Tilläggslista nr 3
Kommunfullmäktiges
sammanträde den 11 oktober
2018
KS beslut 2018-10-03 till ärende 5-6, 10-18
Tillagda handlingar till ärende 6 Översiktsplan för Lunds kommun
- Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 § 255
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 20 augusti 2018
- Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018
- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 269

Avgifter och tillämpningsregler inom äldreoch 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 vårdoch 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.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018
Bilaga 1-3
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018, § 170

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
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
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 äldreoch 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 298

Lunds kommuns översiktsplan

Dnr KS 2018/0376

Sammanfattning
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram.
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24
september 2015. Samråd genomfördes 28 september – 30 november
2017, följt av utställning 3 maj – 4 juli 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 om en
minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen.
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram.
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24
september 2015. Samråd genomfördes 28 september – 30 november
2017, följt av utställning 3 maj – 4 juli 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 om en
minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2018
Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 28 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2018
Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn
(augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Utställningsutlåtande,
beslutsunderlag (augusti 2018)
Plansch, Mark- och vattenanvändningskarta samt planstrategi

Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mats
Helmfrid (M), Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mats Olsson (V)
yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar att remittera
förslaget till översiktsplan till byggnadsnämnden för omarbetning i
enlighet med de riktlinjer som angavs i kommunfullmäktiges
återremissbeslut. I andra hand yrkar de att kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Börje Hed (FNL) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas.
Därutöver instämmer han i Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att ärendet remitteras till
byggnadsnämnden för att pröva om planen kan ändras på följande
sätt:
att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel
och kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan,
att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny
jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor
restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla,
att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs
texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på
möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i
modernism, postmodernism, och funktionalism,
att vägreservat E-22-108 som fanns med i en tidigare version av ÖP
återigen ska finnas med.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om bordläggning
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå bordläggningsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på bordläggningsyrkandet
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Torsten
Czenyson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), IngaKerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) röstar nej.
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således
att avslå yrkandet om bordläggning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet såvitt gäller
om ärendet ska remitteras till byggnadsnämnden mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på yrkandet om remiss till byggnadsnämnden
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L) och Torsten
Czenyson (KD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), IngaKerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD)
röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således
att avslå yrkandet om att ärendet ska remitteras till
byggnadsnämnden.
Ordföranden ställer slutligen proposition på yrkandena i sak, det vill
säga Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande om att bifalla
kommunkontorets förslag mot Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande om
att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L) och Torsten
Czenyson (KD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), IngaKerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) röstar nej
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (6)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Björn
Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

godkänna redovisningen
tillstyrka översiktsplanen samt att översända den till
kommunfullmäktige för antagande

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), IngaKerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbi. § 298/01-03.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 39. ”Översiktsplan (minoritetsåterremiss från KF)”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande som lyder som följer:

Sverigedemokraterna yrkar att ärendet remitteras till Byggnadsnämnden
för att denna ska pröva om planen kan ändras på följande sätt:
att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och
kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan.
att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny
jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor
restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.
att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten
kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i
andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,
och funktionalism.
att vägreservat E-22-108 som fanns med i en tidigare version av ÖP
återigen ska finnas med.

Vi yrkade alltså enligt vår reservation i KF 27 september, med den
skillnaden att det nu, när ärendet har hamnat i KS, ska remitteras till
Byggnadsnämnden. Tyvärr gick yrkandet inte igenom.

För Sverigedemokraterna 2018-10-03
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03

Ärende 39. Lunds kommuns översiktsplan

En ohållbar ärendehantering
och en ohållbar översiktsplan

Processen att ta fram en ny översiktsplan har pågått under lång tid. Hösten 2017 togs
ett förslag för samråd fram och i våras beslutades om utställning. Genom hela
processen har två övergripande ställningstaganden varit vägledande för Miljöpartiet:
1. Jordbruksmarken ska värnas och exploatering av högklassig
jordbruksmark måste stoppas.
2. Lunds kommun måste på allvar ta itu med att minska utsläppen av
klimatgaser från vägtrafiken
Vid kommunfullmäktigesammanträde den 27 september yrkade vi på återremiss med
uppdrag att omarbeta planen. Förutom de ovannämnda två ställningstagandena tog
vi i vårt återremissyrkande UPP sex andra punkter där vi vill se förändring av planen
i hållbar riktning. Genom en så kallad minoritetsåterremiss vann vårt förslag
kommunfullmäktiges bifall.
Kommunstyrelsen hade vid sitt sammanträde den 3 oktober översiktsplanen som
extraärende på dagordningen. Som beslutsunderlag fanns ett yttrande
Stadsbyggnadskontoret över återremissuppdragets åtta punkter. Yttrandet daterades
den 28 oktober, det vill säga dagen efter fullmäktiges beslut om återremiss.
Majoriteten i kommunstyrelsen ställdes sig bakom Stadsbyggnadskontorets
synpunkter. Detta innebär att kommunstyrelsen som svar på uppdraget från
fullmäktige i sammanfattning sagt att det blir alldeles för mycket arbete med att
fullgöra uppdraget enligt återremissen.
Miljöpartiet yrkande, att remittera översiktsplaneförslaget till Byggnadsnämnden för
omarbetning enligt uppdraget från fullmäktige, avslogs av styrelsen.
Miljöpartiet finner hanteringen av ärendet synnerligen anmärkningsvärd.
1. Inget justerat protokoll från fullmäktige fanns som underlag vid styrelsens
behandling av ärendet.
2. Byggnadsnämnden, som är den facknämnd som utarbetat planen, har inte
beretts tillfälle att ta ställning.
3. Beslut om översiktsplan måste anses som ett ärende av synnerligen stor
principiell vikt. Att lägga in det som ett extraärende – i synnerhet mot
bakgrund av de i punkterna 1 och 2 påtalade förhållandena – avviker mot
gängse ärendehantering.
När kommunstyrelsen avslagit vårt yrkande om att remittera planen till
Byggnadsnämnden för omarbetning valde vi att yrka på at styrelsen skulle föreslå
fullmäktige att avslå planförslaget. Inte heller detta förslag bifölls av styrelsen.

Miljöpartiet konstaterar att den ovan relaterade ärendehantering innebär en onormal
och ohållbar beslutsgång. Det innebär också att kommunstyrelsen beklagligtvis
föreslår fullmäktige att anta en ohållbar översiktsplan.
Vi reserverar oss till förmån för våra egna yrkanden för en hållbar översiktsplan.
Lund 2018-10 09
Ulf Nymark
ledamot

Karin Svensson Smith
tjänstgörande ersättare

Reservation kommunstyrelsen 2018-10-03 Ärende # 39 Översiktsplanen
Genom en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige, vilken sammanlagt fem partier stod
bakom, skulle kommunstyrelsen pröva ett antal viktiga frågor i översiktsplanen bl.a. den viktiga
frågan om den bästa åkerjordens framtida användning.
Fullmäktige beslutade om återremissen vid sitt sammanträde 2018-09-27. Kommunkontoret
inhämtade yttrande från stadsbyggnadskontoret dagen efter och skrev samma dag sitt förslag till
beslut för det kommande mötet i kommunstyrelsen 2018-10-03. Således var den totala
handläggningstiden mindre än 24 timmar.
Vi anser att handläggningen varit summarisk vilket med hänsyn till frågans stora vikt är nonchalant
mot kommunfullmäktige och de partier som krävt och fått en återremiss.
Protokollet från fullmäktige var vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 inte
justerat. I formell mening fanns således inte någon återremiss att behandla. Vi krävde därför att
ärendet skulle lyftas bort från dagordningen vilket ordföranden på okänd grund vägrade att göra.
När ärendet behandlades yrkade vi i tur och ordning enligt följande:
•
•
•

Bordläggning så att ärendet kunde behandlas vid ett senare möte
Remiss till byggnadsnämnden
Avslag på kommunkontorets förslag till beslut

Efter votering föll samtliga våra yrkanden.
Vi reserverar oss mot beslutet i första hand till förmån för att ärendet skulle lyftas bort från
dagordningen och i andra hand till förmån för våra yrkanden.

Börje Hed

Inga-Kerstin Eriksson

FörNyaLund

Centerpartiet

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 290

Motion från Holger Radner (L) angående
säkerheten vid järnvägstrafiken genom
Lunds centrum

Dnr 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 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

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), IngaKerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP), Torsten Czernyson
(KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 287

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”

Dnr KS 2018/0204

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.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till SKL:s, Skolverkets och andra
nationella jämförelseverktyg.
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L),
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge barn- och skolnämnden i uppdrag att utreda möjligheter och
kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V) och HansOlof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed
(FNL) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till SKL:s, Skolverkets och andra
nationella jämförelseverktyg.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum
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2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 288

Motion från Christer Wallin (M) samt Klas
Svanberg (M) ”Hjälp Drottningsstadens
scoutkår scoutverksamhet - utsträck
planområdet för Ladugårdsmarkén 4:14”

Dnr KS 2018/0294

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.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Hans-Olof Andersson (SD) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad med vad byggnadsnämnden har anfört.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar
nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Anders Almgren (S), Lena
Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Ulf
Nymark (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 289

Motion från Alexander Lewerentz (M) samt
Fredrik Ljunghill (M) ”Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag”

Dnr KS 2018/0266

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.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mats
Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
kommentar.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt barn- och skolnämnden respektive
utbildningsnämnden att utreda vilka möjligheter nämnderna har att
med kort varsel bereda plats för lundabarn och lundaelever ifall ett
betydande antal fristående skolverksamheter upphör.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Christer Wallins
(M) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD) och Börje Hed (FNL)
röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således, med ordförandens
utslagsröst, i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
kommentar.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 289/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Utdragsbestyrkande
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Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15
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Carin Hillåker, tf kommundirektör
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 30. ”Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik
Ljunghill (M) ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” Dnr KS 2018/0266
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande: att kommunstyrelsen skulle besluta enligt
kommunkontorets förslag till beslut.
Det som nu gick igenom var ett yrkande att motionen skulle anses
”besvarad med vad kommunkontoret skriver i sitt yttrande”

För Sverigedemokraterna 2018-10-03

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 291

Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt
Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasiekolor
inom fritt sök Skåne”

Dnr KS 2018/0205

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.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Hans-Olof Andersson (SD), Ulf Nymark (MP) och
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till
SKL:s, Skolverkets och andra nationella jämförelseverktyg.
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L),
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V) och HansOlof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed
(FNL) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till SKL:s, Skolverkets och andra
nationella jämförelseverktyg.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 292

Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia
Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot
stoft och buller från järnvägen”

Dnr KS 2018/0160

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2018-10-03

Yrkanden
Björn Abelson (S), Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP),
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

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
därmed anse motionen besvarad

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00
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Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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2018-10-03
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Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 293

Motion ”Vegetabilisk mat som norm vid
politiska sammankomster och evenemang”

Dnr KS 2017/1211

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.

Yrkanden
Ander Almgren (S) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka andelen vegetariska
alternativ vid kommunens sammanträden och därmed anse
motionen besvarad.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00
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Sekreterare

Pernilla Ardhe
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Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03
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§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 294

Motion ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds
skolor och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

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

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Karin Svensson Smith (MP)
och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utöka
andelen vegetariska alternativ vid kommunens skolor och förskolor.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med servicenämnden
initiera en uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun och därmed
anse motionen besvarad.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen
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Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

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

Justerare

Mats Helmfrid (M)
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§ 259-298
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Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
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Pernilla Ardhe
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Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11
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Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 255

Lunds kommuns översiktsplan

Dnr KS 2018/0376

Sammanfattning
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram.
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24
september 2015. Samråd genomfördes 28 september – 30 november
2017, följt av utställning 3 maj – 4 juli 2018. Inför ett antagande har
planen därefter justerats utifrån inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsens yttrande till utställningshandlingen fokuserade
framför allt på att mål, strategier och ställningstaganden på ett
tydligare sätt borde hänga ihop och mer stringent kopplas samman,
och att kopplingen mellan strategidelen och markanvändningsdelen
behövde utvecklas. Kommunkontoret bedömning är att yttrandets
åsikter har tillgodosetts i tillfredsställande utsträckning. Resultatet
är en översiktsplan som är mer sammanhängande och på ett bättre
sätt möjliggör målstyrning.
Kommunkontoret anser vidare att behandlingen av inkomna
synpunkter, från ett stort antal aktörer, i sin helhet har hanterats på
ett balanserat sätt.
Kommunstyrelsen föreslås att tillstyrka översiktsplanen samt att
översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018 dnr
BN 2018/0334
Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn
(augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Utställningsutlåtande,
beslutsunderlag (augusti 2018)
Plansch, Mark- och vattenanvändningskarta samt planstrategi, bilaga

Yrkanden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP)
yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
byggnadsnämnden med rekommendation att omarbeta förslaget till
översiktsplan med följande inriktning
att tydligt avgränsa planperioden till år 2040 och att samtliga
utbyggnadsområden efter detta årtal sålunda utgår ur planen.
att ingen ny jordbruksmark av klass 8 – 10 ska planläggas för
exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig
jordbruksmark ska iakttas
att parker och andra kvalitativa grönområden ska skyddas från
exploatering
att Höjeådalen ges ett tydligt skydd som rekreations- och
grönområde.
att planen ger en utförlig redovisning av hur den ska bidra till det
nationella målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
att planen kompletteras med en redogörelse för vilka åtgärder som
krävs för att Lund ska nå klimatmålet för transportsektorn
att nästa etapp i utbyggnaden av spårväg planläggs
att samtliga vägreservat som föreslås på sid 58 i del 2 ska utgå ur
planen, dvs följande objekt
- Ny väg över Höjeådalen som förlängning av Åkerlund & Rausings
väg
- Avfart Ideon vid E22
- Trafikplats ESS vid E22
- Ombyggnad av väg 102 mellan Dalby och Lund
- Ombyggnad av Räftvägen mellan Södra Sandby och Brunnshög.
Om förslaget till återremiss inte vinner kommunstyrelsens bifall
yrkar de att kommunstyrelsen avstyrker förslaget till översiktsplan
och rekommenderar kommunfullmäktige att återremittera ärendet
till byggnadsnämnden för omarbetning i enlighet med
återremissyrkande i kommunstyrelsen

Justerare
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar
att områden markerade ” Utredningsområde/Framtida möjliga
Utbyggnadsområden efter 2040 på kartor över Lund och Stångby tas
bort. All den mark är klassad som Nordeuropas bästa jordar 8-10
plus jord,
att det yttre godsspåret tas bort ur Översiktsplanen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar
att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång,
cykel och kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan,
att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen
ny jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att
stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska
gälla,
att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs
texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på
möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i
modernism, postmodernism, och funktionalism.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulf Nymarks (MP)
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L) och Torsten Czenyson
(KD) röstar ja.

Justerare
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed
(FNL) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster och 3 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Björn
Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka översiktsplanen samt att översända den till
kommunfullmäktige för antagande

Reservationer
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V),
Hans-Olof Andersson (SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 255/01-03

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL): FNL återkommer med yrkanden i
kommunfullmäktige.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

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

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september
2018, ärende 26, ”Lunds kommuns översiktsplan, (KF) Dnr KS
2018/0376”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
våra egna yrkanden:
att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och
kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan.
att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny
jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor
restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.
att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten
kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i
andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,
och funktionalism.

För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen 2018-09-05.
Ärende 26 . Lunds kommun. Översiktsplan.
Reservation.
Centerpartiet reserverar sig till förmån för nedanstående yrkanden:
Centerpartiet yrkade att områden markerade " Utredningsområde/ Framtida möjliga utbyggnadsområden" efter 2040 på kartor över Lund och Stångby tas bort. All den mark är klassad som
Nordeuropas bästa jordar 8-10 + jord. Vi har ett ansvar att spara den bästa jorden för livsmedelsförsörjning och använda lägre klassad mark för bebyggelse samt förtätning . Vi har i nuläget en
självförsörjningsgrad på ca 50 %, vilket i en krissituation kan medföra stora svårigheter. Det är
oetiskt att vår generation utövar en sådan rovdrift på den bästa åkerjorden.
Centerpartiet yrkade också på att det yttre godsspåret tas bort ur Översiktsplanen. Spåret kommer
att stycka sönder Lundaslättens bördiga jord och landskap. Det finns inga alternativa lösningar presenterade. För övrigt samma argumentation som ovan

För Centerpartiet
Inga-Kerstin Eriksson

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-05

Ärende 26. Lunds kommuns översiktsplan

Miljöpartiet om översiktsplanen:
Jordbruksmarken måste värnas
och utsläppen av växthusgaser reduceras – NU!

Processen att ta fram en ny översiktsplan har pågått under lång tid. Hösten 2017 togs
ett förslag för samråd fram och i våras beslutades om utställning. Genom hela
processen har två övergripande ställningstaganden varit vägledande för Miljöpartiet:
1. Jordbruksmarken ska värnas och exploatering av högklassig
jordbruksmark måste stoppas.
2. Lunds kommun måste på allvar ta itu med att minska utsläppen av
klimatgaser från vägtrafiken
Förutom de ovannämnda två ställningstagandena, tar vi i vårt återremissyrkande upp
ett antal andra punkter, där vi vill se förändring av planen i hållbar riktning.
Därutöver har vi givetvis synpunkter på enskilda formuleringar i såväl strategier, som
ställningstaganden och löpande text. (För dessa synpunkter hänvisar vi till
Byggnadsnämndens protokoll). Vi har dock valt att i yrkandet lyfta fram de punkter
som är mest avgörande för planens inriktning.
När Kommunstyrelsen valde att inte återremittera översiktsplanen för omarbetning
valde vi att yrka avslag på att tillstyrka planen inför fullmäktigebehandlingen.
Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden i detta ärende.
Lund 2018-09 13
Ulf Nymark
ledamot

Emma Berginger
vice ordförande

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-08-20

Mattias Nilsen
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Kommunstyrelsen

0733-341052
mattias.nilsen@lund.se

Lunds kommuns översiktsplan
Sammanfattning
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram.
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24
september 2015. Samråd genomfördes 28 september – 30 november
2017, följt av utställning 3 maj – 4 juli 2018. Inför ett antagande har
planen därefter justerats utifrån inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsens yttrande till utställningshandlingen fokuserade
framför allt på att mål, strategier och ställningstaganden på ett
tydligare sätt borde hänga ihop och mer stringent kopplas samman,
och att kopplingen mellan strategidelen och markanvändningsdelen
behövde utvecklas. Kommunkontoret bedömning är att yttrandets
åsikter har tillgodosetts i tillfredsställande utsträckning. Resultatet
är en översiktsplan som är mer sammanhängande och på ett bättre
sätt möjliggör målstyrning.
Kommunkontoret anser vidare att behandlingen av inkomna
synpunkter, från ett stort antal aktörer, i sin helhet har hanterats på
ett balanserat sätt.
Kommunstyrelsen föreslås att tillstyrka översiktsplanen samt att
översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018 dnr
BN 2018/0334
Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn
(augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Utställningsutlåtande,
beslutsunderlag (augusti 2018)
Plansch, Mark- och vattenanvändningskarta samt planstrategi, bilaga

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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2018-08-20

2 (4)
Diarienummer

KS 2018/0376

Barnets bästa
Översiktsplanen lyfter betydelsen av barnperspektivet i planeringen
och kommunens strategi barnets bästa. I planen redovisas även
barnchecklistan. Planen innehåller därutöver ställningstaganden för
hur den fysiska planeringen ska skapa en god miljö för barn. I
planens miljökonsekvens- och hållbarhetsbedömning beskrivs hur
planen påverkar barnens förutsättningar. Under samrådstiden för
översiktsplanen anordnades ett antal workshops med mellanstadieoch gymnasieelever som ett led i arbetet att involvera unga i
planeringen och ta del av deras idéer och åsikter.

Ärendet
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24
september 2015. Samråd genomfördes 28 september – 30 november
2017, följt av utställning 3 maj – 4 juli 2018. Inför ett antagande har
planen därefter justerats utifrån inkomna synpunkter.

Översiktsplanens innehåll och disposition

Del 1 Planstrategi innehåller tre avsnitt. I avsnittet Utgångspunkter
redovisas centrala utgångspunkter för översiktsplanen, Vision för
Lunds kommun, utmaningar i stadsbyggandet samt Lunds roll i ett
regionalt och internationellt sammanhang. I avsnittet Målområden
redovisas översiktsplanens övergripande inriktning med mål och
strategier inom tre målområden, Växande Lund, Gröna Lund samt
Nära och levande Lund. I avsnittet Genomförandefrågor beskrivs
några av de utmaningar och möjligheter som kopplar till
genomförandet av översiktsplanen.
I del 2 Markanvändning och hänsyn beskrivs kommunens mark- och
vattenanvändning med tillhörande ställningstaganden. Här redovisas
även de hänsynstaganden som översiktsplanen ska redovisa med
tillhörande ställningstaganden, exempelvis hänsyn till riksintressen
samt miljö, hälsa och säkerhet. Översiktsplanen innehåller förslag på
mark- och vattenanvändning fram till 2040 samt en utblick som visar
på en riktning för utbyggnaden efter 2040.
Utöver översiktsplanens två delar finns en Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning samt ett utställningsutlåtande som båda är
beslutsunderlag till planen.

Översiktsplanens inriktning

Planstrategins tre målområden beskriver stadsbyggandet utifrån
några av de största utmaningar som Lunds kommun står inför. I
varje målområde finns mål samt strategier för att uppfylla målen.
Strategierna beskriver hur kommunen ska möta utmaningar som
t.ex. behov av bostäder, arbetsplatser och service för en ökande
befolkning, hur kommunen kan växa både resurseffektivt och

Tjänsteskrivelse
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hållbart och därigenom värna befintliga miljöer, jordbruksmark och
grönområden, hur klimatförändringar kan bemötas samt hur
planeringen ska få hela kommunen att leva och växa.
Tillsammans med markanvändningsdelen sätts målsättningen att i
Lunds kommun ska utvecklingen ske hållbart och resurseffektivt och
det ska skapas goda boende- och livsmiljöer. Kommunen ska i första
hand växa genom förtätning och i kollektivtrafiknära läge. Att växa
inifrån och ut genom en tätare bebyggelse ska stärka ett
resurseffektivt samhälle med stärkt socialt och ekonomiskt utbyte.

Justeringar i översiktsplanen

Mot bakgrund av synpunkterna som inkom under utställningen har
översiktsplanen justerats. Följande är exempel på viktiga ändringar.
En mer komplett beskrivning finns i utställningsutlåtandet.










I planstrategin har ett antal avsnitt inom respektive
målområde slagits samman. Därigenom motsvaras varje mål
av ett eget avsnitt inklusive strategier. Dessutom återges
målen i respektive avsnitts ingress.
I markanvändningsdelen har fler referenser till planstrategin
lagts till. Det ger läsaren en bättre förståelse för hur
översiktsplanen som helhet hänger samman
Översyn och ändringar har gjorts gällande utpekande av
befintliga Särskilda fritidsområden
Justeringar i befintlig markanvändning för Södra Sandby för
att anpassa till fördjupningen av översiktsplanen för orten
Nytt avsnitt har lagts till som tydliggör Utbyggnad efter 2040
Ny text tydliggör reservaten för nya vägsträckningar
Nytt avsnitt har lagts till om särskilda fritidsanläggningar med
tillhörande ställningstaganden.
Vissa kompletteringar har gjorts i sammanfattningarna för
varje ort, avseende hänsyn, där berörda riksintressen och
andra hänsynstaganden nämns men vägledning saknas.

Kommunkontorets kommentar
Kommunstyrelsens yttrande till utställningshandlingen fokuserade
framför allt på att mål, strategier och ställningstaganden på ett
tydligare sätt borde hänga ihop och mer stringent kopplas samman,
samt att kopplingen mellan strategi- och markanvändningsdelen
behövde utvecklas. Därtill framförde kommunstyrelsen att en modell
för genomförande och uppföljning behövs.
Kommunkontoret bedömning är att yttrandets åsikter har
tillgodosetts i tillfredsställande utsträckning. Resultatet är en
översiktsplan som är mer sammanhängande och på ett bättre sätt
möjliggör målstyrning.
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Det kan även noteras att den genomförande- och
uppföljningsprocess som den beslutade översiktsplanen i nästa
skede går in i innebär en utökad möjlighet till ett stärkt
målstyrningsarbete. Detta gäller exempelvis en utvecklad modell för
genomförande och uppföljning, där markanvändningsdelens
ställningstaganden än tydligare kan sättas i relation till planstrategin.
Vad gäller Översiktsplanen som helhet och stadsbyggnadskontorets
behandling av inkomna yttranden, konstaterar kommunkontoret att
detta har gjorts på ett välbalanserat sätt. Ändringar har gjorts i den
mån som är rimligt, och det är passande avvägningar som har gjorts
när vissa åsikter har lämnats utan åtgärd och vissa har lyfts in. Det är
särskilt nyttigt att beskrivningen av Utbyggnad efter 2040 har
förtydligats.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

tillstyrka översiktsplanen samt att översända den till
kommunfullmäktige för antagande

Carin Hillåker
tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 128

Lunds kommuns översiktsplan godkännande

Dnr BN 2018/0334

Sammanfattning
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att godkänna
översiktsplanen samt att översända den till kommunfullmäktige för
antagande.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen talar
kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när
det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan 2015-0924. Därefter togs ett samrådsförslag fram som beslutades av
byggnadsnämnden 2017-09-21. Ett samråd ägde rum mellan 28
september och 30 november 2017. Därefter togs ett förslag till
översiktsplan fram för utställning som beslutades av
byggnadsnämnden 2018-04-19. En utställning ägde rum mellan 3
maj och 4 juli 2018. Utifrån inkomna synpunkter har planen justerats
inför ett antagande.

Beslutsunderlag
Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn
(augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Utställningsutlåtande,
beslutsunderlag (augusti 2018)
Plansch, Mark- och vattenanvändningskarta samt planstrategi, bilaga
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Lena Gustafsson (M),
Dimitrios Afentoulis (KD) och Mia Honeth (L) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23
Bernt Bertilsson (C) säryrkar:
1) att områden markerade ”Utredningsområde/Framtida möjliga
utbyggnadsområden” efter 2040 på kartor över Lund och Stångby tas
bort. All den mark är klassad som nordeuropas bästa jordar 8-10 +
jord
2) att det yttre godsspåret tas bort ur Översiktsplanen
3) att det planerade vägreservatet E22-108 utgår.
Ulf Nymark (MP) med instämmande av Helmut Moser (V) yrkar
återremiss till Stadsbyggnadskontoret med uppdrag att omarbeta
planförslaget med följande inriktning:
att tydligt avgränsa planperioden till år 2040 och att samtliga
utbyggnadsområden efter detta årtal sålunda utgår ur planen.
att ingen ny jordbruksmark av klass 8 – 10 ska planläggas för
exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig
jordbruksmark ska iakttas
att parker och andra kvalitativa grönområden ska skyddas från
exploatering
att Höjeådalen ges ett tydligt skydd som rekreations- och
grönområde.
att planen ger en utförlig redovisning av hur den ska bidra till det
nationella målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
att planen kompletteras med en redogörelse för vilka åtgärder som
krävs för att Lund ska nå klimatmålet för transportsektorn
att nästa etapp i utbyggnaden av spårväg planläggs
att samtliga vägreservat som föreslås på sid 58 i del 2 ska utgå ur
planen, dvs följande objekt







Ny norra ringväg mellan ESS och väg E6
Ny väg över Höjeådalen som förlängning av Åkerlund &
Rausings väg
Avfart Ideon vid E22
Trafikplats ESS vid E22
Ombyggnad av väg 102 mellan Dalby och Lund
Ombyggnad av Räftvägen mellan Södra Sandby och
Brunnshög

Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut om återremissyrkandet avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (8)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23
Dimitrios Afentoulis (KD) och Mia Honeth (L) instämmer med Bernt
Bertilssons (C) yrkande att det planerade vägreservatet E22-108
utgår.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på Bernt Bertilssons (C) och Ulf
Nymarks (MP) återremissyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att Bernt Bertilssons
(C) två första säryrkanden är återremissyrkanden och det tredje
säryrkandet är ett ändringsyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Bernt
Bertilssons (C) och Ulf Nymarks (MP) återremissyrkanden mot Björn
Abelsons (S) avslagsyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) finner att byggnadsnämnden beslutar
att avslå återremissyrkandena.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Akram Heidari (S),
Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L) och Dimitrios
Afentoulis (KD) röstar för avslag på återremissyrkandena.
Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP), Helmut Moser (V) och Bernt
Bertilsson (C) röstar för bifall till återremissyrkandena.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 röster mot 4 beslutat att avslå återremissyrkandena.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
mot Ulf Nymarks (MP) avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Akram Heidari (S),
Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Helmut
Moser (V) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar för bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP) och Bernt Bertilsson (C)
röstar för avslag till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 röster mot 3 beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Bernt
Bertilssons (C) m. fl. ändringsyrkande mot avslag och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla ändringsyrkandet.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP), Mia Honeth (L), Helmut
Moser (V), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar
för bifall till ändringsyrkandet i enlighet med Bernt Bertilssons (C)
m. fl. ändringsyrkande. Ingen röstar för avslag på ändringsyrkandet.
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Akram Heidari (S), Mohsen
Abtin (S) och Lena Gustafsson (M) avstår från att rösta.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att
byggnadsnämnden med 6 röster mot 0, varav 5 avstod från att rösta,
beslutat att bifalla Bernt Bertilssons (C) m. fl. ändringsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

godkänna översiktsplanen samt att översända den till
kommunfullmäktige för antagande
det planerade vägreservatet E22-108 utgår

Reservationer
(V), (C) och (MP) reserverar sig mot beslutet och inger skriftliga
reservationer, se protokollsbilagor BN § 128.01, BN § 128.02 och BN
§ 128.03.

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): Fi ansluter sig till MP:s yrkande.
Klas Svanberg (M): Vi har inte tagit ställning till de enskilda
vägreservaten. Av den anledningen har vi avstått från att rösta i
frågan om Ladugårdsmarken.
Björn Abelson (S): Socialdemokraterna instämmer i Moderaternas
protokollsanteckning.
Jan Annerstedt (FNL): FörNyaLund kräver omarbetning av
Översiktsplanen. Dialogen med Lundaborna bristfällig, barn-och
äldreperspektiven outvecklade, förtätningen av stadsbebyggelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23
överdriven, klimatsmarta alternativ till spårvägssatsningen saknas,
fortsatt exploatering av bästa åkermark oacceptabel.
Dimitrios Afentoulis (KD): Avsaknaden av fakta, analyser och
underlag vägreservatet från E22 vid trafikplats ESS och väg 108 med
möjlighet att koppla till E6 anser vi att vägreservatet bör utgå från
översiktsplanen.
Bo Wennergren (FI): FI anser att byggandet av permanenta bostäder,
skolor och daghem skall undvikas i ESS beredskapszon.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-23

BN 2017/0488

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) § 129149
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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-23

BN 2017/0488

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

§ 128 och 138

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 24 augusti
2018 kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Klas Svanberg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-23

BN 2017/0488

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-23

Paragrafer

§ 128 och § 138

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-27

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2018-09-18

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadskontoret
Strukturavdelningen

Tjänsteskrivelse
2018-08-10

Johan Lindström
046-359 46 83
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Byggnadsnämnden

Johan.lindstrom@lund.se

Lunds kommuns översiktsplan - godkännande
Dnr BN 2018/0334

Sammanfattning

Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att godkänna
översiktsplanen samt att översända den till kommunfullmäktige för
antagande.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen talar
kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när
det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan 2015-0924. Därefter togs ett samrådsförslag fram som beslutades av
byggnadsnämnden 2017-09-21. Ett samråd ägde rum mellan 28
september och 30 november 2017. Därefter togs ett förslag till
översiktsplan fram för utställning som beslutades av
byggnadsnämnden 2018-04-19. En utställning ägde rum mellan 3
maj och 4 juli 2018. Utifrån inkomna synpunkter har planen justerats
inför ett antagande.

Beslutsunderlag

Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn
(augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Utställningsutlåtande,
beslutsunderlag (augusti 2018)

Plansch, Mark- och vattenanvändningskarta samt planstrategi, bilaga
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018
(denna skrivelse).

Postadress

Box 21
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Barnets bästa

Tjänsteskrivelse
2018-08-10

Översiktsplanen lyfter betydelsen av barnperspektivet i planeringen
och kommunens strategi barnets bästa. I planen redovisas
barnchecklistan som ska användas i alla beslut gällande fysisk
planering i kommunen. Planen innehåller därutöver
ställningstaganden för hur den fysiska planeringen ska skapa en god
miljö för barn. I planens miljökonsekvens- och
hållbarhetsbedömning beskrivs hur planen påverkar barnens
förutsättningar. Under samrådstiden för översiktsplanen anordnades
ett antal workshops med mellanstadie- och gymnasieelever som ett
led i arbetet att involvera unga i planeringen och ta del av deras
idéer och åsikter.

Ärendet

Bakgrund
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen talar
kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när
det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning. Lunds
gällande översiktsplan, ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige
2010-10-28 och aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige 201406-11.

Kommunfullmäktige gav 2015-09-24 byggnadsnämnden i uppdrag
att ta fram en ny översiktsplan för Lunds kommun. Tidsplaneringen
utgick från målsättningen att kommunfullmäktige skall kunna anta
översiktsplanen innan innevarande mandatperiods slut.
Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning arbetade i dialog och i
samarbete med kommunens övriga förvaltningar med att ta fram ett
samrådsförslag till Lunds nya översiktsplan, en planstrategi. 201709-21 beslutade byggnadsnämnden att med tillägg och ändringar
godkänna planstrategin för samråd. Därefter ägde ett samråd rum.
Efter samrådet arbetades ett utställningsförslag fram.
Byggnadsnämnden beslutade 2018-04-19 att ställa ut planen för
granskning. En utställning ägde rum mellan 3 maj och 4 juli 2018.
Utifrån inkomna synpunkter har planen justerats inför ett antagande.

Planens upplägg och innehåll i stora drag

Översiktsplanen består av två delar, Del 1 Planstrategi samt Del 2
Markanvändning och hänsyn.
Del 1 Planstrategin innehåller tre avsnitt. I avsnittet Utgångspunkter
redovisas några centrala utgångspunkter för översiktsplanen, Vision
för Lunds kommun, utmaningar i stadsbyggandet samt Lunds roll i
ett regionalt och internationellt sammanhang. I avsnittet
Målområden redovisas översiktsplanens övergripande inriktning
med mål och strategier inom tre målområden, Växande Lund, Gröna
Lund samt Nära och levande Lund. I avsnittet Genomförandefrågor
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Tjänsteskrivelse
2018-08-10

beskrivs några av de utmaningar och möjligheter som kopplar till
genomförandet av översiktsplanen.

I del 2 Markanvändning och hänsyn redovisas och beskrivs
kommunens mark- och vattenanvändning med tillhörande
ställningstaganden. Här redovisas även de hänsynstaganden som
översiktsplanen ska redovisa med tillhörande ställningstaganden,
exempelvis hänsyn till riksintressen samt miljö, hälsa och säkerhet.

Utvecklingen i Lunds kommun ska ske hållbart och resurseffektivt
och det ska skapas goda boende- och livsmiljöer. Lunds kommun ska
i första hand växa genom förtätning och i kollektivtrafiknära läge. Att
växa inifrån och ut genom en tätare bebyggelse ska stärka ett
resurseffektivt samhälle med stärkt socialt och ekonomiskt utbyte.
Översiktsplanen innehåller förslag på mark- och vattenanvändning
fram till 2040 samt en utblick som även visar på en riktning för
utbyggnaden efter 2040.

Utöver översiktsplanens två delar finns en Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning samt ett utställningsutlåtande som båda är
beslutsunderlag till planen. Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivningen redovisas tillsammans med planförslaget. I
denna redovisas översiktsplanens sociala, ekonomiska samt
ekologiska och miljömässiga konsekvenser. Utställningsutlåtandet
beskriver hur utställningen har gått till och visar vilka förändringar
av planen som föranletts av utställningen. Här redovisas och bemöts
även de synpunkter som inkommit.

Om utställningen

Flera remissinstanser är positiva till att kommunen har tagit fram en
ny kommunövergripande översiktsplan. Planen beskrivs som
ambitiös samt väl genomarbetad och tydlig. Den ses som en bra
utgångspunkt för utvecklingen av Lund och för en fortsatt dialog
mellan aktörer i stadsbyggnadsfrågor. Synpunkter har inkommit som
handlar om generella och principiella frågor och om frågor som
berör struktur och övergripande upplägg. Det har även inkommit
allmänna planeringsförslag och gjorts påpekanden om specifika
korrigeringar.
En utställning där översiktsplanen presenterades fanns på plats i
kommunhuset Kristallens foajé, Brotorget 1 i Lund.
Informationstillfällen hölls i Lund, Dalby, Genarp, Södra Sandby och
Veberöd i maj och juni. Under utställningstiden inkom totalt 249
skriftliga yttranden varav 196 från privatpersoner.

Justeringar i översiktsplanen

Mot bakgrund av synpunkterna har översiktsplanen justerats.
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Tjänsteskrivelse
2018-08-10

En generell ändring är att ett tydliggörande har gjorts av mål och
strategier i del 1, främst genom en sammanslagning av vissa avsnitt
under ”målområden”.

Mindre justeringar har gjorts i markanvändningen. Översyn och
ändringar har gjorts gällande utpekande av befintliga ”Särskilda
fritidsområden”. Det föreslagna mindre arbetsplatsområdet norr om
Gunnesbo utgår och nuvarande användning, fritidsanläggning,
fortsätter. Justeringar i den befintliga markanvändningen för Södra
Sandby har gjorts för att anpassa den planen till fördjupningen av
översiktsplanen för orten. Därutöver har ytterligare några mindre
justeringar gjorts i markanvändningen.

Vissa förtydliganden och kompletteringar har gjorts i planen. Ett nytt
avsnitt har lagts till som tydliggör ”Utbyggnad efter 2040”. En text
har lagts till som tydliggör reservaten för nya vägsträckningar. Ett
nytt avsnitt har lagts till om särskilda fritidsanläggningar med
tillhörande ställningstaganden. Vissa kompletteringar har gjorts i
sammanfattningarna för varje ort, avseende hänsyn, där berörda
riksintressen och andra hänsynstaganden nämns men vägledning
saknas. Därutöver har vissa övriga justeringar, kompletteringar och
förtydliganden gjorts.

Slutsatser

Sammanfattningsvis konstateras att inkomna yttranden visar att det
finns ett stöd för översiktsplanens inriktning och vägval, men att det
också finns yttranden som ifrågasätter inriktningen och de
avvägningar som är gjorda i planen. Trots detta bedöms inte
inkomna synpunkter ha tvingat fram betydande ändringar av planen.
Vissa justeringar, tillägg och förtydliganden har gjorts utifrån
inkomna synpunkter.
Fortsatt process innebär att planen föreslås godkännas av
byggnadsnämnden för vidare beslut om antagande i
kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
att

godkänna översiktsplanen samt att översända den till
kommunfullmäktige för antagande

STADSBYGGNADSKONTORET

Marcus Horning
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Cecilia Hansson
Översiktsplanechef
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