018/0418.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 80 dnr UN 
2018/0272.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 8 maj 2018, § 47 dnr VOO 
2018/0248.
Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M) 
"Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag", 
daterad KS 2018-03-22.

Barnets bästa
Ärendet handlar om barns och elevers rätt att erbjudas bredd och kvalitet 
i sin omsorg och i sina studier samt rätten att slutföra sitt 
gymnasieprogram enligt upprättad studieplan. Studieresultat kan 
påverkas negativt om det finns risk att eleven måste byta skola under 
pågående utbildning.

En del av de insatser som utförs av extern utförare inom vård- och 
omsorgsverksamheten kan beröra barn och unga, som exempelvis 
personlig assistans samt avlösar- och ledsagarservice. Ett minskat 
antal externa utförare kan innebära behov av att byta utförare samt 
färre valbara alternativ av utförare.
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Ärendet
Alexander Lewerentz (M) och Fredrik Ljunghill (M) har skrivit en 
motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag”. 

Motionen
Motionen belyser att om det förslag som regeringen presenterat som 
syftar till att begränsa vinster i välfärdsföretag blir verklighet skulle 
det, enligt oberoende utredare, kunna medföra att en betydande del 
av de företag som idag levererar välfärdstjänster i Sverige skulle vara 
tvungna att lägga ner sina verksamheter.

I motionen redogörs för att en väsentlig del av platserna inom 
utbildnings- vård- och omsorgsverksamheterna i Lund bedrivs av 
privata aktörer. Motionärerna anser därmed att det ligger i 
kommunens intresse att se över beredskapen för att vid behov 
kunna ta emot elever och brukare som idag finns hos de privata 
välfärdsutförarna. I motionen föreslås:

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med barn- och 
skolnämnden, utreda om de barn och elever som finns 
inskrivna i fristående förskolor och grundskolor med kort 
varsel kan beredas plats i de kommunala verksamheterna

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med 
utbildningsnämnden, utreda om de fristående 
gymnasieskolornas elever med kort varsel kan beredas plats i 
de kommunala gymnasieskolorna

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden, utreda vilken beredskap och kapacitet 
Lunds kommun har inom hemvården och insatser enligt LSS för 
att med kort varsel ta över det arbete som utförs av privata 
utförare

att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda kostnaden för 
eventuella investeringar som skulle krävas för nybyggnation 
och/eller anpassning av lokaler i de fall ledig kapacitet inte 
finns i de kommunala verksamheterna.

Remissyttranden
Motionen har varit på remiss för yttrande hos barn- och 
skolnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden. Nedan redogörs för nämndernas yttranden.
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Barn- och skolnämnden
I sitt yttrande redogör nämnden för att det i maj 2018 finns 49 
fristående förskolor i Lunds kommun. Totalt går 1 368 barn från 
Lund i  fristående förskola vilket motsvarar cirka 82 
förskoleavdelningar. Om man i teorin skulle placera alla dessa barn i 
kommunal verksamhet motsvarar det att alla avdelningar skulle öka 
med fyra barn i snitt. Det skulle kunna bli aktuellt att ta över en hel 
förskola i sin helhet med lokaler, barn och personal. 

Det finns 13 fristående skolor i kommunen och 1 782 lundaelever 
går i fristående skola. Skulle det bli aktuellt att en större fristående 
skola läggs ner och om det rör sig om flera hundra elever kan det bli 
aktuellt att ta över hela skolan i sin helhet med lokaler, personal och 
elever.

Utifrån detta anser barn- och skolnämnden att det är motiverat att 
nämnden får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka 
möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och 
lundaelever som på grund av avveckling av fristående förskolor och 
fristående grundskolor förlorar sin plats.

Utbildningsnämnden
I nuläget finns 12 fristående gymnasieskolor i Lund. Under de 17 år 
som fristående gymnasieskolor funnits i Lund har huvudmän och 
skolor skiftat - skolor har blivit uppköpta av annan huvudman och 
två skolor har stängt ner och avvecklats. De berörda eleverna har då 
erbjudits platser antingen i annan fristående skola eller i någon av de 
kommunala skolorna. Ofta beror avveckling av en skola på ett lågt 
elevunderlag, vilket gör att skolan inte får in tillräckligt med 
elevpeng och därför inte har möjlighet att driva verksamheten 
vidare. 

Skulle det bli aktuellt att en större fristående skola lägger ner och det 
rör sig om flera hundra elever, så kommer dessa troligtvis inte att 
kunna placeras i befintlig verksamhet utan det kan då eventuellt bli 
aktuellt att ta över hela skolan i sin helhet med lokaler, personal och 
elever. 

Utifrån ovanstående resonemang att skolor avvecklas och byter 
huvudman menar utbildningsnämnden att det är angeläget och 
motiverat att nämnden får i uppdrag att utreda, utifrån olika 
scenarier, vilka möjligheter kommunen har att bereda plats för 
lundaelever som på grund av avveckling av fristående skolor förlorar 
sin gymnasieplats.
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Vård- och omsorgsnämnden
Nämnden ger i sitt yttrande en övergripande bild av sina 
förutsättningar och beredskap för övertagande av verksamheter som 
drivs i extern regi. 

Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa 
utförare inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig 
verksamhet, ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans. 
Dessa utförare driver ett trettiotal olika verksamheter. Ungefär 15-
20 % av drygt 3 300 brukare får sina insatser utförda av externa 
utförare med placering inom kommunen. Omfattningen varierar 
utifrån verksamhetens inriktning. För brukare med särskilda behov 
som inte kan tillgodoses i befintlig verksamhet köper nämnden 
annan enstaka extern plats.

Avtalsperioderna är olika beroende på upphandlingsform och det 
finns i avtalen en reglering av uppsägningsförfarande och 
uppsägningstider som parterna har att följa. Detta styr i normalfallet 
längden på den planeringstid förvaltningen har för att planera ett 
återtagande av verksamhet till intern regi. 

Nämnden anger att kunskap och erfarenhet av vad som krävs vid en 
verksamhetsövergång finns inom flera verksamhetsområden. 
Exempelvis har under de senaste åren två särskilda boendeenheter 
för äldre och två boendeenheter inom LSS-området övergått i intern 
regi. Sammantaget konstateras att verksamhetsövertagande är 
resurskrävande inom flera områden.

Nämnden anger att det finns ytterligare ett förhållande som skulle 
kunna leda till att kommunen måste vara förberedd på att ta över 
verksamhet i intern regi. I regeringens proposition 2017/18:158 ” 
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom 
välfärden” föreslås att tillståndsplikt införs för verksamhet som avser 
hemtjänst enligt socialtjänstlagen, förkortad SoL, samt för 
verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson 
eller avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen föreslås även 
nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att 
beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS samt 
godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva verksamhet 
inom skolväsendet enligt skollagen.
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Kommunkontorets kommentar
Många barn och elever har sin skolgång i fristående verksamheter. 
Kommunkontoret instämmer i barn- och skolnämndens och 
utbildningsnämndens yttrande att det är motiverat att nämnden 
utifrån olika scenarier utreder vilka möjligheter kommunen har att 
bereda plats för lundabarn och lundaelever som på grund av 
avveckling av fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
kan förlora sin plats. 

Vård- och omsorgsnämndens anger i sitt yttrande att kunskap och 
erfarenhet av vad som krävs vid en verksamhetsövergång finns inom 
flera av nämndens verksamhetsområden men också att ett 
övertagande är resurskrävande. Nämnden belyser även att det 
behövs en beredskap i kommunen för att utifrån eventuell ny 
lagstiftning ta över verksamheter i intern regi.  

Kommunkontorets bedömning är utifrån ovanstående att det är 
angeläget att nämnderna säkerställer att de har beredskap och 
kunskap om vilka möjligheter de har att i intern regi bereda plats för 
elever och brukare som kan förlora sin plats eller insatser på grund 
av avveckling av verksamhet som idag bedrivs av privata aktörer.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och 

omsorgsnämnden säkerställer att de har beredskap och 
kunskap om vilka möjligheter de har att i intern regi bereda 
plats för elever och brukare som kan förlora sin plats eller 
insatser på grund av avveckling av verksamhet som idag 
bedrivs av privata aktörer.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum
2018-05-24

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 102 Remiss: Motion från Alexander 
Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill 
(M) - Konsekvensanalys vid minskat 
antal privata välfärdsföretag

Dnr BSN 2018/0418

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerentz (M) och Fredrik 
Ljunghills (M) motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag” på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. I 
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt barn och 
skolnämnden att utreda om de fristående förskolornas inskrivna barn och 
fristående grundskolors elever kan med kort varsel beredas plats i 
kommunal verksamhet. Någon faktisk utredning ska inte göras eller 
påbörjas förrän KF tagit beslut om motionen.
Barn och skolförvaltningen anser att det är motiverat att barn- och 
skolförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka 
möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och lundaelever 
som på grund av avveckling av fristående förskolor och fristående 
grundskolor förlorar sin plats.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 dnr 
2018/0418 
Motion från Moderaterna i Lunds kommun. Konsekvensanalys vid 
minskat antal privata välfärdsföretag. Daterad KS 2018-03-22

Beslut

BSN beslutar
att     avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ” Motion från Alexander Lewerentz (M) samt 
Fredrik Ljunghill (M) – Konsekvensanalys vid minskat antal 
privata välfärdsföretag”.

 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden
Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-05-24 klockan 17.00–

21.00

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)

Ersättare Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Agneta Geijer (S)
Gösta Eklund (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr förvaltningschef, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Sirpa Tomasson, Ekonom, BSN
Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare Yanira Difonis (MP)

Paragrafer § 93-107

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, måndag 28 maj 2018 kl 
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Justerare Utdragsbestyrkande

08:00  

Underskrifter

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Yanira Difonis (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-24

Paragrafer § 93-107

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-29 Datum då anslaget tas ned 2018-06-20

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen

Underskrift
Elisabeth Salomonsson
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00   barnochskola@lund.se www.lund.se 

221 00 Lund      

 

Anna Holmgren 

046 - 359 40 63 

anna.holmgren@lund.se 

Barn- och skolnämnden 

 

Remiss: Motion från Alexander Lewerentz (M) 
samt Fredrik Ljunghill (M) - Konsekvensanalys 
vid minskat antal privata välfärdsföretag 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerentz (M) och Fredrik 

Ljunghills (M) motion "Konsekvensanalys vid minskat antal privata 

välfärdsföretag” på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande. 

Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. I 

motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt barn och 

skolnämnden att utreda om de fristående förskolornas inskrivna barn och 

fristående grundskolors elever kan med kort varsel beredas plats i 

kommunal verksamhet. Någon faktisk utredning ska inte göras eller 

påbörjas förrän KF tagit beslut om motionen. 

Barn och skolförvaltningen anser att det är motiverat att barn- och 

skolförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka 

möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och lundaelever 

som på grund av avveckling av fristående förskolor och fristående 

grundskolor förlorar sin plats. 

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 dnr 

2018/0418 

Motion från Moderaterna i Lunds kommun. Konsekvensanalys vid 

minskat antal privata välfärdsföretag. Daterad KS 2018-03-22 

Barnets bästa 
Ärendet handlar om barns och elevers rätt att erbjudas bredd och kvalitet 

i sin omsorg och i sina studier. Studieresultat kan påverkas negativt om 

det finns risk att eleven måste byta skola under pågående utbildning. 

Ärendet 
Moderaterna i Lunds kommun (Alexander Lewerentz och Fredrik 

Ljunghill) har till kommunfullmäktige överlämnat en motion 

"Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag" där man 

bland annat föreslår att kommunstyrelsen tillsammans med barn- och 
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skolnämnden ska utreda om inskrivna barn och elever i fristående 

förskolor och grundskolor med kort varsel kan beredas plats i de 

kommunala verksamheterna. Kommunkontoret önskar att nämnden i 

remissvaret ger sin inställning till de föreslagna utredningarna. I detta kan 

ingå en uppskattning av resurser/tid som krävs för en sådan utredning 

och/eller om vissa delar redan är utredda. Någon faktisk utredning ska 

inte göras eller påbörjas förrän KF tagit beslut om motionen. 

 

 

Barn och skolförvaltningens förslag till yttrande 
 
Förskola 
I nuläget (2018-05-02) finns det 49 fristående förskolor i Lunds kommun 

med 1369 placerade barn varav 30 från annan kommun. Flest inskrivna 

barn är det på den fristående förskolan International Pre-School of Lund 

med 86 barn. Totalt går 1368 barn i fristående förskola varav 29 barn i 

fristående förskola i annan kommun. 

 
Bild 1 Fristående förskolor 

 
 
1368 barn motsvarar cirka 82 förskoleavdelningar om vi räknar ett snitt 

med 16,7 barn per avdelning. Om vi i teorin skulle placera alla dessa barn 

i kommunal verksamhet motsvarar det att alla avdelningar ökar med fyra 

barn i snitt. Det kan bli aktuellt att ta över en hel förskola i sin helhet med 

lokaler, barn och personal. 
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Grundskola 
I nuläget finns det 13 fristående skolor i Lunds kommun med 1871 elever 

inskrivna per 2 maj 2018 varav 126 kommer från annan kommun. Den 

största skolan är Internationella Engelska skolan med 381 inskrivna varav 

28 kommer från annan kommun. Bild 2 nedan visar var skolorna är 

belägna. Totalt går 1782 elever skrivna i Lunds kommun i fristående 

skola varav 37 i fristående skola i annan kommun (2018-05-02). 

 

Bild 2 –Fristående skolor i Lunds kommun 

 
 
Skulle det bli aktuellt att en större fristående skola läggs ner och om det 

rör sig om flera hundra elever kan det bli aktuellt att ta över hela skolan i 

sin helhet med lokaler, personal och elever. Det är svårt att uppskatta i 

nuläget vilken utredningstid och arbetsinsats som krävs. 
  
Barn och skolförvaltningen anser att det är motiverat att barn- och 

skolförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka 

möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och lundaelever 

som på grund av avveckling av fristående förskolor och fristående 

grundskolor förlorar sin plats 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnden föreslås besluta 
att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ” Motion från Alexander Lewerentz (M) samt 

Fredrik Ljunghill (M) – Konsekvensanalys vid minskat antal 

privata välfärdsföretag”. 

 

 

 

 

 

Jytte Lindborg 

Skoldirektör 

Anna Holmgren 

Ekonom 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 80 Yttrande över: Motion från Alexander 
Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill 
(M) ”Konsekvensanalys vid minskat 
antal privata välfärdsföretag”

Dnr UN 2018/0272

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerents (M) och Fredrik 
Ljunghills (M) motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
utbildningsnämnden att utreda om de fristående skolornas elever med 
kort varsel kan beredas plats i kommunala skolor.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Konsekvensanalys vid 
minskat antal privata välfärdsföretag” den 22 mars 2018, dnr KS 
2018/0266.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) och Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till yttrande över motionen.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse Yttrande över: Motion från 
Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M) 
”Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag”.

 

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-16 UN 2018/0234

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-05-16 klockan 17.00–21.15

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S) 
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Ulf Nilsson (L)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare Ulrika Wallin (L)
Nikolas Pieta Theofanous (C), §§ 78-89, kl. 19:25-21:15
Daniel Beckman (FI)

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 70-75
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 70-80
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 70-77
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 70-80
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 70-84
Malin Dahlgren, rektor , §§ 70-72
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare, §§ 70-76
Robert Jivegård, personalföreträdare LR

Justerare Elias Grabka (C)

Paragrafer § 70-89

Plats och tid för justering Måndagen den 21 maj 2018, kl. 16:00

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-16 UN 2018/0234

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Stewe Löfberg

Ordförande
Anders Ebbesson (MP)

Justerare
Elias Grabka (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-16

Paragrafer § 70-89

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-22 Datum då anslaget tas ned 2018-06-13

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift
Stewe Löfberg
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Utbildningskansliet Diarienummer

2018-04-24 UN 2018/0272

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 138 Stora Södergatan 47 046-35 50 00 046-358074 utbildningsforvaltningen@lund.se  www.lund.se
221 00 Lund

Ingela Arheden

046-3597031

ingela.arheden@lund.se

Utbildningsnämnden

Yttrande över: Motion från Alexander Lewe-
rentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M) 
"Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag”
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerents (M) och Fredrik 
Ljunghills (M) motion "Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
utbildningsnämnden att utreda om de fristående skolornas elever med 
kort varsel kan beredas plats i kommunala skolor.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Konsekvensanalys vid 
minskat antal privata välfärdsföretag” den 22 mars 2018, dnr KS 
2018/0266.

Barnets bästa
Ärendet handlar om elevens rätt att erbjudas ett gymnasieutbud med 
bredd och kvalitet och rätten att slutföra sitt gymnasieprogram enligt 
upprättad studieplan. Studieresultat kan påverkas negativt om det finns  
risk att eleven måste byta skola under pågående utbildning.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har till kommunfullmäktige överlämnat en 
motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag” där 
man bland annat föreslår att kommunstyrelsen tillsammans med utbild-
ningsnämnden ska utreda om de fristående gymnasieskolornas elever 
med kort varsel kan beredas plats i de kommunala gymnasieskolorna. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Gymnasieskolan är en frivillig skolform utan skolplikt, vilket innebär att 
en 16-årig ungdom själv väljer att påbörja en gymnasieutbildning och 
också väljer att börja i en kommunal eller en fristående skola. Alla 
kommuner ska erbjuda ett brett gymnasieutbud i hemkommunen eller 
genom samverkansavtal med andra kommuner. Vidare har kommunen 
inom det kommunala aktivitetsansvaret en skyldighet att verka för att alla 
16 – 20 åringar har en sysselsättning och att så många unga som möjligt 
slutför en gymnasieutbildning. 

Det är dock inte reglerat att en kommun är skyldig att inom innevarande 
läsår erbjuda en gymnasieplats till en ungdom som hoppar av gymnasie-
skolan eller blir utan gymnasieplats om en skola lägger ner. Detta är dock 
något som utbildningsförvaltningen hela tiden arbetar aktivt med.

Fristående gymnasieskolor har varit etablerade i Lund sedan hösten 2001 
och har under åren kompletterat Lunds kommuns gymnasieutbud. De 
fristående skolorna har också bidragit med platser under perioder när 
antal 16-åringar ökat i antal och sökandeantalet till Lunds kommunala 
gymnasieskolor.

I nuläget finns 12 fristående gymnasieskolor i Lund. Under de 17 år som 
fristående gymnasieskolor funnits i Lund har huvudmän och skolor 
skiftat - skolor har blivit uppköpta av annan huvudman och två skolor har 
stängt ner och avvecklats. Ofta beror avveckling av en skola på ett lågt 
elevunderlag, vilket gör att skolan inte får in tillräckligt med elevpeng 
och därför inte har möjlighet att driva verksamheten vidare. 

Hösten 2014 meddelade Carl Adolph Agardgymnasiet i Lund att de 
skulle stänga skolan i juni 2015. Skolan hade då 10 lundaelever i årskurs 
1 och 16 elever i årskurs 2 som förlorade sin gymnasieplats inför hösten 
2015. Skolan erbjöd sina elever att slutföra sitt gymnasieprogram på 
systerskolan i Malmö, Einar Hansengymnasiet, 16 lundaelever valde 
detta. Vidare fick 8 av eleverna plats på Spyken och en på Polhemskolan. 

I mars 2015 under pågående vårtermin meddelade Humanus Gymnasium 
att de skulle avveckla gymnasieverksamheten i Lund efter terminens slut. 
På Humanus fanns då 8 lundaelever i årskurs 1 och 22 lunadelever i 
årskurs 2 som miste sin gymnasieplats. Skolan erbjöd inga alternativa 
gymnasieplatser. Två lundelever fick plats på kommunal skola i Lund 
övriga gick över till sammanlagt 11 olika fristående skolor.

Som framgår ovan har Lunds kommun vid dessa båda tillfällen haft 
möjlighet att fånga upp och placera de lundaelever som velat fortsätta på 
en kommunal skola. I övrigt har eleverna valt att gå till en fristående 
skola. 
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Skulle det bli aktuellt att en större fristående skola lägga ner och det rör 
sig om flera hundra elever, så kommer dessa troligtvis inte gå att stoppa 
in i befintlig verksamhet utan det kan då eventuellt bli aktuellt att ta över 
hela skolan i sin helhet med lokaler, personal och elever. Utredningstid 
och arbetsinsats kring detta är svår att uppskatta i nuläget.

Utifrån ovanstående resonemang att skolor avvecklas och byter huvud-
man menar utbildningskansliet att det är angeläget och motiverat att 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, 
vilka möjligheter kommunen har att bereda plats för lundaelever som på 
grund av avveckling av fristående skolor förlorar sin gymnasieplats.  

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse Yttrande över: Motion från 
Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M) 
"Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag”.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Ingela Arheden
Antagningschef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten



Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 47 Yttrande avseende Motion från 
Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik 
Ljunghill (M) Konsekvensanalys vid 
minskat antal privata välfärdsföretag

Dnr VOO 2018/0248

Sammanfattning
Kommunkontoret har för remissyttrande överlämnat ”Motion från 
Moderaterna i Lunds kommun – Konsekvensanalys vid minskat antal 
privata välfärdsföretag” till vård- och omsorgsnämnden. Remissvaret ska 
lämnas till kommunkontoret senast den 8 juni 2018.
Motionen belyser behovet av att utreda vilken beredskap och kapacitet 
det finns i den kommunala verksamheten för att med kort varsel ta över 
de brukare som idag finns hos de privata utförarna.
Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa utförare 
inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig verksamhet, 
ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans. Dessa utförare 
driver ett trettiotal olika verksamheter Ungefär 15-20 % av drygt 3300 
brukare får sina insatser utförda av externa utförare med placering inom 
kommunen. För brukare med särskilda behov som inte kan tillgodoses i 
befintlig verksamhet köper nämnden annan enstaka extern plats.
Remissvaret ger en övergripande bild av vård- och omsorgsnämndens 
förutsättningar och beredskap för övertagande av verksamheter som drivs 
i extern regi.

Beslutsunderlag
Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2018 dnr 
VOO 2018/0248
Moderaternas motion ”Motion från Alexander Lewerentz (M) samt 
Fredrik Ljunghill (M) - Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag” mars 2018 dnr KS 2018/0266.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till 

kommunkontoret.
 

Beslut expedieras till:
Akten, Kommunkontoret



Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-08 VOO 2018/0284

Justerare Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-05-08 klockan 

17.00–18.40

Ledamöter Christina Sjöström (MP), vice ordförande, ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Ronny Johannessen (M)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V), from § 46
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare Piotr Szybek (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD)
Karin Oscarsson (V), tjänstgör för Martin Stensson (V) tom § 45 

Ersättare Jerry Davidsson (M), from § 48
Manaf Sababi (MP), from § 48
Daniel Kronmann (L), from § 46
Monika Lekander (L)
John Lager (C)

Övriga Ann-Kristin Blomberg, HR-chef och tf förvaltningschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 54
Helena Falk, nämndsekreterare
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 46
Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, tom § 50
Lena Hansen, Kommunal, tom § 54
Lars Öst, Vision, § 48-54
Solweig Palm, verksamhetschef Nytida, § 45
Tarja Lindholm, verksamhetschef Nytida, § 45

Justerare Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer § 43-55

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, 2018-05-17 
kl.15:00

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-08 VOO 2018/0284

Justerare Utdragsbestyrkande

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 2018-05-08

Paragrafer § 43-55

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-21 Datum då anslaget tas ned 2018-06-12

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund 

Underskrift
Helena Falk
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Gemensam administration Diarienummer

2018-04-13 VOO 2018/0248 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Bangatan 10 A 046-35 950 00  vardochomsorg@lund.se www.lund.se
22100 LUND

Susanne Berg

046-3599845

Susanne.berg@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande ”Motion från Moderaterna i Lunds 
kommun – Konsekvensanalys vid minskat 
antal privata välfärdsföretag” 
Sammanfattning
Kommunkontoret har för remissyttrande överlämnat ”Motion från 
Moderaterna i Lunds kommun – Konsekvensanalys vid minskat antal 
privata välfärdsföretag” till vård- och omsorgsnämnden. Remissvaret ska 
lämnas till kommunkontoret senast den 8 juni 2018.
Motionen belyser behovet av att utreda vilken beredskap och kapacitet 
det finns i den kommunala verksamheten för att med kort varsel ta över 
de brukare som idag finns hos de privata utförarna. 
Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa utförare 
inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig verksamhet, 
ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans. Dessa utförare 
driver ett trettiotal olika verksamheter Ungefär 15-20 % av drygt 3300 
brukare får sina insatser utförda av externa utförare med placering inom 
kommunen. För brukare med särskilda behov som inte kan tillgodoses i 
befintlig verksamhet köper nämnden annan enstaka extern plats. 
Remissvaret ger en övergripande bild av vård- och omsorgsnämndens  
förutsättningar och beredskap för övertagande av verksamheter som drivs 
i extern regi. 

Beslutsunderlag
-Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2018 dnr 
VOO 2018/0248.
- Moderaternas motion ”Motion från Alexander Lewerentz (M) samt 
Fredrik Ljunghill (M) - Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag” mars 2018 dnr KS 2018/0266.

Barnets bästa
En del av de insatser som utförs av extern utförare kan beröra barn och 
unga, som exempelvis personlig assistans samt avlösar- och 
ledsagarservice. Ett minskat antal externa utförare kan innebära behov av 
att byta utförare samt färre valbara alternativ av utförare.  
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Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning
Samtliga insatser som beviljas utifrån socialtjänstlagen och LSS omfattar 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Ett minskat antal 
externa utförare kan innebära behov av att byta utförare samt färre 
valbara alternativ av utförare.     

Ärendet
Kommunkontoret har överlämnat en remiss till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande.
Motionen belyser det förslag som regeringen presenterat som syftar till 
att begränsa vinster i välfärdsföretag. Oberoende utredare, 
revisionsbyråerna PwC och Grant Thornton, beskriver att en betydande 
del av de företag som idag levererar välfärdstjänster i Sverige skulle vara 
tvungna att lägga ned sin verksamheter om förslaget blir verklighet.
”Inom vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde finns ett flertal 
enskilda aktörer som driver särskilt boende, daglig verksamhet eller 
erbjuder hemvård inom ramen för LOV.
Dessa vård- och utbildningsplatser skulle i så fall istället behöva 
anordnas i kommunal regi. Obeaktat ideologisk ståndpunkt, för eller mot 
privata aktörer i välfärden, ligger det utan tvekan i Lunds kommuns 
intresse att se över beredskapen för att vid behov kunna ta emot de elever 
och brukare som idag finns hos de privata utförarna”
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med vård och 
omsorgsnämnden, utreda vilken beredskap och kapacitet Lunds 
kommun har för att med kort varsel ta över särskilda boenden 
som drivs i enskild regi.

- att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med vård och 
omsorgsnämnden, utreda vilken beredskap och kapacitet Lunds 
kommun har inom hemvården och insatser enligt LSS att med 
kort varsel ta över det arbete som bedrivs av privata utförare.
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Externa utförare inom vård- och omsorg
Inom Vård och omsorgsnämndens ansvarsområde finns det ett antal 
verksamheter som drivs av externa utförare enligt avtal.
Redovisning av omfattningen i enligt nämndens årsanalys, se tabellen 
nedan där det framgår fördelning av antal och andel av brukare som har 
intern respektive extern utförare för sina insatser.

Utförare SoL                             
Hemvård

SoL                               
Särskilt 
boende

LSS                                      
Boende

LSS                        
Daglig 

verksamhet

LSS 
Ledsagare

LSS                         
Avlösare

Kommunal 
utförare

1 463 (ca 
91%)

611 (ca 
77%)

336 (ca 
94%)

283 (ca 
72%)

81 (ca 
76%)

33 (ca 
52%

Extern 
utförare

149 (ca 
9%)

186 (ca 
23%)

21 (ca 
6%

111 ( 
ca 28%)

26 (ca 
24%)

31 ( 
ca 48%)

 Avtal upphandlade enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) 
Sammanlagt fyra enheter inom särskilt boende för äldre samt tre enheter 
med servicebostäder inom LSS området drivs enligt LOU avtal i extern 
regi. Myndighetsfunktionen beslutar och tilldelar lägenhet till brukare 
utifrån behov och tillgång.

Avtalsperioderna för äldreboendena löper till och med 2022-08-31 med 
möjlighet till förlängning.

Avtalsperioderna för servicebostäderna inom LSS löper till och med 
2021-09-30 med möjlighet till förlängning.

Endast om part åsidosätter sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte 
vidtagits inom den föreskrivna tiden får den missnöjde parten säga upp 
avtalet med 6 månaders uppsägningstid. 

Part får säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten i 
väsentligt hänseende brutit mot avtalet.

En förtida uppsägning av avtalet är kopplat till vitesklausuler.

Nämnden köper också enstaka externa platser i enlighet med det 
avropsavtal som Kommunförbundet Skåne tecknat. Det handlar om ett 
tjugotal platser för brukare med särskilda behov som inte kan tillgodoses 
i befintlig verksamhet. Avtal med utföraren tecknas i varje enskilt ärende.
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Avtal upphandlade enligt Lag om valfrihet (LOV)  
Kommunen har avtal med 13 externa utförare av LSS insatser och 5 
utförare av hemvård/hemsjukvård. Dessa verksamheter bedrivs enligt 
LOV- avtal och brukarna väljer själv utförare av beviljade insatser.
LOV innebär ett ständigt öppet förfaringssätt för upphandling. 
Förfrågningsunderlag finns tillgängligt på kommunens hemsida och på 
Kommerskollegiet och utförare kan när som helst ansöka om att bli 
godkänd utförare av angivna insatser. 
Modellen innebär en viss rörlighet av aktuella utförare. Under 2017 
inkom fem nya ansökningar om att bli godkänd utförare enligt LOV 
varav två ansökningar har godkänts och avtal har tecknats med nämnden. 
Fyra utförare valde att säga upp sina avtal.
Utförare som avser att avveckla sin verksamhet ska meddela kommunen 
och brukarna minst 3-6 månader före verksamhetens upphörande.

Avtalen kan sägas upp om kommunen avser att inte längre tillämpa 
valfrihetssystem med en uppsägningstid om 3 månader. 

Vård och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa utförare 
inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig verksamhet, 
ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans. Ungefär 15 – 20 % 
av det totala antalet brukare får sina insatser utförda av externa utförare. 
Omfattningen varierar utifrån verksamhetens inriktning. Nämnden köper 
också externa platser för ett tjugotal brukare.
Avtalsperioderna är olika beroende på upphandlingsform och det finns i 
avtalen en reglering av uppsägningsförfarande och uppsägningstider som 
parterna har att följa. Detta styr i normalfallet längden på den  
planeringstid förvaltningen har för att planera ett återtagande av 
verksamhet till intern regi. 
Två särskilda boendeenheter för äldre (Ärtan och Nibblegården) övergick 
under 2017 till intern regi då det externa driftsavtalet löpte ut.
Under 2015 övergick två boendeenheter inom LSS området (Hillebards-
gränden och Kulgränden) över från extern drift till kommunalt drift.

Beredskap inom förvaltningen
Kompetens
Det finns idag en bred ledningskompetens inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Det finns kompetens att driva verksamheten i 
egen regi inom samtliga områden.
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Organisation
Inom alla områden förutom personlig assistans bedriver kommunen 
verksamhet i olika omfattning. Det innebär att det finns en kommunal 
organisation att kunna docka till ytterligare verksamheter. 
All personlig assistans finns i extern regi och där finns ingen kommunal 
organisation att koppla till ett eventuellt övertagande av verksamhet. 
Grundregeln är att brukaren själv väljer utförare som finns på marknaden. 
För de brukare som inte vill eller kan välja finns det ett antal utförare 
med avtal enligt LOV som brukaren hänvisas till.
Omfattningen i förhållandet av extern/intern verksamhet i de olika 
verksamhetsområdena skulle vid ett övertagande ge olika ansträngning i 
organisationen. Som exempel bedrivs cirka 10 % av hemvården i extern 
regi medan det är 25 % av daglig verksamhet som drivs av extern 
utförare.
Ett omfattande övertagande av verksamheter till kommunal kan innebära 
att behov av utökad ledningsorganisation.

Kompetensförsörjning/Rekrytering
Vid en verksamhetsövergång erbjuds som regel medarbetarna att följa 
med över till den nya arbetsgivaren. När det gäller omvårdnadspersonal 
och legitimerad personal så följer oftast flertalet med i övergången. När 
det gäller chefer råder oftast ett omvänt förhållande och utförarna 
internrekryterar oftast sina resursstarka chefer till andra positioner inom 
företaget. Det innebär nästan undantagslöst att det krävs en 
chefsrekrytering vid ett övertagande. Chefsrekryteringen är en av 
förvaltningens stora utmaningar. 

Fastigheter och lokaler
Det är vård- och omsorgsförvaltningen som har tecknat avtal på 
fastigheterna för samtliga särskilda boenden för äldre och boende inom 
LSS oavsett driftsform. 

Externa utförare ansvarar själv för de verksamhetslokaler som behövs för 
att bedriva verksamhet inom exempelvis hemvård och daglig verksamhet. 
Här kan det inom vissa områden uppstå en problematik med att hitta 
lämpliga lokaler för fortsatt drift av sådan verksamhet som inte vid en 
övergång kan kopplas till befintlig kommunal verksamhet som 
exempelvis daglig verksamhet. För viss befintlig verksamhet är 
lokalfrågan redan ansträngd och ett stort tillskott av medarbetare/brukare 
ryms inte inom befintliga lokaler.

En verksamhetsövergång ställer krav på omfattande insatser i form av 
besiktningar och inventeringar. 

Dokumentation
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Tillgången till aktuell dokumentation kring den enskildes insatser enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvården är av väsentlig betydelse för 
att säkra brukarens och patientens insatser och för den medicinska 
säkerheten. Samtliga utförare har idag i enlighet med avtal skyldighet att 
dokumentera i vård- och omsorgsförvaltningens dokumentationssystem 
vilket säkrar en övergång mellan verksamheterna.

Erfarenhet
Kunskap och erfarenhet av vad som krävs vid en verksamhetsövergång  
finns inom flera verksamhetsområden. Sammantaget kan konstateras att 
verksamhetsövertagande är resurskrävande på flera områden. 
Övergångar skapar oro hos berörda brukare och närstående, det finns risk 
för brister i samband med övergången då verksamheten tappar fokus på 
kärnverksamheten. Det krävs omfattande informationsinsatser, insatser 
från HR området och myndighetsfunktion samt ekonomisk hantering och 
planering av IT/telefoni liksom en rad formaliteter för överlämnande av 
ansvaret för verksamheten. Vid LOV insatser krävs ett omval från 
brukaren för att ny utförare ska ta över insatsen.
Rekryteringsarbetet kräver också både framförhållning, tid och resurser 
då det är ett svårt rekryteringsläge till chefstjänster och för legitimerad 
personal. 

Övrigt
Det finns ytterligare ett förhållande som skulle kunna leda till att 
kommunen måste vara förberedd på att ta över verksamhet i intern regi. I 
regeringens proposition 2017/18:158 ” Ökade tillståndskrav och sär-
skilda regler för upphandling inom välfärden” föreslås att tillståndsplikt 
införs för verksamhet som avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen, 
förkortad SoL, samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av 
kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen 
föreslås även nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska 
förutsättningar för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL 
och LSS samt godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva 
verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till 

kommunkontoret.
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Ann-Kristin Blomberg
Tf Förvaltningsdirektör

Susanne Berg
Kvalitetschef 

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt 
Alexander Lewerentz (M) "Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom 
fritt sök Skåne"

Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit 
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor 
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök Skåne” 
inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben 
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS 
2018/0205.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 79 dnr UN 
2018/0242.
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” 
den 1 mars 2018, dnr KS 2018/0205.

Barnets bästa
Ärendet gäller utveckling av information för att underlätta barns val 
till gymnasiet, vilket är positivt.

Ärendet
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit 
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor 
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslår de att det ska utvecklas ett 
gemensamt system för kvalitetsjämförelser mellan de 
gymnasieskolor som omfattas av samverkansavtalet, både fristående 
och kommunala, som ska publiceras på webbplatsen skanegy.se. I 
motionen ges även förslag på nyckeltal: antal elever per lärare, andel 
lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel elever med examen 
samt resultat från Skolinspektionens enkät Skolenkäten m fl.
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Utbildningsnämnden har översänt yttrande över motionen. 
Nämnden ställer sig positiv till förslaget att inom ramen för Fritt sök 
Skåne utveckla ett system för kvalitetsjämförelser, under 
förutsättning att samtliga 37 kommuner inom samverkansavtalet 
blir överens om att detta ska genomföras, att de nyckeltal som 
används bygger på nationell statistik med hög kvalitet, vilket 
motionsskrivarna också föreslår, samt att sidan helt och hållet 
administreras av Kommunförbundet Skåne.

Utbildningsnämnden beslutade i huvudsak i enlighet med motionen 
med tillägg att även information om ”t.ex. vilka språkval som kan 
göras, tillgång till ett välutrustat skolbibliotek med kompetent 
personal och servering av skolmat med allsidig näringsriktig och 
ekologisk inriktning” skulle kunna ingå i publiceringen.  

I yttrandet framgår även att nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att till 
förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes 
gymnasiesamverkan föreslå att utöka sökwebben skanegy.se med 
kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret instämmer med de av motionsställarna och 
utbildningsnämndens framförda argument gällande fördelarna med 
att tillgängliggöra kvalitetsjämförelser. Kommunkontoret anser även 
att eftersom informationen redan idag är tillgänglig via flera olika 
hemsidor och att processen med att få med samtliga huvudmän inom 
ramen för fritt sök kan bli utdragen borde Lunds kommun som 
huvudman för en betydande del av Skånes gymnasieplatser föregå 
med gott exempel och samla och tillgängliggöra kvalitetsdata för de 
kommunala gymnasieskolorna inom kommunen redan tidigare.

Kommunkontoret föreslår att publiceringen görs på kommunens 
hemsida, på vilken det redan idag finns motsvarande 
kvalitetsjämförelser för bland annat de kommunala särskilda 
boendena. 

Avseende vilken information som bör publiceras vill 
kommunkontoret framföra att det är av stor vikt att det är tydligt för 
betraktaren vilka delar av informationen som är nationellt eller 
regionalt jämförbar kvalitetsdata och vilka delar som har karaktären 
av marknadsföring.



Tjänsteskrivelse 3 (3)

2018-08-08 Diarienummer

KS 2018/0205

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att ge utbildningsnämnden i uppdrag att till 

förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes 
gymnasiesamverkan föreslå att utöka sökwebben skanegy.se 
med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser samt

att utbildningsnämnden redan nu börjar publicera kvalitetsdata 
för de kommunala gymnasieskolorna inom kommunen på 
kommunens hemsida.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 79 Yttrande över: Motion från Louise 
Rehn Winsborg (M) och Alexander 
Lewerentz (M) ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan 
gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”

Dnr UN 2018/0242

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och 
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen 
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbild-
ningsnämnden för yttrande (KS 2018/0205). 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ”ge utbildnings-
nämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök 
Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben 
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser”.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 dnr UN 
2018/0242
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta kvalitets-
jämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” den 1 mars 
2018, dnr KS 2018/0266.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
yttrande.

Stig Svensson (S) och Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg:

att  förutom de i motionen föreslagna nyckeltalen skulle även kunna ingå 
t ex vilka språkval som kan göras, tillgång till ett välutrustat skolbibliotek 
med kompetent personal och servering av skolmat med allsidig närings-
riktig och ekologisk inriktning.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvalt-

ningens tjänsteskrivelse Yttrande över motion från Louise Rehn 
Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta 



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” 
med följande tillägg:

att  förutom de i motionen föreslagna nyckeltalen skulle även 
kunna ingå t ex vilka språkval som kan göras, tillgång till ett 
välutrustat skolbibliotek med kompetent personal och servering av 
skolmat med allsidig näringsriktig och ekologisk inriktning.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-16 UN 2018/0234

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-05-16 klockan 17.00–21.15

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S) 
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Ulf Nilsson (L)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare Ulrika Wallin (L)
Nikolas Pieta Theofanous (C), §§ 78-89, kl. 19:25-21:15
Daniel Beckman (FI)

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 70-75
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 70-80
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 70-77
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 70-80
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 70-84
Malin Dahlgren, rektor , §§ 70-72
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare, §§ 70-76
Robert Jivegård, personalföreträdare LR

Justerare Elias Grabka (C)

Paragrafer § 70-89

Plats och tid för justering Måndagen den 21 maj 2018, kl. 16:00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Stewe Löfberg

Ordförande
Anders Ebbesson (MP)

Justerare
Elias Grabka (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-16

Paragrafer § 70-89

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-22 Datum då anslaget tas ned 2018-06-13

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift
Stewe Löfberg
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 138 Stora Södergatan 47 046-35 50 00 046-358074 utbildningsforvaltningen@lund.se  www.lund.se
221 00 Lund

Mia Reuterborg

046-354747

mia.reuterborg@lund.se

Utbildningsnämnden

Yttrande över: Motion från Louise Rehn 
Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M)  
"Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan 
gymnasieskolor inom fritt sök Skåne"
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och 
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen 
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbild-
ningsnämnden för yttrande (KS2018/0205). 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige besluta att ”ge utbildnings-
nämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök 
Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben 
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser”.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 dnr UN 
2018/0242 (denna skrivelse)
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta kvalitets-
jämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” den 1 mars 
2018, dnr KS 2018/0266.

Barnets bästa
Ärendet gäller utveckling av information för att underlätta barns val till 
gymnasiet, vilket är positivt.

Ärendet
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och 
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen 
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbild-
ningsnämnden för yttrande (KS2018/0205). Yttrandet ska ha inkommit 
till kommunkontoret senast 2018-06-08. 
Lunds kommun har sedan 2009 haft ett samverkansavtal med kommuner 
och gymnasieförbund i Skåne och västra Blekinge, som innebär att 
ungdomar som bor i området fritt kan söka till både de kommunala och 
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fristående gymnasieskolorna. Modellen kallas Fritt sök Skåne. 
Samverkanskommunerna har en gemensam informationsportal med 
information om bl a utbud och antagning (www.skanegy.se).
I motionen föreslår Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander 
Lewerentz (M) att det ska utvecklas ett gemensamt system för kva-
litetsjämförelser mellan de gymnasieskolor som omfattas av samver-
kansavtalet, både fristående och kommunala, som ska publiceras på 
webbplatsen skanegy.se. I motionen ges även förslag på nyckeltal: antal 
elever per lärare, andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel 
elever med examen samt resultat från Skolinspektionens enkät 
Skolenkäten m fl.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att inom ramen 
för Fritt sök Skåne utveckla ett system för kvalitetsjämförelser, under 
förutsättning att samtliga 37 kommuner inom samverkansavtalet blir 
överens om att detta ska genomföras, att de nyckeltal som används 
bygger på nationell statistik med hög kvalitet, vilket motionsskrivarna 
också föreslår, samt att sidan helt och hållet administreras av Kommun-
förbundet Skåne. 
Skolverket har sedan några år en webbsida med nyckeltal för 
kvalitetsjämförelser mellan alla skolor i Sverige, www.valjaskola.se.   
Det finns dock minst två skäl till att skapa en egen webbplats för 
kvalitetsjämförelser inom Fritt sök Skåne. För det första innehåller 
Skolverkets webbplats endast nyckeltal som finns i Skolverkets 
databaser. Det finns nyckeltal hos andra myndigheter som borde 
inkluderas. Motionsskrivarna föreslår exempelvis resultat från Skol-
inspektionens enkätundersökning. För det andra så går det inte att på ett 
smidigt sätt avgränsa sökningen på Skolverkets webbplats till de skolor 
som ingår i Fritt sök Skåne.
Motionsskrivarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar ”att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om 
”fritt sök Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka 
sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvali-
tetsjämförelser” (s.1). 
Utbildningsförvaltningen föreslår att beslutsförslaget justeras enligt 
följande: ”att ge utbildningsnämnden i uppdrag att till förvalt-
ningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes gymnasiesamverkan 
föreslå att utöka sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet 
till kvalitetsjämförelser”.

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvalt-

ningens tjänsteskrivelse Yttrande över motion från Louise Rehn 

http://www.valjaskola.se/
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Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) "Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne".

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Mia Reuterborg
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Mattias Nilsen

0733-341052 

mattias.nilsen@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia 
Honeth (L) "Skydda Lunds innerstad mot stoft 
och buller från järnvägen"
Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. De föreslår kommunfullmäktige att uppdra 
åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och 
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen 
och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och 
hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, verksamheter och 
människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för yttrande. 
Miljönämnden svarar att det är Trafikverket som ansvarar för att utredningar 
genomförs avseende järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser. 
Ramverket för framtagande av en ny järnvägsplan sätter tydliga ramar för 
Trafikverkets ansvar och åtaganden.
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt om att det är Trafikverkets 
ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser, samt 
att en sådan ovillkorligen kommer att ske när det blir aktuellt att utreda 
lösningar för ökad kapacitet genom centrala Lund. Samtidigt finns det en 
svaghet i att den mer närliggande utbyggnaden av fyra spår mellan Högevall-
Arlöv medför effekter även vid andra platser utefter sträckan. Därmed är det 
lämpligt att Lunds kommun i sin dialog med Trafikverket om 
järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet av att buller och stoft 
utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle bli utan verkan bör Lunds 
kommun överväga att göra en egen utredning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Miljönämndens beslut den 12 april 2018 §41
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN 
2018/0020
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) "Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen" den 15 februari 2018 dnr 
KS 2018/0160
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Barnets bästa
Barn kan vara mer känsliga än vuxna för miljöpåverkan. Då barn bor i 
järnvägens närområde i centrala Lund är det av stor vikt att en tillräcklig 
luftkvalitet och bullernivå säkerställs. 

Ärendet
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. Motionärerna är positiva till den kommande 
kapacitetshöjningen som fyrspårsutbyggnaden mellan Högevall och 
Arlöv medför, men anser även att det är av yttersta vikt att Lunds 
kommun och framför allt statliga Trafikverket beaktar och planerar för de 
olika negativa miljö- och hälsoaspekterna. 
De föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att, i 
samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra en 
grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen. 
Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får 
för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Motionärerna anser inte att det är kartlagt hur stoftet från järnvägen 
sprider sig i det omkringliggande området i Lunds innerstad, vilka 
konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur 
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret menar 
motionärerna att det är angeläget att ta reda på de maximala värdena och 
inte bara räkna ut en genomsnittlig bullernivå.
Därmed föreslår de kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen 
att, i samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra 
en grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen 
och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, 
verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.

Bakgrund
Staten planerar att genomföra ett antal stora och viktiga infrastruktur-
satsningar inom järnvägsområdet under de kommande decennierna. 
Trafikverket har redan påbörjat utbyggnaden till fyra spår sträckan 
Arlöv-Flackarp. Järnvägsplanen för denna sträcka beräknas vara klar för 
fastställelse under 2018.
Trafikverket har även påbörjat planeringen för en dubbelspårig järnväg 
mellan Hässleholm och Lund. Under 2018 kommer Trafikverket att 
förbereda utredningsarbetet inför kommande järnvägsplan för den 
aktuella sträckan. Kommunen och Trafikverket har en dialog kring en 
mängd frågor som måste utredas och studeras inför denna 
järnvägsutbyggnad. Frågor som stadsutveckling, buller och luftkvalitet, 
men även risk och säkerhet, utgör viktiga planeringsförutsättningar.

Järnvägsplan och miljöbedömningar
I miljöbalkens kap. 6 finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och 
bedömning av miljöeffekter. Frågor som rör buller och luftkvalitet skall tas 
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upp i järnvägsplanens miljökonsekvensbedömning (MKB) och utgör en 
väsentlig del av beslutsunderlaget. 

Nämndernas yttrande
Miljönämnden påtalar att Lunds kommun har en pågående dialog med 
Trafikverket kring viktiga planeringsförutsättningar för järnväg i Lunds 
innerstad. De menar även att det är Trafikverket som ansvarar för att 
tillräckliga utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens miljöeffekter 
och miljökonsekvenser. Framtagande av en ny järnvägsplan sätter tydliga 
ramar för Trafikverkets ansvar. Vidare påtalas det att miljöförvaltningen 
kommer att bevaka att Trafikverket sköter sitt uppdrag avseende detta.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt att det är Trafikverkets 
ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser, samt 
att en sådan utredning kommer att genomföras när det blir aktuellt att utreda 
lösningar för ökad kapacitet genom centrala Lund. Vidare noterar 
kommunkontoret att berörda förvaltningar inom kommunen redan har 
påbörjat ett arbete med att analysera vilka frågor och konsekvenser som måste 
utredas och studeras närmare.
Samtidigt finns det en svaghet i att den mer närliggande utbyggnaden av 
fyra spår mellan Högevall-Arlöv medför effekter även vid andra platser 
utefter sträckan. Därmed är det lämpligt att Lunds kommun i sin dialog 
med Trafikverket om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet 
av att buller och stoft utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle 
bli utan verkan bör Lunds kommun överväga att göra en egen utredning.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i sin dialog med Trafikverket 

om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtala behovet av att 
genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och 
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser 
dessa får för bebyggelse, verksamheter och människor i 
närområdet i Lunds tätort

att därmed anse motionen besvarad

Carin Hillåker
tf Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Klas Svanberg
Mia Honeth
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 41 Yttrande över motion från Klas 
Svanberg (M) och Mia Honeth (L) - 
”Skydda Lunds innerstad mot stoft 
och buller från järnvägen” 

Dnr MN 2018/0020 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0512. 

Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. De lyfter att järnvägen är ett betydelsefullt 
transportslag för gods och persontransporter såväl nationellt som 
regionalt, men att den samtidigt är inte är oproblematisk ur ett lokalt 
miljöperspektiv då tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från 
järnvägsspåren. 

Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men anser även att det  
är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt statliga 
Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och 
hälsoaspekterna. De föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och 
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen 
och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och 
hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, verksamheter och 
människor i närområdet i Lund stad. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för 
yttrande. 

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr 2018/0020.3, 
MR 2018.0512.2. 
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) - ”Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen” den 15 februari 2018,  
dnr KS 2018/0160. 

Yrkanden 
Robert Barnes (L) yrkar följande: ”att miljönämnden bifaller motionen 
(’Skydda Lunds innerstad mot stoft och buller från järnvägen’) och följer 
motionens intention att ta initiativ att genomföra en grundlig kartläggning 
av stoftspridning och buller från järnvägen i Lunds stad”. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Johan Thümmel (M) tillstyrker Robert Barnes (L) yrkande. 

Mathias Thurén (S), Olof Peterffy (V) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut 
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Ordförande ställer därefter proposition på Robert Barnes (L) yrkande om 
bifall till motionen och finner att miljönämnden beslutar att avslå 
yrkandet. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Reservationer 
Robert Barnes (L) och Johan Thümmel (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för deras egna yrkanden (se bilaga 1). 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Miljönämnden 
 
Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-04-12 klockan 18.00–22.30 
  
Ledamöter Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande, tjänstgör som 

ordförande på sammanträdet. 
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Mathias Thurén (S) 
Vlasta Sabljak (S) 
Johan Thümmel (M), närvarande §§ 38-41, 48 
Ewa Björnberg (MP) 
Robert Barnes (L) 
Olof Peterffy (V) 
Ljiljana Lipovac (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Carl von Friesendorff (M) 

Martin Stockfors (MP), tjänstgör för Petter Forkstam (MP) 
Bozena Irene Werbart (L), tjänstgör för Johan Thümmel (M) §§ 42-
47, 49-54 

  
Ersättare Ludvig Stigsson (S) 

Margareta Grip Holmes (S) 
Ivan Kruzela (S) 
Raed Bashitialshaaer (MP) 
Peter Hedberg (L) 
Lars Siljebratt (V) 
Lisa Mari Sundin (C) 

  
Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef 

Sabina Lindell, Nämndsekreterare 
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef 
Catharina Dahlström, Miljöingenjör, närvarande §§ 38-41, 48 

 
Justerare Lars V Andersson (C) 
  
Paragrafer § 38-54 
  
Plats och tid för justering 13 april 2018 kl. 13.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum 

Tilliten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Sabina Lindell 
  
  
Ordförande  
 Eleni Rezaii Liakou (S) 
  
  
Justerare  
 Lars V Andersson (C) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-12 
  
Paragrafer § 38-54 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-04-16 Datum då anslaget tas ned 2018-05-08 
  
Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund 
  
  
Underskrift  
 Sabina Lindell 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Stefan Andersson

046-359 52 77

stefan.andersson@lund.se

Miljönämnden

Yttrande över motion från Klas Svanberg (M) 
och Mia Honeth (L) - "Skydda Lunds innerstad 
mot stoft och buller från järnvägen"
Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. De lyfter att järnvägen är ett betydelsefullt 
transportslag för gods och persontransporter såväl nationellt som 
regionalt, men att den samtidigt är inte är oproblematisk ur ett lokalt 
miljöperspektiv då tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från 
järnvägsspåren.
Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men anser även att det 
är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt statliga Trafikverket 
beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och hälsoaspekterna. De 
föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att, i 
samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra en 
grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen. 
Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får 
för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för yttrande.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr 2018/0020.3, 
MR 2018.0512.2.
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) - "Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen" den 15 februari 2018, 
dnr KS 2018/0160.

Barnets bästa
Barn kan vara mer känsliga än vuxna för miljöpåverkan. Kommunens 
agerande i stadsplaneringen syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.
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Ärendet
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun där de tar upp att järnvägen är ett 
betydelsefullt transportslag för gods och persontransporter såväl 
nationellt som regionalt. Järnvägen möjliggör arbets- och studiependling 
för tusentals personer varje dag och binder ihop Lunds kommun med 
övriga delar av Skåne och Öresundsregionen och bidrar därmed till 
Lunds attraktivitet. Planerna på att bygga ett nytt resecentrum antas 
innebära ett lyft för stadsutvecklingen och göra resandet till/från eller 
via Lund C mer tilltalande.
Samtidigt är järnvägen, som går rakt genom Lunds innerstad, inte 
oproblematisk ur ett lokalt miljöperspektiv. Tågtrafiken medför både 
buller och stoftspridning från järnvägsspåren. Trafiken har ökat 
dramatiskt de senaste 25 åren och i dagsläget passerar det ungefär 460 
tåg per dygn. Den planerade kapacitetshöjningen av stambanan med fyra 
spår Arlöv-Lund kommer att öka tågtrafiken ytterligare till knappt 580 
tåg per dygn. Den så kallade Armaturkurvan är en extra orsak till buller 
och stoftspridning. Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men 
anser även att det är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt 
statliga Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och 
hälsoaspekterna.
Motionärerna anser inte att det är kartlagt hur stoftet från järnvägen 
sprider sig i det omkringliggande området i Lunds innerstad, vilka 
konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur 
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret så är det 
angeläget att ta reda på de maximala värdena och inte bara räkna ut en 
genomsnittlig bullernivå och utgå ifrån att den sätter miljöstandarden.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och 
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen 
och bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa 
får för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund 
stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för 
yttrande.

Yttrande
Staten planerar att genomföra ett antal stora och viktiga infrastruktur-
satsningar inom järnvägsområdet under de kommande decennierna.
Trafikverket har redan påbörjat utbyggnaden till fyra spår sträckan Arlöv-
Flackarp. Trafikverket har under de senaste två åren arbetat intensivt med 
att ta fram ett förslag till en järnvägsplan för sträckan Flackarp-Lund, 
som går ut på att fyrspåret förlängs från Flackarp vidare in till Ringvägen i 
Lunds stad. Genom medfinansiering får Lunds kommun en ny station för 
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Pågatåg vid Klostergården. Järnvägsplanen för denna sträcka beräknas 
vara klar för fastställelse under 2018.
Trafikverket har även påbörjat planeringen för en dubbelspårig järnväg 
för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och 
Lund. Den nya järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan 
storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och avlastar Södra stam-
banan. För Lunds kommun inkluderar detta projekt även en ny järnvägs-
station i ett centralt läge vid Lund C längs den nya dubbelspåriga 
höghastighetsjärnvägen. Möjligheten att förlägga järnvägen och den nya 
stationen i tunnel genom staden diskuteras också.
Under 2018 kommer Trafikverket att förbereda utredningsarbetet inför 
kommande järnvägsplan för den aktuella sträckan. Det första steget i 
järnvägsplanen blir att utreda lokaliseringen av den nya järnvägen. 
Kommunen och Trafikverket har en pågående dialog kring en mängd 
frågor som måste utredas och djupstuderas inför denna järnvägsutbyggnad. 
Frågor som stadsutveckling, buller och luftkvalitet, men även risk och 
säkerhet, utgör några viktiga planeringsförutsättningar.

Järnvägsplan och miljöbedömningar
I miljöbalkens kapitel 6 finns bestämmelser om identifiering, beskrivning 
och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och 
program (strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder 
(specifika miljöbedömningar). Syftet med en miljöbedömning är att 
integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar 
utveckling främjas.
Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effekter som är positiva 
eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller 
inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på:

1. befolkning och människors hälsa,
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk 

mångfald i övrigt,
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och 

kulturmiljö,
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön.

Frågor som rör buller och luftkvalitet skall således tas upp i järnvägs-
planens miljökonsekvensbedömning (MKB). Frågorna skall behandlas 
som en av flera delar i MKB-processen och utgör en väsentlig del av 
beslutsunderlaget. Buller- och luftkvalitetsanalyser bör utföras i form av 
separata utredningar som införlivas bland övriga delar i MKB.

Synpunkter på motionärens förslag
Motionärerna tar upp ett antal viktiga frågor som behöver utredas närmare 
i samband med kommande järnvägsutbyggnad genom centrala Lund. 
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Berörda förvaltningar inom kommunen har påbörjat ett arbete med att 
analysera vilka frågor och konsekvenser som måste utredas och djup-
studeras närmare. Lunds kommun har en pågående dialog med Trafikverket 
kring viktiga planeringsförutsättningar som fler spår, höghastighetståg samt 
en eventuell nedgrävning av spår och station skulle innebära för en hållbar 
stadsutveckling, och då i synnerhet för Lunds innerstad.
I sammanhanget bör påpekas att det är Trafikverket som ansvarar för att 
adekvata och relevanta utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens 
miljöeffekter och -konsekvenser. Ramverket för framtagande av en ny 
järnvägsplan sätter också tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och 
åtaganden.
Miljöförvaltningen kommer att bevaka att Trafikverket genomför de 
utredningar, modelleringar och analyser som behövs för att bedöma 
järnvägens miljöeffekter, och att Trafikverket vidtar adekvata åtgärder 
bland annat med avseende på buller och luftkvalitet så att de negativa 
effekterna på människors hälsa och miljön minimeras.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Stefan Andersson
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen



Motion
Lund, 2018-02-15

Skydda Lunds innerstad mot stoft och buller från 
järnvägen

Järnvägen genom Lund har varit och är givetvis än idag oerhört viktig av många anledningar. 
Inte nog med att järnvägen är ett betydelsefullt transportslag för gods och persontransporter 
från södra Sverige och vidare upp i landet. Järnvägen möjliggör även arbets- och 
studiependling för tusentals personer varje dag och binder ihop Lunds kommun med övriga 
delar av Skåne och Öresundsregionen. Möjligheten att snabbt ta tåget från Lund till 
exempelvis Copenhagen Airport/Kastrup är ett exempel på hur järnvägen, inklusive 
Öresundsbron, bidrar till Lunds attraktivitet. Planerna på att bygga ett nytt resecentrum 
kommer också innebära ett lyft för stadsutvecklingen och göra resandet till och från eller via 
Lund C mer tilltalande.

Samtidigt är järnvägen, som går rakt genom Lunds innerstad, inte oproblematisk ur ett lokalt 
miljöperspektiv. Tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från järnvägsspåren. 
Trafiken har ökat dramatiskt de senaste 25 åren och i dagsläget passerar det ungefär 460 tåg 
per dygn. Den planerade kapacitetshöjningen av stambanan med fyra spår Arlöv-Lund 
kommer att öka tågtrafiken ytterligare till knappt 580 tåg per dygn. Den så kallade 
Armaturkurvan är en extra orsak till buller och stoftspridning. Vi är positiva till 
kapacitetshöjningen men anser även att det är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför 
allt statliga Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och 
hälsoaspekterna. Dels ligger det många bostäder nära järnvägen, men även andra 
verksamheter. Den nya kommunala gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, och dagens 
Svaneskola är andra exempel på verksamheter som berörs av trafikökningen.

Det är inte kartlagt hur stoftet från järnvägen sprider sig i det omkringliggande området i 
Lunds innerstad, vilka konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur 
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret så är det angeläget att ta reda 
på de maximala värdena och inte bara räkna ut en genomsnittlig bullernivå och utgå ifrån att 
den sätter miljöstandarden.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och 
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och 
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för 
bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad

Klas Svanberg (M) Mia Honeth (L)



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-05-22 KS 2017/1211

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Pernilla West (FI) m.fl.  
"Vegetabilisk mat som norm vid politiska 
sammankomster och evenemang"
Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson Bengtsson 
(-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att all mat som 
serveras vid politiska sammankomster och evenemang ska vara 100 % 
vegetarisk, med minst 50 % helt vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid politiska 
sammankomster och evenemang.

Barnets bästa
Förslaget berör inte barn.

Ärendet
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson Bengtsson 
(-) har inkommit med en motion om vegetabilisk som norm vid politiska 
sammankomster och evenemang.
I motionen anförs bl.a. följande. Det finns många starka skäl att minska 
konsumtionen av kött-, ägg- och mejeriprodukter. I den omställningen 
bör även Lunds politiker och andra förtroendevalda vara delaktiga. Vi 
äter i dag i Sverige mer proteiner än vi behöver och köttkonsumtionen 
ökar. Att äta mer vegetabiliskt minskar miljöpåverkan inom en rad 
områden. I Lunds kommun har vi idag flera handlingsplaner som indirekt 
förespråkar en minskad köttproduktion. Bland annat målsättningen om att 
100 % av inköpta livsmedel ska vara ekologiska enligt LundaEko II samt 
mål om att sänka kommunens lokala och globala utsläpp av 
växthusgaser, kemikalier, gifter och andra miljöskadliga ämnen. För att 
kunna nå dessa mål krävs konkreta, kraftfulla handlingar. Som 
förtroendevalda bär vi även ett ansvar att föregå med gott exempel. För 
att på ett effektivt sätt minska vår miljöpåverkan och därmed ta ansvar 
för vår gemensamma framtid föreslår motionärerna att all mat som 
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serveras vid politiska sammankomster och evenemang ska vara 100 % 
vegetarisk, med minst 50 % helt vegetabiliska alternativ.

Kommunkontorets kommentar
Sammankomster och evenemang förekommer av varierande slag och i 
olika konstellationer. Vid de tillfällen då någon form av mat ska serveras 
bör det vara upp till respektive konstellation att ta ställning till hur 
beställningen ska läggas upp med hänsyn till formen för sammankomsten 
och deltagarna. Vad som kan vara en lämplig ordning skiljer sig rimligen 
åt beroende på tillfälle och bör därför inte regleras i ett 
kommunövergripande beslut. Detta hindrar inte att servering av 
vegetarisk/vegetabilisk mat kan eftersträvas.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Carin Hillåker
T.f. kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Ulrika Dagård

0734 – 15 09 30

ulrika.dagard@gmail.com

Kommunstyrelsen

Motion från Pernilla West (FI) m.fl "Vegetabilisk mat 
som norm i Lunds skolor och förskolor"

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och 
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt 
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av 
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt 
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att 
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och 
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar 
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har 
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat 
yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018 
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018 
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Barnets bästa
Ärendet handlar om att minska matens klimatpåverkan genom att 
barn och unga i Lunds skolor och skolor ska ät mer vegansk kost. 
Dock framgår det av nämndernas yttranden att i dagsläget kan inte 
måltidsservice säkerställa att barnen/eleverna får sitt näringsbehov 
tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet med 
vegetabilisk mat som norm. Därför är det osäkert om förslaget i 
motionen är förenligt med barnets bästa.
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Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och 
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt 
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av 
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt 
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att 
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och 
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar 
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har 
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat 
yttrandena.

Sammanfattning av remissyttrandena
Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden har kontaktat måltidsservice, skolledare, 
skolor och förskolor i Lund för att förhöra sig om möjligheten att 
servera ett 100 % veganskt kostalternativ till barn och elever.

Måltidsservice uppger att de har svårigheter med att säkerställa att 
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till 
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och 
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har 
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt 
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa 
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det 
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat 
vegetabilisk mat.

Skolledare och måltidsservice uppger att de beställer färre antal 
portioner när det är vegetarisk kost på matsedeln vilket innebär att 
elever äter mindre de dagarna. Detta också beroende av vilken typ av 
vegetarisk mat som serveras. 

Förskolor uppger att de små barnen generellt äter mindre när 
vegetarisk kost serveras och att det därför äts mer mellanmål under 
de dagarna. 

Skolorna uppger att eleverna äter mindre när det serveras 
helvegetariskt mat, dock menar vissa skolor att de behöver utbilda 
och entusiasmera elever till att äta mer vegetariskt och att 
måltidsservice behöver utveckla och förnya de vegetariska 
alternativen. Vissa skolor serverar redan dagligen ett vegetariskt 
alternativ som komplement.
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Barn- och skolnämnden instämmer inte i F!:s förslag utan föreslår 
istället att en dag per vecka fortsätter att vara helvegetarisk i 
förskolan och skolan, samt resterande dagar erbjuda ett vegetariskt 
alternativ parallellt med ordinarie måltidsutbud, för att på så sätt 
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost.  
Eventuellt kan införande av vegetarisk kost parallellt med det 
ordinarie måltidsutbudet innebära ökade kostnader. 

Servicenämnden
Servicenämnden ser positivt på kommunens målsättningar om att 
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor. 

Servicenämnden uppger att de har svårigheter med att säkerställa 
att barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 
30 % av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till 
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och 
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har 
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt 
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa 
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det 
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat 
vegetabilisk mat.

I servicenämndens uppdrag ingår också att se till att elever vill äta 
den mat som serveras och att matsvinnet minskar. Under de dagar 
då enbart vegetariska måltider serveras ökar matsvinnet och antalet 
matgäster minskar. 

Servicenämnden menar att varje elev även fortsättningsvis ska ges 
möjlighet att välja det alternativ som passar hen bäst i enlighet med 
Kostpolicy för Lunds kommun. 

Servicenämnden beslutar i sitt yttrande att serviceförvaltningen i 
samråd med kommunkontoret initierar en uppdatering av 
Kostpolicy för Lunds kommun under nästa mandatperiod och i 
arbetet med att uppdatera kostpolicyn utreda förslag om vegetarisk 
mat två gånger i veckan i skolan.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till aktivt medverka till att 
minska matens miljöpåverkan. 

Utbildningsnämnden har kontaktat måltidsservice. Måltidsservice 
uppger att de har svårigheter med att säkerställa att 
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till 
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exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och 
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har 
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt 
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa 
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det 
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat 
vegetabilisk mat.

Utbildningsnämndens skolor erbjuder redan dagligen ett vegetariskt 
alternativ. Skolorna och eleverna ser det som positivt och ser det 
som en självklarhet att fortsätta med vegetariska alternativ. Elever 
som önskar kan även få vegansk kost dagligen.  

Kommunkontorets kommentar över remissyttrandena
Kommunkontoret instämmer i nämndernas bedömning att det är 
positivt att Lunds kommun försöker minska sin klimatpåverkan och 
främjar hälsosamma levnads- och matvanor.

Det framgår från barn och skol-, service- och utbildningsnämndens 
yttrande att måltidsservice i dagsläget inte kan säkra att barn och 
elever får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det 
dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. 

Utbildningsnämndens skolor serverar redan idag ett vegetariskt 
alternativ dagligen i sina skolor, vilket är förenligt med 
måltidsservices bedömning att elever i gymnasieåldern är medvetna 
om och kan ta ansvar för sitt dagliga näringsbehov. Dessutom 
erbjuds de elever i gymnasieskolan som önskar, vegansk mat 
dagligen. Dock är bedömningen att måltidsservice inte kan 
säkerställa och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och 
ska ta det ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har 
önskat vegetabilisk mat.

Med utgångspunkt från ovanstående sammanfattning och 
nämndernas yttranden är det inte lämpligt i dagsläget att bifalla F!:s 
motion. Kommunkontoret föreslår därför att motionen avslås. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att avslå motionen.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 31 Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och 
förskolor

Dnr SN 2018/0022

Sammanfattning
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera 
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor, 
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan 
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt 
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls 
såsom den är formulerad idag.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10.
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005.
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.
Bra mat i skolan, SLV 2013.
Bra mat i förskolan, SLV 2007.
Kostpolicy för Lunds kommun.
LundaEkoII .
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN 
2018/0045.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.

Yrkanden
Sammanträdet ajourneras klockan 18.30-18.39.
Lars Leonardsson (M) yrkar, med instämmande av Inger Tolsved 
Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac (KD) och Ingvar Hansson (C), bifall till 
de två första att-satserna i förvaltningens förslag, avslag till den tredje 
att-satsen i förvaltningens förslag samt följande tilläggsatt-sats:
Att med stöd av det förvaltningen anför föreslå avslag på motionen.
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till de två första att-satserna i förvaltningens 
förslag, avslag till den tredje att-satsen i förvaltningen förslag samt 
följande tilläggsatt-sats:
Att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda 
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.
Pontus Kjellström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl. 
yrkande att bifalla den första att-satsen i förvaltningens förslag mot 
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl. 
yrkande att bifalla den andra att-satsen i förvaltningens förslag mot 
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition Pontus Kjellströms (V) 
yrkande att bifalla den tredje att-satsen i förvaltningens förslag mot 
avslag på densamma och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Mats Nilssons (S) tilläggs-
attsats mot avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl. 
tilläggsatt-sats mot avslag på densamma och finner att nämnden avslår 
yrkandet.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Johan Lambreus Mattsson (MP), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), 
Pontus Kjellström (V) och Barbro Törnqvist (S) röstar avslag till 
yrkandet.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Ljiljana Lipovac 
(KD) och Ingvar Hansson (C) röstar bifall till yrkandet.
Med 5 röster mot 4 beslutar nämnden således att avslå yrkandet från Lars 
Leonardsson (M) m.fl.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat som 

norm i Lunds skolor och förskolor översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2018-04-01,

att kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar 
uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa 
mandatperiod samt

att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda 
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.

Reservationer
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac 
(KD) och Ingvar Hansson (C) reserverar sig mot servicenämndens 
beslut till förmån för sitt egna yrkande.
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Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar
Servicedirektör Pål Svensson informerar nämnden om en felskrivning i 
förvaltningens tjänsteskrivelse och gör en muntlig rättelse i den tredje av 
förvaltningens föreslagna att-satser och rättar ordet vegetarisk till 
vegetabilisk.



Servicenämnden Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-18 SN 2018/0163

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden
Plats och tid Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2018-04-18 klockan 17.00–19.49

Ajournering Klockan 18.30–18.39

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), ersätter Klara Twete (S)
Ingvar Hansson (C), ersätter Gert Andersson (C)

Ersättare Rolf Sällryd (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)

Övriga Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 29-30
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 29-34
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 29-30
Johanna Ahl, Måltidschef, Måltidsservice, §§ 29-34

Justerare Pontus Kjellström (V)

Paragrafer § 29-37

Plats och tid för justering Serviceförvaltningen, Brotorget 1 den 24 april klockan 16.00



Servicenämnden Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-18 SN 2018/0163

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Anna Månsson

Ordförande
Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare
Pontus Kjellström (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-18

Paragrafer § 29-37

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-25 Datum då anslaget tas ned 2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift
Anna Månsson



 

   
Serviceförvaltningen 

Måltidsservice 
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Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  

Box 41 Brotorget 1 046-359 50 00  www.lund.se serviceforvaltningen@lund.se 
221 00 Lund 

Johanna Ahl 

046-3595150 

Johanna.ahl@lund.se 

 
Servicenämnden 

 
 

Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk mat som norm i 
Lunds skolor och förskolor 
Dnr SN 2018/0022 

Sammanfattning 
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera 
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor, 
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan 
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt 
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls 
såsom den är formulerad idag.  

Beslutsunderlag 
Skollagen 2010:800 kap 10. 
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005. 
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.  
Bra mat i skolan, SLV 2013. 
Bra mat i förskolan, SLV 2007. 
Kostpolicy för Lunds kommun. 
LundaEkoII . 
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210. 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN 
2018/0045. 
Barnchecklista. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018 (denna skrivelse). 

Barnets bästa 
Barnchecklista bifogas. 

Ärendet 
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera 
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor, 
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan 
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt 
detta, samt att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost 
behålls såsom den är formulerad idag. Feministiskt initiativ hänvisar till 
rön som påvisar att animalisk kosthållning bidrar till miljöpåverkan och 
ohälsa, samt att kommunens målsättningar i LundaEkoII kräver kraftfulla 
och konkreta handlingar för att kunna uppnås.  
Serviceförvaltningen kan lämna ett utlåtande avseende de 
skolverksamheter som ingår i serviceförvaltningens uppdrag. 
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Förvaltningen vill dock i sammanhanget påminna om de skolor och 
förskolor i den kommunala verksamheten som Måltidsservice inte 
tillhandahåller måltider till. Barn och skolförvaltningen har således yttrat 
sig i ärendet.  

Kostpolicy för Lunds kommun 
Serviceförvaltningen ska, enligt Lunds kommuns kostpolicy, 
tillhandahålla skolmåltider som säkerställer ett fullvärdigt näringsintag, 
är goda, omväxlande och av hög kvalitet.  
Kostpolicyn är ett kommungemensamt styrdokument som beslutats av 
kommunfullmäktige 2014-08-28 och ska uppdateras en gång per 
mandatperiod. Kostpolicyn bygger bland annat på Skollagen, Statens 
Livsmedelsverks råd om Bra mat i skolan, Nordiska 
näringsrekommendationer (NNR) och Svenska 
näringsrekommendationer (SNR).  
 
Kostpolicyn anger att Lunds kommun ska öka utbudet av vegetariska 
maträtter och sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar 
näringsinnehållet. I kostpolicyn står det att skolelever bör erbjudas minst 
två maträtter att välja mellan, och det ska finnas minst ett lakto-ovo-
vegetariskt alternativ.  
 
I kostpolicyn anges även att Lunds kommun ska arbeta för fortsatt hållbar 
utveckling genom att bland annat välja livsmedel med så liten miljö- och 
klimatpåverkan som möjligt, samt att arbeta aktivt för att minska 
matsvinnet. Arbetet för fortsatt hållbar utveckling konkretiseras 
ytterligare i LundaEkoII, bland annat genom målsättningen om 100 % 
ekologiskt upphandlade livsmedel till år 2020.   
 

Livsmedelsverkets råd om vegetabilisk mat i skolan 
Livsmedelsverket avråder inte från vegetabilisk mat i förskolan eller 
skolan men poängterar att vegetabilisk mat kräver noggrann planering 
och goda kunskaper om mat och näringsämnen eftersom den saknar 
vitamin B12, oftast innehåller mindre protein, kalcium, riboflavin (B2) 
och D-vitamin. För att vegetabilisk mat ska vara näringsmässigt 
tillfredsställande menar Livsmedelsverket att det krävs noggrann 
planering och tillskott av åtminstone vitamin B12 och D-vitamin, och att 
det är viktigt att ha en bra dialog med vårdnadshavaren och vara tydlig 
med att det är vårdnadshavaren, och inte förskolan eller skolan, som har 
ansvar för att den vegetabiliska måltiden kompletteras med kosttillskott. 

Vegetariska och vegetabiliska måltider i Lunds kommuns 
skolor  
Idag serveras ett vegetariskt alternativ i skolan varje dag. 
Serviceförvaltningen erbjuder även helt vegetariska måltider en till två 
dagar i veckan. Skoleleverna behöver inte anmäla sig som vegetarianer 
för att äta det vegetariska alternativet.  
 
I gymnasieskolan serveras vegetabiliska alternativ till de elever som 
önskar detta. Även i förskola och grundskola F-9 kan vegetabiliskt 
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alternativ erbjudas. I förekommande fall förs en dialog mellan 
Serviceförvaltningen, Skolhälsovård, ansvarig skolpersonal, och 
vårdnadshavare där vårdnadshavaren informeras om riskerna, behovet av 
kompletterande kosttillskott, samt att ansvaret för att tillgodose 
näringsriktighet ligger hos vårdnadshavaren. 

Serviceförvaltningens yttrande 
Serviceförvaltningen ser positivt på kommunens målsättningar om att 
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor, och håller 
med om att det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå uppsatta 
mål. 
 
Samtidigt ska serviceförvaltningen säkerställa att skoleleverna får sitt 
näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet. Med 
vegetabilisk mat som norm har serviceförvaltningen svårigheter att 
tillgodose det dagliga behovet av bland andra D-vitamin och vitamin 
B12, varför dessa behöver kompletteras eller ersättas med kosttillskott 
utanför skolan. 
 
Serviceförvaltningen har gjort bedömningen att elever på gymnasienivå 
som väljer vegetabilisk mat har erforderlig kunskap och kan ta eget 
ansvar för att tillgodose sig näringsbehovet över dagen. För elever i lägre 
åldrar ser dock serviceförvaltningen ingen möjlighet att säkerställa att så 
sker och har i dagsläget inte heller möjlighet att avkräva det ansvaret 
varken från de enskilda eleverna eller deras vårdnadshavare som inte 
själva aktivt önskar vegetabilisk mat.  
 
I serviceförvaltningens uppdrag ingår även att se till att skoleleverna vill 
äta maten som serveras och att matsvinnet minskar.  
Attityden till vegetarisk och vegetabilisk mat varierar bland eleverna, 
vilken visar sig i att antalet matgäster minskar och att matsvinnet ökar de 
dagar vi serverar enbart vegetariska måltider.  
 
Mot bakgrund av svårigheten att säkerställa näringsriktiga vegetabiliska 
måltider samt rådande varierande inställning till vegetarisk och 
vegetabilisk mat ser serviceförvaltningen att respektive elev fortsatt ges 
möjlighet att välja det alternativ som passar den bäst, i enlighet med 
Kostpolicy för Lunds kommun.  

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden förslås besluta 
 
att såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat 

som norm i Lunds skolor och förskolor översända 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-01,  

 
att kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar 

uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa 
mandatperiod samt  
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att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda 
förslag om vegetabilisk mat två gånger i veckan i skolan. 

Serviceförvaltningen 

Pål Svensson Johanna Ahl 
Servicedirektör Måltidschef 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 37 Yttrande över: Remiss i ärende Motion 
(FI) ”Vegetabilisk mat som norm i 
Lunds skolor och förskolor”

Dnr UN 2018/0186

Sammanfattning
Feministiskt initiativ (FI) har till kommunfullmäktige överlämnat en 
motion om införandet om vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds 
förskolor och skolor. Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som 
bakgrund till förslaget. Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt 
veganskt kostalternativ serveras dagligen, samt att det minst två 
dagar/vecka endast ska serveras vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN 
2018/0186
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
yttrande med undantag för sista stycket i yttrandet.

Ulf Nilsson (L), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) instämmer 
i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.

Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande 
i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag mot Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras 
yrkande om bifall till förvaltningens förslag med undantag för sista 
stycket i yttrandet och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande 
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande: Anders Ebbesson (MP), Stig 
Svensson (S), Cecilia Skoug (S), Per Almén (S), Ibrahim 
Kakahama (V) röstar ja.



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Louise Rehn Winsborg (M), Rasmus Törnblom (M), Ulf Nilsson (L), 
Elias Grabka (C), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.

Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden 
således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från FI, 
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-
14 med undantag för sista stycket i yttrandet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-28 UN 2018/0187

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-03-28 klockan 17.00–20.28

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Cecilia Skoug (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 30-40
Ingela Arheden, antagningschef , §§ 30-35
Magnus Sternudd, ekonom, §§ 30-36
John Jönsson, utvecklingsledare
Pernilla Svensson, IKT-samordnare, §§ 30-32
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 30-37
Robert Jivegård, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
1 åhörare

Justerare Stig Svensson (S)

Paragrafer § 30-44

Plats och tid för justering Utbildningskansliet onsdagen den 4 april 2018, kl. 10:30

Underskrifter



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-28 UN 2018/0187

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Stewe Löfberg

Ordförande
Anders Ebbesson (MP)

Justerare
Stig Svensson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-28

Paragrafer § 30-44

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-04 Datum då anslaget tas ned 2018-04-26

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift
Stewe Löfberg



Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Utbildningskansliet Diarienummer

2018-03-14 UN 2018/0186

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 138 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  utbildningsforvaltningen@lund.se  www.lund.se
22100 Lund

Sara Alfredsson

 

sara.alfredsson@lund.se

Utbildningsnämnden

Yttrande över: Remiss i ärende Motion (FI) 
"Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor 
och förskolor"
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om införandet om 
vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds förskolor och skolor. 
Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som bakgrund till förslaget. 
Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt veganskt kostalternativ 
serveras dagligen, samt att det minst två dagar/vecka endast ska serveras 
vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN 
2018/0186 
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.  

Barnets bästa
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens 
miljöpåverkan genom att äta vegansk kost. Barn och elever påverkas i 
högsta grad av maten de äter. Det är inte säkert att vegansk kost är bra för 
barn och elever i Lund. Utbildningsförvaltningen har inte haft möjlighet 
att inhämta utförliga åsikter från barn i ärendet. 

Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att utbildnings-
förvaltningen ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i skolan 
samt att det två av veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100% veganskt 
måltidsalternativ i skolan. I motionen lyfts även att svenskarna har ökat 
sin konsumtion av kött, ägg och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare 
anges att det minskar miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk 
kost). Utbildningsnämnden ska avge ett yttrande i ärendet. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-03-14 UN 2018/0186

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag och läroplan, med 
arbetet med hållbar utveckling och människans respekt för miljön. I 
skolan ska all undervisning genomsyras av vissa övergripande perspektiv 
där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen i alla ämnen ska bl.a. 
belysa hur samhällets funktioner och människans sätt att leva kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska även tränas i att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till att 
minska matens miljöpåverkan, men anser inte att det är möjligt att införa 
ett veganskt måltidsalternativ i skolan, istället för det vegetariska som 
erbjuds idag, som komplement till det ordinarie måltidsutbudet. 
Utbildningsförvaltningen kan inte ställa sig bakom förslaget att införa två 
dagar per vecka med 100% vegansk kost i skolan. 

Utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att 
förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ i 
skolan. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att elever får i sig 
ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost skulle serveras. 
Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett fullgott 
näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till elever. 

Utbildningsförvaltningens skolor erbjuder redan idag minst ett 
vegetariskt alternativ varje dag. Detta är uppskattat av eleverna och 
skolorna ser det som en självklarhet att fortsätta med vegetariska 
alternativ och också positiva till att i större utsträckning kunna erbjuda 
veganska alternativ. Dock kan tilläggas att alla elever i förvaltningens 
verksamheter har möjlighet att få vegansk kost dagligen om så önskas. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att en dag per vecka fortsätter vara helt 
vegetarisk i skolan samt att resterande dagar erbjuds ett vegetariskt 
alternativ parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet. 

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ” Yttrande över: Motion från F!, 
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-
14.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2018-03-14 UN 2018/0186

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-21

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 66 Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och 
förskolor

Dnr BSN 2018/0045

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och 
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i 
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska 
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. 
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.  
Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår 
istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och 
skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ 
parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet 
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket 
framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.  
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt 
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie 
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför 
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN 
2018/0045 
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210

Yrkanden
Jens Modéer (MP) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP) 
återremittera för förtydligande samt
att synliggöra och redogöra för vilka de ekonomiska konsekvenserna 
skulle vara, 
att lundaEko, agenda 2030 samt WHO/Livsmedelsverket 
rekommendationer beaktas
att föreslå kompetenshöjande insatser för att möta en ökad efterfrågan av 
vegetarisk kost.

Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Alexander Lewerentz 
(M), Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L) och John Sunnqvist (KD) 
bifall till förvaltningens förslag och avslag återremiss.



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-21

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.

Ordförande ställer proposition på yrkandena 

Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande
Nej till Jens Modéers (MP) yrkande

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Anderssons 
(S) med fleras yrkande.

Beslut

BSN beslutar
att     avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som 
norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-07.

Reservationer
Miljöpartiet föreslog en återremiss då vi ansåg att Barn- och 
skolförvaltningens svar vara bristfälligt. 
Enligt tjänsteskrivelsen antas det bli dyrare med vegetabilisk kost. Detta 
är inte korrekt. Animalisk kost är generellt dyrare än vegetabilisk kost.
Tjänsteskrivelsen initierar att måltidsservice inte har möjlighet att hantera 
omställningen till vegetabilisk kost då det inte finns tillräcklig kunskap 
bland personal ute på enheterna att tillhandahålla näringsriktig kost. BSF 
bör därför föreslå att måltidsservice aktivt höjer kompetens hos 
personalen för att möta ett ökat behov och efterfrågan av vegetabilisk 
kost. 
Vi menar att för att klara målen i LundaEko II bör måltiderna inom skola 
och förskola bli mer växtbaserade. Detta krävs också för att möta de 
klimatmål som går att finna i agenda 2030. 
Omvärldsanalysen var heller inte grundad i fakta utan rent spekulativ.
Av den anledningen väljer vi i Miljöpartiet att reservera oss mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt Initiativ instämmer i Miljöpartiets 
yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret 
Akten



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-21 BSN 2018/0158

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden
Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-03-21 klockan 17.00–

21.00

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP), tjänstgörande t o m §59 kl 19.00
Hanna Gunnarsson (V)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) fr o m §60 kl 
19.30

Ersättare Ola Christiansson (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Kontorschef, BSN
Mats Jönsson, Skolchef, BSN
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN
Sofia Güll, Kommunikatör, BSN
Anita Bengtsson, HR-konsult, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Mira Norrsell, Miljösamordnare, K&F
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Annika Kristiansson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare Staffan Bolin (L)

Paragrafer § 56-72



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-21 BSN 2018/0158

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, fredag 23 mars 2018 kl 
13:00

Underskrifter

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Staffan Bolin (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-21

Paragrafer § 56-72

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-26 Datum då anslaget tas ned 2018-04-17

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen

Underskrift
Elisabeth Salomonsson



 

   

Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Skolkontoret  Diarienummer  

 2018-03-07 BSN 2018/0045  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00   barnochskola@lund.se www.lund.se 

221 00 Lund      

 

Emma Möller 

046-3599248 

emma.moller@lund.se 

Barn- och skolnämnden 

 

Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som 
norm i Lunds skolor och förskolor 

Sammanfattning 
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 

mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och 

skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i 

förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska 

erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. 

Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.  

 

Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår 

istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och 

skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ 

parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet 

vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket 

framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.  

 

För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt 

införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie 

måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför 

beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN 

2018/0045.  

Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 

den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.   

Barnets bästa 
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens 

miljöpåverkan, vilket är bra för barn och elever i Lund men eftersom 

måltidsservice i Lund inte i dagsläget kan garantera ett fullgott 

näringsinnehåll i vegansk kost är det inte i barnets bästa att införa 

vegansk kost. 
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  Diarienummer  
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Ärendet 
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 

mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och 

skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i 

förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska 

erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. I 

motionen lyfts även att svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg 

och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar 

miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost). Barn- och 

skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.  

 

Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande 
Förskolorna och skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag 

och läroplan, med arbetet med hållbar utveckling och människans respekt 

för miljön. Förskolan ska enligt läroplanen lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv 

framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka 

till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 

och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa 

barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar 

till en bättre miljö. I skolan ska all undervisning genomsyras av vissa 

övergripande perspektiv där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen 

i alla ämnen ska bl.a. belysa hur samhällets funktioner och människans 

sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska 

även tränas i att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt 

skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor.  

 

Barn- och skolförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att 

förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ till 

barn och elever. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att barn 

och elever får i sig ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost 

skulle serveras. Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett 

fullgott näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till barn och elever.  

 

Vid efterhörande med skolledare och måltidsservice så har det visat sig 

att skolorna beställer färre antal portioner när det är vegetarisk kost på 

matsedeln vilket bör innebära att elever äter något mindre mat de dagar 

det serveras vegetarisk kost. Samtidigt påpekar både måltidsservice och 

rektorerna att det beror på vad för sorts vegetarisk kost det handlar om, 

när det är vegetariska biffar, soppor eller falafel så beställer skolorna inte 

färre portioner utan det är framförallt när det är vegetariska grytor, 

gratänger eller ”såser”.  

 

Barn- och skolförvaltningen har även inhämtat information från förskolor 

i Lund om hur de små barnen äter när det är vegetarisk kost. En generell 

bild som ges är att de små barnen äter sämre när det serveras vegetariskt 

och att det äts mer mellanmål de dagar det varit vegetarisk kost. 
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Samtidigt är många förskolor positiva till att vänja barnen vid vegetarisk 

kost och arbetar kontinuerligt med detta.  

 

Skolornas bild av vegetarisk kost är mer splittrad. Det finns ett fåtal 

skolor som i nuläget serverar ett vegetariskt alternativ dagligen som 

komplement. Även skolorna uppger att eleverna äter mindre när det 

serveras helvegetariskt och att både skolan och måltidsservice behöver 

förbättra arbetet med vegetarisk kost. Vissa skolor har identifierat att de 

behöver arbeta mer med att entusiasmera eleverna inför att äta 

vegetariskt samtidigt som skolorna ser ett behov av att måltidsservice 

utvecklar och förnyar de vegetariska alternativen.  

 

Vidare har elevråd på några högstadieskolor tillfrågats om hur de ser på 

vegetarisk mat och även bilden de ger är splittrad. Något elevråd är 

mycket positiv till vegetarisk mat och vill ha fler helvegetariska dagar 

medan andra elevråd tycker att en helvegetarisk dag är för mycket. 

 

Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till 

att minska matens miljöpåverkan men anser inte, mot bakgrund av 

ovanstående omvärldsbevakning, att det är möjligt att införa ett veganskt 

måltidsalternativ i förskola och skola som komplement till det ordinarie 

måltidsutbudet. Barn- och skolförvaltningen kan inte heller ställa sig 

bakom förslaget att införa två dagar per vecka med 100% vegansk kost i 

förskolan och skolan.  

 

Barn- och skolförvaltningen föreslår istället att en dag per vecka 

fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och skolan och att det 

resterande veckodagar erbjuds ett vegetariskt alternativ parallellt med det 

nuvarande ordinarie måltidsutbudet. För att på det sättet vänja barn och 

elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket framöver kan leda 

till en utökning av fler helvegetariska dagar.  

 

För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt 

införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie 

måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför 

beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnden föreslås besluta 
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! - 

Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-

07.  

 

Jytte Lindborg 

Skoldirektör 

Emma Möller 

Utvecklingsledare 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten. 
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Kostpolicy 
för Lunds kommun
Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel  
och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun 
fullmäktige, gäller från och med 20140828
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Inledning
I Lunds kommun är engagemanget stort för den goda 
och värdefulla måltiden. Lundaslätten erbjuder Sveriges 
finaste åkermark vilket har bidragit till att skapa goda 
mat traditioner. Vällagad mat och tilltalande måltider i 
inbjudande miljö är viktigt för lundaborna. Mat och mål-
tider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje, 
som mötesplats och kulturbärare. 

För lundaborna är det också viktigt att mat produceras 
på ett sätt som inte äventyrar matförsörjningen för kom-
mande generationer. Därför tillagar och serverar Lunds 
kommun med stolthet mat och måltider som så långt som 
möjligt är producerade klimatsmart, gynnar den biolo-
giska mångfalden, utan kemiska bekämpningsmedel och 
handelsgödsel samt med goda arbetsvillkor. 

En kostpolicy för Lund ska spegla alla dessa aspekter. 
Kommunens ambition är att mat och måltider ska bidra 
till matglädjen och medverka till en god folkhälsa.
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Varför en kostpolicy?
Kostpolicyn är ett kommun
gemensamt styrdokument samt ett 
stöd och verktyg för förtroende-
valda och verksamheter att styra, 
säkerställa och profilera mat och 

mål tider som erbjuds av Lunds 
kommun. Med hjälp av kostpolicyn 

tydliggörs kommunens målsättning 
att matgäster i Lund ska erbjudas goda 

måltider i en trivsam miljö, tillagade av 
bra råvaror som producerats med fokus på 

en hållbar utveckling. 

Alla ska känna trygghet i att mat och måltider har 
rätt näringsinnehåll samt att råvaror, måltidsmiljö och livs

medels hygien håller hög kvalitet. Goda matvanor ska grundläggas 
och matlusten ska stimuleras. Mat och måltider ska bygga på kloka val 
för hälsa och miljö inom kommunens ekonomiska ramar. 

Kostpolicyn ska följas vid upphandling och inköp, entreprenad och så 
långt som möjligt vid representation. 

Kostpolicy för vem?
Kostpolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av 
kommunens mat och måltider. Det kan vara förskolebarn, skolelever 
eller personer i olika typer av boenden, personal, vårdnadshavare, anhö-
riga med flera. 

För mat och måltider som hanteras och tillhandahålls inom till exempel 
bad och fritidsanläggningar, cafeterior, restauranger, daglig verksamhet, 
social omsorg och träffpunkter ska kostpolicyn ses som ett vägledande 
dokument och kommunens ambitionsnivå med mat och måltider ska 
återspeglas i utbudet till den betalande matgästen.
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Uppföljning och ansvar
Kostpolicyn innehåller inga indikatorer och nyckeltal på till exempel 
andel inköpta ekologiska livsmedel. Konkreta siffermål framgår av  
LundaEko1 och andra styrdokument.

Kostpolicyn uppdateras en gång per mandatperiod.
 
Varje nämnd ansvarar för att kostpolicyn efterlevs och ska följa upp att 
alla verksamheter med mat och måltider arbetar i enlighet med policyn. 
Kostpolicyn ska kompletteras med för verksamheten anpassade riktlinjer 
som är kända hos såväl matgäster som personal. Nämnderna ansvarar 
också för att policyn ligger som grund för såväl intern som extern be-
ställning av verksamhet där måltider ingår. 

1. LundaEko är Lunds kommuns program i ekologisk hållbar utveckling.
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Övergripande för mat och måltider
• Goda måltider ska tillagas och serveras på ett för alla säkert sätt med 

matglädje, kvalitet och bra näringsinnehåll – måltiderna ska alltid 
vara något att se fram emot.

• Maten som serveras ska vara näringsriktig, god, omväxlande och av 
hög kvalitet oavsett maträtt och/eller specialkost.

• Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande, triv-
sam, hälsofrämjande och bidra till en fin helhetsupplevelse av mål
tiden.

• Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas inne-
håll.

• Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfär-
dade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska 
motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska 
näringsrekommendationer (SNR).

• Möjlighet att aktivt påverka och ta ansvar för maten och måltidsmil-
jön ska främjas genom forum som stimulerar till engagemang där till 
exempel matgäster, anhöriga samt personal och/eller berörda chefer 
medverkar. 

Källa: Bra mat i skolan, SLV 2013

Näringsriktig

Hållbar

Trivsam

Integrerad

God

Säker
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Källa: Bra mat i skolan, SLV 2013

Maten ska 
vara nyttig, 
omväxlande 
och av hög 
kvalitet.

Måltiderna  
ska vara 
något att se 
fram emot.

Maten ska  
tillagas så 
nära mat-
gästen som 
möjligt.
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• Bemötande mellan matgäster och personal ska vara trevligt och 
respekt fullt och bidra till att måltiden blir en positiv upplevelse.

• Personal som arbetar med måltider ska ha relevant utbildning, stort 
engagemang och kunskap samt ges löpande kompetensutveckling för 
sitt uppdrag.

• I varje verksamhet där livsmedel hanteras ska det finnas tydliga ruti-
ner och regelbunden egenkontroll för säker mat. En tydlig ansvarsför-
delning säkerställer vem som ansvarar för att lagstiftningen följs.

• Strävan är att tillagning av maten sker så nära matgästen som möjligt.

• Andelen hel- och halvfabrikat ska minimeras och då de används ska 
de vara av hög kvalitet.

• Livsmedel ska vara fria från onödiga tillsatser.

• Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i fram-
kant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp. För att ständigt bli 
bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling är inriktningen att:

 – ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt 
producerat, god djurhållning, rättvis handel, ursprungs-
märkning och fritt från genmodifiering

 – välja livsmedel med så liten miljö och klimatpåverkan 
som möjligt

 – främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spann-
mål, samt där det är möjligt öka utbudet av vegetariska 
maträtter

 – i möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och 
om möjligt naturbetande djur 

 – sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar 
näringsinnehållet

 – välja fisk från hållbara bestånd
 – säsongsanpassa inköp och utbud
 – öka andelen lokalt producerade livsmedel som uppfyller 

uppställda krav
 – aktivt arbeta med att minimera matsvinnet
 – ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksma-

terial och transporter med så liten miljö, klimat och 
hälsopåverkan som möjligt.
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Hållbara livsmedelsinköp

Lunds kommun ställer krav
i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt  
producerat, god djurhållning, rättvis handel, 
ursprungsmärkning och fritt från gen
modifiering 

Lunds kommun väljer
livsmedel med så liten miljö och klimat
påverkan som möjligt

Lunds kommun främjar 
intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och 
spannmål

Lunds kommun strävar efter att
– välja kött från ekologiskt uppfödda och om 
möjligt naturbetande djur 
– välja fisk från hållbara bestånd
– säsongsanpassa inköp och utbud
– öka andelen lokalt producerade livsmedel 

Lunds kommun arbetar aktivt med att
minimera matsvinnet
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Måltider inom barnomsorg, skola, fritidshem 
och öppen fritidsverksamhet
• Måltiderna ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten. 

• Måltiderna ska underlätta lärandet genom mätta, pigga och friska barn 
och elever som ser ett värde i maten. 

• Vid lunchserveringen bör skoleleverna erbjudas minst två maträtter 
att välja mellan, varav minst ett laktoovovegetariskt2 alternativ. 

• Lokaler ska vara fria från nötter, jordnötter och mandel.

• Skollunchen schemaläggs med strävan att: 

 – varje elev äter vid samma tidpunkt varje dag
 – lunchen serveras mellan kl 11.00 och 13.30
 – alla elever har minst 20 minuter att sitta ner och äta  

(utöver tid att ta mat och lämna disk) 

2. Laktoovovegetarisk mat innehåller mjölk och äggprodukter.
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 – kötiden hålls så kort som möjligt
 – det upplevs som lika trevligt att äta i matsalen oavsett 

tidpunkt under hela lunchserveringen
 – måltiden ger tillfälle för samvaro och samtal mellan 

vuxna, barn och elever. 

• Vid servering av frukost och mellanmål följs livmedelsverkets  
rekommendationer – smörgås med pålägg, mjölk eller mjölk
produkter, flingor/gryn, grönsaker och frukt eller bär i variation över 
veckans dagar. Tiden för mellanmålet ska anpassas till tidpunkten för 
skol lunchen.

• Måltiderna kan användas som ett pedagogiskt verktyg i under
visningen för att väcka barns och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa 
och hållbar utveckling.

• Ett fullvärdigt näringsintag vid varje måltid säkerställs när matgästen 
äter av alla måltidskomponenter enligt tallriksmodellen3. 

3. Statens Livsmedelsverks modell för en näringsmässigt bra sammansatt måltid.

Källa: Tallriksmodellen SLV
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• Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och i möjligaste mån av 
etiska eller religiösa skäl. Samråd sker mellan eleven och skolsköter-
skan, läkarintyg kan erfordras. Inom förskolan sker dialogen mellan 
förskolans personal, vårdnadshavare och barnhälsovård (BVC).

 – Vid specialkost av medicinska skäl används det kommun
gemensamma kostintyget. 

 – Vid vissa specialkoster kan en näringsmässigt fullvärdig 
måltid vara svår att uppnå. Dialog mellan berörda är här 
viktig för att uppmärksamma vikten av näringsriktiga 
måltider även utanför verksamheten.

 – Vid specialkost innehållande animaliska livsmedel med 
tillagnings- och/eller slaktmetoder som kommunen ej 
kan tillhandhålla erbjuds den vegetariska måltiden.

 – För att säkerställa att ingen kontaminering4 sker får 
inte livsmedel och mat tas med till matserveringen från 
hemmet eller på annat sätt utifrån av matgäster eller 
besökare.

• Näringsfattig mat såsom godis, snacks, kakor, glass och söta drycker 
ska inte serveras. Vissa undantag knutna till traditioner under årets 
högtider kan motiveras, som till exempel pepparkaksbak. 

• Caféverksamheter inom skola och fritidsverksamhet ska drivas utifrån 
ett hälsosamt perspektiv. Caféernas sortiment ska därför medvetet 
bygga på näringsriktiga och hälsosamma alternativ och utbudet av 
läsk, godis och sötsaker ska minimeras. 

 – Utbudet och prissättning i skolcaféer och försäljning ska 
vara sådant att sunda och nyttiga val främjas. 

 – Öppettider och utbud i skolcaféer och vid liknande 
försäljning ska inte konkurrera med eller ersätta skol-
lunchen. 

 – Skolcaféer och liknande försäljning ska utformas så att 
det ger möjlighet till avkoppling och social samvaro.

 

4. Kontaminering = maten utsätts för något olämpligt som kan medföra en negativ hälsoeffekt.



13

Måltider inom vård och omsorg
• Brukarnas möjlighet till delaktighet, valfrihet och självbestämmande 

är viktiga begrepp.

• Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska anpassas efter den enskildes 
individuella behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalitet. 
Hänsyn ska tas till kulturella, religiösa och etiska önskemål.

• Maten ska tillgodose den enskildes behov av energi och närings-
ämnen för att ge förutsättningar för en god hälsa.

• Måltidsmiljöerna ska utformas så att den enskilde upplever dem som 
behagliga och trivsamma.

• Personalen ska ha relevant kunskap och rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda ät och nutritionsproblem.



14



15

Mer om mat och måltider

▶ www.slv.se 
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005
Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), SLV 2012
Bra mat i skolan, SLV 2013
Bra mat i förskolan, SLV 2007
Bra mat i äldreomsorgen, SLV 2011
Bra mat på jobbet, SLV 2007
Uppmuntra till bra måltider, SLV 2012

▶ www.lund.se
Lunds kommuns rekommendation om nötter, jordnötter och mandel 
Lunds kommuns kommungemensamma intyg vid födoämnesallergi  
Lunds kommuns LundaEko 
Lunds kommuns allergikommitté
Lunds kommuns klimat, miljö och hållbarhetsarbete
Lunds kommun, Riktlinjer för mat och måltidsmiljö för äldre

▶ www.riksdagen.se
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Livsmedelslagen
Skollagen 2010:800 kap 10
Socialtjänstlagen (SOL)
Hälso och sjukvårdslagen (HSL)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Renhållningslagen
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