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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
De vid allmänna val den 9 september 2018 valda kommunfullmäktige i Lund kallas att
sammanträda i Polhemskolans aula torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 17.00.
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se
och kan även följas på plats i Polhemsskolan. Dagordning och protokoll publiceras på :
www.lund.se/kommunfullmaktige

Följande ärenden ska behandlas:
1.
Anmälningar
2.
Val av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden
till och med den 14 oktober 2022
3.
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valberedningen
för tiden till och med den 14 oktober 2022
4.
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen för tiden 25 oktober 2018 till det sammanträde då val av kommunstyrelse
förrättas nästa gång
5.
Val av 4 kommunalråd och 3 oppositionsråd för tiden 1 november 2018 till och med den 31
december 2022
6.
Val av politiska företrädare för tiden 15 november 2018 till och med den 31 december 2022
7.
Bestämmande av tidningar i vilka tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden
kan införas
8.
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019
9.
Redovisning av motioner och Lundaförslag som är under beredning
Motioner
10-16. Bordlagda motioner: Louise Rehn Winsborg (M) samt Alexander Lewerentz (M)
”Inför ett digitalt jämförelseverktyg för att stärka skolvalet inom förskola och grundskola
i Lunds kommun”, Christer Wallin (M) samt Klas Svanberg (M) ”Hjälp Drottningsstadens scoutkår
scoutverksamhet – utsträck planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”
Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M) ”Konsekvensanalys vid minskat antal
privata välfärdsföretag”, Louise Rehn Winsborg (M) samt Alexander Lewerentz (M)
”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne,
Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot stoft och
buller från järnvägen”, Pernilla West (FI) m.fl ”Vegetabilisk mat som norm vid politiska
sammankomster och evenemang”, Pernilla West (FI) m.fl ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds
skolor och förskolor”

Lund den 12 oktober 2018

Lennart Prytz
Ålderpresident
Kommunfullmäktige i Lund

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

www.lund.se/kommunfullmäktige

lunds.kommun@lund.se

Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 oktober 2018
Byggnadsnämndens meddelande 2018-09-20, Detaljplan för Måsen 21 i Lund, Lunds kommun.
Dnr KS 2018/0729
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-09-18
Kommunrevisionens granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller
Dnr KS 2018/0741
Delårsrapport för Lunds kommun per den 31/8 2018, Dnr KS 2018/0304
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-08-31, Medborgarförslag avseende bättre förutsättningar
för folkhälsofrämjande aktiviteter på Väster, Dnr KS 2015/1075
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med hänvisning till vad kultur- och fritidsförvaltningen har
anfört anse medborgarförslaget vara besvarat
att i kommande budgetprocesser undersöka förutsättningarna för en utveckling av Fågelskolans
idrottsplats
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-13, Medborgarförslag om en mötesplats med fokus
på musik och dans för högstadieungdomar, Dnr KS 2016/0938
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-03-16, Medborgarförslag om att ge alla badgäster
tillträde till Högevallsbadets sportbassäng under helger, Dnr KS 2016/1206
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län avseende slutlig rösträkning och mandatfördelning
gällande val till kommunfullmäktige i Lunds kommun 2018-09-09
Dnr KS 2018/0784
Byggnadsnämndens meddelande 2018-09-27 Detaljplan för Paradis 45 i Lund, Lunds kommun,
Dnr KS 2018/0753
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-09-25

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-10-17

Emma Mesan

Diarienummer

KS 2018/0666

Kommunfullmäktige

046-355949

emma.mesan@lund.se

Bestämmande av tidningar i vilka tillkännagivande
om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2014 att dess
sammanträden ska anslås i Sydsvenska Dagbladet, Skånska
Dagbladet och Lunds lokaltidning. Nyvalda kommunfullmäktige bör
ta ställning till eventuella förändringar avseende annonsering.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2014, § 194.

Barnets bästa

Med hänsyn till barns internetvana och internetanvändning skulle
minskad annonsering i ortstidning sannolikt inte medföra några
negativa konsekvenser för barn såvitt avser möjligheten att ta del av
information om kommunfullmäktiges sammanträden.

Ärendet

Enligt tidigare gällande kommunallag skulle uppgift om tid och plats
för kommunfullmäktiges sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som
fullmäktige beslutade.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 11, ska sammanträde
med kommunfullmäktige annonseras i de ortstidningar som
kommunfullmäktige bestämmer. I annonsen ska anges ett urval av
de ärenden som ska behandlas. Ordföranden bestämmer, efter
samråd med presidiet, urvalet samt närmare om annonsens
utformning.

Fullmäktige beslutade den 23 oktober 2014 att kommunfullmäktiges
sammanträden ska anslås i Sydsvenska Dagbladet, Skånska
Dagbladet och Lunds lokaltidning.
Skyldigheten att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden
upphörde genom kommunallagen (2017:725). Enligt 5 kap. 13 §
Postadress

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2018-10-17

Diarienummer

KS 2018/0666

andra stycket kommunallagen ska fullmäktiges sammanträden
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Valet av eventuell övrig informationskanal har
av lagstiftaren överlämnats till kommunerna själva. Detta mot
bakgrund av bedömningen att information som lämnas på en
webbaserad kommunal anslagstavla, vilken samtidigt gjordes
obligatorisk, får en väsentligt större spridning än information på en
fysisk anslagstavla
Kostnaderna för kommunens tidningsannonsering av fullmäktiges
sammanträden har de senaste åren uppgått till följande belopp:
2016

2017

Till i dag 2018

Skånska
Dagbladet

107 862,65

147 591,90

102 991,80

Sydsvenska
Dagbladet

189 353,80

220 912,10

162 584,90

Lunds
lokaltidning
Totalt

136 876,30
434 092,75

Kommunkontorets kommentar

53 274,03

421 778,03

44 503, 20

310 079,90

Som ovan framgår har Lunds kommun höga kostnader för
annonsering i tidningar.

På Lunds kommuns digitala anslagstavla publiceras tid och plats för
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. På samma plats återfinns
också föredragningslistan samt eventuella tillägg och även
handlingar till sammanträdet. Informationen är således lättillgänglig
för den stora merparten. Den som är intresserad kan också lätt få del
av informationen via kommunens medborgarcenter. Enligt
kommunkontorets mening får informationen härigenom tillräcklig
spridning.
Mot bakgrund av ovanstående är det kommunkontorets uppfattning
att det är lämpligt att upphöra med annonsering i tidning.
För det fall kommunfullmäktige önskar fortsätta med annonsering i
tidningar anser kommunkontoret, av samma skäl som ovan, att det i
annonsen inte längre ska anges ett urval av de ärenden som ska
behandlas.
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Tjänsteskrivelse
2018-10-17

Diarienummer

KS 2018/0666

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

kommunfullmäktiges sammanträden inte längre ska anslås i
tidning samt

uppdra åt kommunkontoret att genomföra med anledning av
ovanstående beslut erforderliga förändringar i
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Jesper Jacobsson
Chefsjurist/Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-10-23

Kommunfullmäktige
2014/95

Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00 - 20:45

Ledamöter

Lennart Prytz (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Holger Radner (FP), 2:e vice ordförande
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Armend Dushica (M)
Edith Escobar (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Lars Johansson (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Frida-Maria Wallgren (M)
Christer Wallin (M)
Emma Berginger (MP)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Mattsson Lambreus (MP)
Ulf Nymark (MP)
Björn Åhlin (MP)
Cecilia Barnes (FP)
Gunnar Brådvik (FP)
Lars Hansson (FP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-10-23
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Mia Honeth (FP)
Ulf Nilsson (FP)
Philip Sandberg (FP)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Matthew Bonnor (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FöNyL)
Marie Henschen (FöNyL)
Anne Landin (FöNyL)
Sverker Oredsson (FöNyL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (Fi)
Pernilla West (Fi)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S) §§ 190-200
Felix Solberg (M), tjänstgör för Frida-Maria Wallgren (M) §§ 190-200
Joakim Månsson Bengtsson (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
§§ 190-200

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Joakim Friberg (S)
Rune Granqvist (S)
Ronny Hansson (S)
Akram Heidari (S)
Eva Olsson (S)
Klara Strandberg (S)
Jörgen Forsberg (M)
Marcus Lantz (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Klas Svanberg (M)
Anette Mårtensson (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Teresia Olsson (MP)
Karl Branzén (FP)
Hanna Håkanson (FP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-10-23

Inger Rosenkvist Tolsved (FP)
Christer Wallström (FP)
Helena Falk (V)
Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Bengt Lundström (SD)
Tove Persson (FöNyL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Sara Häll (Fi)
Anna Tomasson (Fi)

Justerare

Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Holger Radner (FP), 2:e vice ordförande

Paragrafer

§§ 190 - 200

Tid och plats för justering Kommunkontoret 4 november kl.11.00
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________
Gunnar Jönsson

Ordförande

_________________________________________
Lennart Prytz (S)

Justerare

_________________________________________

_________________________________________

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

23 oktober 2014

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Kontor xxx

Underskrift:

_________________________________________
Förnamn Efternamn

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-10-23
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§ 194
Bestämmande av tidningar i vilka tillkännagivande om
kommunfullmäktiges sammanträden ska införas.
Dnr KF 2014/0115

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har jämlikt 5 kap 10 § kommunallagen att avgöra i vilka tidningar
tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden skall införas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2013, § 41

Anföranden
Angelica Svensson (V), Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin (M), Monica Molin (S) och Mats
Olsson (V) yttrar sig.

Yrkanden
Angelica Svensson (V) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden
skall anslås i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Lunds lokaltidning samt i Dagens ETC.
Christer Wallin (M) och Monica Molin (S) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden skall
anslås i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Lunds lokaltidning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Christer
Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Angelica Svenssons (V) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-10-23
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Bestämmande av tidningar i vilka tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas
Ledamöter
Lennart Prytz
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
Holger Radner
Marie Henschen
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Lars Johansson
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Christina Sjöström
Karin Svensson Smith
Kent Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Edith Escobar
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo

Parti
(S)
(SD)
(FÖ
(FP)
(FÖ
(FP)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(FP)
(M)
(S)
(FÖ
(M)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(MP)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(V)
(FP)
(FÖ
(FP)
(M)
(SD)
(M)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(MP)
(M)
(S)
(FI)

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Joakim Månsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Eleni Rezaii Liakou

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

45
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-10-23

Transport:
Ledamöter
Ted Ekeroth
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Björn Åhlin
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Armend Dushica
Elin Gustavsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Vera Johnsson
Pernilla West
Frida Maria Wallgren

Parti
(SD)
(FP)
(V)
(V)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(M)
(FP)
(M)
(FI)
(M)

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
Alla
V
Alla
V

Ersättare
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45

5

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Felix Solberg

X
SUMMA:

57

8

Omröstningen utfaller med 57 Ja-röster mot 8 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges sammanträden skall anslås i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet
och Lunds lokaltidning.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

§ 150

Sammanträdestider för kommunfullmäktige
2019

Dnr KS 2018/0595

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa
sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018,
Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2018, § 250

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till den 25 oktober 2018.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-09-27 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf, §§ 132-148 , kl. 17.00-20.45
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 132-147, kl. 17.00-20.15
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Lewerentz (M)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 144-158, kl. 19.00-22.35
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL), §§ kl. 17.00-20.45
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Klara Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Adrian Borin (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Ishaq (M) §§ 148-158
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 132143, kl. 17.00-19.50
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Holger Radner (L) §§ 149158
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL) §§
149-158
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Ersättare

Mohsen Abtin (S), kl. 17.00-20.50
Lotta Eldh Pålsson (M)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP), kl. 17.00-21.00
Josefine Temrell (L), kl. 17.00-20.50
Helena Falk (V), kl. 17.20-22.35
Bengt Svensson (SD)
Andreas Irestål (FNL)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 132-158

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober 2018 kl. 16.15

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Paragrafer

§ 132-158

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-05

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 250

Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2019

Dnr KS 2018/0595

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

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018.

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att

att

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

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

För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-08-16

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0595

Jesper Jakobsson

Kommunstyrelsen

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

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

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018,

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms ej relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunkontoret föreslår följande sammanträdestider:

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunstyrelsen

Tid

Kommunfullmäktige Tid

torsdag 10 januari 2019

15.00

31 januari 2019

17.00

6 februari 2019

15.00

28 februari 2019

17.00

6 mars 2019

15.00

28 mars 2019

17.00

3 april 2019

15.00

25 april 2019

17.00

torsdag 2 maj 2019

15.00

tisdag 28 maj 2019

17.00

22 maj 2019

13.00

12-13 juni 2019

08.30

19 juni 2019

15.00

14 augusti 2019

15.00

29 augusti 2019

17.00

4 september 2019

15.00

26 september 2019

17.00

2 oktober 2019

15.00

31 oktober 2019

17.00

6 november 2019

15.00

28 november 2019

17.00

4 december 2019

15.00

19 december 2019

17.00

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-16

2 (2)
Diarienummer

KS 2018/0595

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

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

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

MOTIONER UNDER BEREDNING

Reg.datum
2018-09-18
2018-09-18

2018-08-07

2018-08-06

Motion från Agneta Lindskog (KD)
“Låt Raul Wallenbergs namn bli en
del av Lunds offentliga miljö”
Motion från Agneta Lindskog (KD)
“Man ska kunna lita på Lund”

Åtgärd
Under beredning
Under beredning

Motion från Mia Honeth (L) “Påbörja Under beredning
arbetet med en fördjupad
översiktsplan för Genarp med
omnejd”
Motion från Lars V Andersson (C)
Under beredning
samt Bernt Bertilsson (C) “Gör det
enklare att sätta upp solceller”

2018-07-23

Motion från Philip Sandberg (L) “
Minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar”

2018-07-13

Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) KS 2018-11-07
och Mattias Horrdin (C) “Flytta det
planerade ridhuset”

2018-02-19

Motion från Gunnar Brådvik (L) “ Ett KS 2018-11-07
sportlov värt namnet”

2017-10-27

Motion från Pernilla West (FI) samt
Joakim Månsson Bengtsson (FI)
“Hyr inte ut mark till nazister”
Motion från Hanna Gunnarsson (V)
m.fl “"Allt till lundaborna - lägg ut
nämndshandlingarna på internet"!

2014-10-28

KS 2018-11-07

KS 2018-10-03 återremiss
KS 2018-12-05

LUNDAF ÖRSLAG

LUNDAFÖRSLAG UNDER BEREDNING

Reg.datum
2018-09-25

Lundaförslag – Fler träd I
kommunens tätorter för att
mildra klimateffekten

Åtgärd
Överlämnas till tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande

2018-09-25

Lundaförslag-Bygg ett
utebad i Stångby

Överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning
och direkt besvarande

2018-06-28

Lundaförslag- Cykelväg till
Genarp

2018-06-11

Lundaförslag – Gratis Ticks
Pac hundbajspåsar I
Veberöd
Lundaförslag “Överlåt
fastigheten på Krankesjövägen
20 till Revinge byförening”

Överlämnas till tekniska
nämnden för handläggning
och direkt besvarande
Överlämnas till tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Överlämnas till servicenämnden
för handläggning och direkt
besvarande

2018-05-15

2018-01-09

Lundaförslag – Utgym på
Gunnesbo”

2017-08-01

Lundaförslag- Cykelväg mellan
Södra Sandby och Revingeby

2017-07-28

Lundaförslag – Stäng
parkeringen vid Stora
Gråbrödersgatan för att
minska trafiken I centrum
Lundaförslag –
Motionsspår intill
Hardebergaspåret

2017-07-10

2017-07-03

Lundaförslag – PlaskdammGunnesbo

Överlämnas till tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Överlämnas till tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande
Överlämnas till LKP AB för
handläggning och direkt
besvarande
Överlämnas till tekniska
nämnden för
handläggning och direkt
besvarande
Överlämnas till tekniska
nämnden för handläggning och
direkt besvarande

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

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

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-08-09

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0204

Pernilla Ardhe

Kommunstyrelsen

046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt
Alexander Lewerentz (M) "Inför ett digitalt
jämförelseverktyg för att stärka skolvalet inom
förskola och grundskola i Lunds kommun"
Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) föreslår i
en motion att kommunfullmäktige beslutar
att ge barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd med den
fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg för
förskolor och grundskolor i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 juni 2018, § 119.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018.
Louise Rehn Winsborgs (M) och Alexander Lewerentz (M) motion
om att införa ett digitalt jämförelseverktyg för att stärka skolvalet.

Barnets bästa
Barn- och skolförvaltningen har gjort följande bedömning. Ett
jämförelseverktyg för att underlätta val till för- och grundskola
påverkar barn i allra högsta grad. Ärendet syftar till att stärka
skolvalet inom förskola och grundskola och underlätta för elever och
föräldrar att göra de val som passar dem bäst.

Ärendet
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har
kommit in med en motion om att införa ett digitalt jämförelseverktyg
för att stärka skolvalet inom förskola och grundskola i Lunds
kommun. Intentionen är att underlätta för elever och föräldrar att
göra de val till skola som passar dem bäst. Motionärerna lyfter fram
Helsingborgs stad som exempel på en kommun som har
jämförelseverktyg och framför att även Lunds kommun borde

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-09

2 (2)
Diarienummer

KS 2018/0204
tillgodose sådan service till föräldrar och elever i Lund för att
underlätta deras skolval.

Barn och skolnämnden
Motionen har remitterats till barn- och skolnämnden. Inför beslut i
nämnden har barn och skolförvaltningen ställt sig positiv till
motionen och föreslagit att den får i uppdrag att utreda möjligheter
och kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun.
Nämnden har beslutat att föreslå att motionen avslås.

Kommunkontoret
Kommunkontoret har inget ytterligare att tillföra och överlämnar
ärendet för politiskt ställningstagande.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-19

§ 119

Remiss: Motion från Moderaterna –
Inför ett digitalt jämförelseverktyg för
att stärka skolvalet inom förskola och
grundskola i Lunds kommun

Dnr BSN 2018/0155

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har lämnat in en motion, där det föreslås
att ett digitalt jämförelseverktyg, för att stärka skolvalet inom förskola
och grundskola införs. Intentionen är att underlätta för elever och
föräldrar att göra de val till förskola och skola som passar dem bäst.
Helsingborgs stad lyfts som ett exempel och moderaterna menar vidare
att även Lunds kommun borde tillgodose sådan service till föräldrar och
elever i Lund för att underlätta deras skolval. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd
med den fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg
för förskolor och grundskolor i Lund.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till Moderaternas motion
och avser att i samarbete kommunkontoret utreda möjligheter och
kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 maj 2018 dnr BSN
2018/0155

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att uppmana kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Alexander Lewerentz (M) yrkar med instämmande av Mattias Horrdin
(C), Staffan Bolin (L), Charlotte Svanberg (M) och Håkan Friberg (L)
bifall till förvaltningens förslag och avslag på Hanna Gunnarssons (V)
yrkande.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Hanna Gunnarssons (V) yrkande
Nej till Alexander Lewerentz (M) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Hanna
Gunnarssons (V) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-19

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnden godkänner följande
propositionsordning.
Ja för avslag till förvaltningens förslag
Nej för avslag till förvaltningens förslag
Omröstningen utfaller med 6 röster för avslag till förvaltningens förslag
och 5 röster emot.
Yanira Difonis (MP) - Ja
Kenth Andersson (S) Ja
Mårten Spanne (S) Ja
Jens Modéer (MP) Ja
Hanna Gunnarsson (V) Ja
Staffan Bolin (L) Nej
Alexander Lewerentz (M) Nej
Charlotte Svanberg (M) Nej
Mattias Horrdin (C) Nej
Håkan Friberg (L) Nej
Monica Molin (S) Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag
till beslut.

Beslut
BSN beslutar
att uppmana kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Reservationer
Alexander Lewerentz (M), Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L),
Charlotte Svanberg (M) och Håkan Friberg (L) anmäler reservation till
förmån för eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-19

BSN 2018/0701

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-06-19 klockan 17.15–
21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP), tjänstgörande fr o m §110 kl 17:30
Hanna Gunnarsson (V)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare

Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) t o m
§109
Charlotte Svanberg (M), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M)
Håkan Friberg (L), tjänstgörande för John Sunnqvist (KD)

Ersättare

Rita Borg (S)
Agneta Geijer (S)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Hoang Qvarfordt, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Mårten Spanne (S)

Paragrafer

§ 108-123

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, torsdagen 21 juni 2018
kl 09:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-19

BSN 2018/0701

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Paragrafer

§ 108-123

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-23

Barn- och skolförvaltningen
Skolkontoret

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-05-07

BSN 2018/0155

Barn- och skolnämnden

Jonas Eriksson
jonas.eriksson@lund.se

Remiss: Motion från Moderaterna - Inför ett
digitalt jämförelseverktyg för att stärka
skolvalet inom förskola och grundskola i
Lunds kommun
Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har lämnat in en motion, där det föreslås
att ett digitalt jämförelseverktyg, för att stärka skolvalet inom förskola
och grundskola införs. Intentionen är att underlätta för elever och
föräldrar att göra de val till förskola och skola som passar dem bäst.
Helsingborgs stad lyfts som ett exempel och moderaterna menar vidare
att även Lunds kommun borde tillgodose sådan service till föräldrar och
elever i Lund för att underlätta deras skolval. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd
med den fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg
för förskolor och grundskolor i Lund.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till Moderaternas motion
och avser att i samarbete kommunkontoret utreda möjligheter och
kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 maj 2018 dnr BSN
2018/0155

Barnets bästa
Ett jämförelseverktyg för att underlätta val till för- och grundskola
påverkar barn i allra högsta grad. Ärendet syftar till att stärka skolvalet
inom förskola och grundskola och underlätta för elever och föräldrar att
göra de val till förskola och skola som passar dem bäst.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har lämnat in en motion, där det föreslås
att ett digitalt jämförelseverktyg, för att stärka skolvalet inom förskola
och grundskola införs. Intentionen är att underlätta för elever och
föräldrar att göra de val till förskola och skola som passar dem bäst.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

barnochskola@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-05-07

BSN 2018/0155

Helsingborgs stad lyfts som ett exempel och moderaterna menar vidare
att även Lunds kommun borde tillgodose sådan service till föräldrar och
elever i Lund för att underlätta deras skolval.
Det finns i dagsläget mycket information och statisk på skolverkets
hemsida som skulle kunna utgöra underlag till Lunds kommuns
jämförelseverktyg för förskolor och grundskolor i Lund.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att
kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd
med den fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg
för förskolor och grundskolor i Lund.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till Moderaternas motion
och avser att i samarbete kommunkontoret utreda möjligheter och
kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och
kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Jonas Eriksson
Kommunikatör/IKT-samordnare

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
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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

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-07

1 (4)
Diarienummer

KS 2018/0294

Pernilla Ardhe

Kommunstyrelsen

046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Christer Wallin (M) samt Klas Svanberg
(M) "Hjälp Drottningstadens scoutkårs
scoutverksamhet - utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14"
Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Christer Wallin föreslår i en motion att
kommunfullmäktige beslutar
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14 så att det omfattar hela området från
nuvarande scoutgård till Ladugårdsmarkstråket samt att inom
ramen för det utvidgade programområdet utreda möjligheten att
anlägga en scoutgård i den östra delen av planområdet samt bevara
parkområdet inom planområdet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018, § 130.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2018, § 120.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 maj 2018, § 74.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018.
Klas Svanbergs (M) och Christer Wallins (M) motiion ”Hjälp
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet - utsträck planområdet
för Ladugårdsmarken 4:14”, inkommen den 5 april 2018.

Barnets bästa
Ärendet berör barn då frågeställningen handlar om var och hur
ersättningslokal för befintlig fritidsverksamhet ska hanteras.
Ändamålsenliga och anpassade lokaler ger barn- och ungdomar ger
ökade upplevelsemöjligheter.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-07

2 (4)
Diarienummer

KS 2018/0294

Ärendet
Klas Svanberg (M) och Christer Wallin föreslår i en motion att
kommunfullmäktige beslutar
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14 så att det omfattar hela området från
nuvarande scoutgård till Ladugårdsmarkstråket samt att inom
ramen för det utvidgade programområdet utreda möjligheten att
anlägga en scoutgård i den östra delen av planområdet samt bevara
parkområdet inom planområdet.
Sammanfattningsvis framförs i motionen att det varit otydligheter
i samband med byggnadsnämndens behandling av
samrådsförslaget angående verksamheten som bedrivs av
Drottningstadens scoutkår. Scoutkåren nämndes endast i
förbigående och det gav sken av att man från kommunens sida
haft diskussioner med kåren om en lösning då området föreslås
förses med bostadsbebyggelse. Sådan diskussion har olyckligtvis
inte förekommit. Man hade då kunnat konstatera att scouternas
verksamhet påverkas begränsande av planförslaget då stor del av
deras verksamhet bedrivs utomhus, bland annat genom läger och
eldning. Att fortsätta bedriva sådan verksamhet när fastigheten
bebyggts med bostäder framstår inte som lämpligt. Moderaterna
har tillsammans med alliansen begärt att planarbetet för del av
Ladugårdsmarken 4:14 ska bordläggas till dess att en lösning för
scoutkåren har hittats. En sådan lösning skulle kunna vara att
utvidga planområdet från nuvarande scoutgård till
Ladugårdsmarksstråket i öster och att inom det utvidgade
området utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den östra
delen samt att bevara parkområdet inom planområdet.

Nämndernas yttranden
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden för yttrande. Nämnderna framför följande.
Kultur och fritidsnämnden
Nämndens uppdrag i ärendet är att se över alternativa lokaler till
Drottningstadens scoutkår. Det förs dialog med scoutkåren för att om
möjligt finna nya lokaler bland dem som nämnden disponerar. Förslaget
har varit att ställa Borgarparkens bygglekplats till förfogande.
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har
hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.
Motionens förslag till beslut bör behandlas av byggnadsnämnden i
planarbetet med Ladugårdsmarken 4:14.

Tjänsteskrivelse
2018-09-07

3 (4)
Diarienummer

KS 2018/0294

Byggnadsnämnden
Synpunkter
Stadsbyggnadskontoret har i tidigt skede av planprocessen vänt
sig till serviceförvaltningen för att be om hjälp att finna nya
lokaler åt Drottningstadens scoutkår då det är
serviceförvaltningen som står som förvaltare och uthyrare av
kommunala lokaler. Serviceförvaltningens arbete har resulterat i
att byggleken i Borgareparken, som står oanvänd sedan en tid
tillbaka, har funnits som ett lämpligt, fullvärdigt alternativ som ny
lokal för scoutverksamheten. Drottningstadens scoutkår har en
pågående dialog med serviceförvaltningen om föreslagen
ersättningslokal och har dessutom att ta ställning till förslaget.
Att besluta om utvidgning av planområdet för att i detaljplan
pröva markens lämplighet för samlingslokal i den östra delen av
Tolvmannaparken, bedömer stadsbyggnadskontoret som svårt
eftersom hela bilden inte är klar än. Servicenämnden, som
fungerar som beställare av kommunala byggnader, har varken
beställning eller beslut om att låta uppföra samlingslokal på
föreslagen plats. Ekonomiska konsekvenser behöver studeras
innan man beslutar om utvidgning av planområdet så att inga
oklarheter råder om vem som ska bekosta uppförande, drift och
underhåll av samlingslokalen. Dessutom har Drottningstadens
scoutkår ett erbjudande om ersättningslokal att ta ställning till
och rimlig tid för dem att fatta sådant beslut måste ges.
I det fall behovet av en byggrätt för scoutverksamhet
konkretiseras kan en detaljplan som prövar markens lämplighet
för scoutverksamhet upprättas. Detta sker lämpligen i en ny
detaljplaneprövning.
En ny byggnad för scoutverksamhet skulle, om den placeras utanför
planlagt område, kunna prövas i bygglov utan föregående
planläggning.
Ställningstagande
Det är i dagsläget inte är påvisat att det finns behov finns av
nybyggda scoutlokaler. Påbörjad dialog mellan Drottningstadens
scoutkår och serviceförvaltningen bör ges möjlighet att komma till
ett avslut och därmed resultera i att scoutverksamheten fattar
beslut om erbjuden ersättningslokal.
Planläggning av mark för scoutkårens verksamhet bör genomföras
först när frågan blivit beredd. Denna beredning behöver bl a föreslå
en geografiskt lämplig placering av verksamheten, vem som bekostar

Tjänsteskrivelse
2018-09-07
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KS 2018/0294
uppförande, drift och underhåll, om detaljplan krävs för föreslagen
lokalisering samt ange en tidsplan för genomförandet. Kontoret och
nämnden kan hålla beredskap för ett nytt planärende.

Kommunkontorets kommentar
Förslaget i motionen rör en pågående planprocess som handläggs av
byggnadsnämnden och som hanteras enligt de förfaranderegler som
återfinns i plan- och bygglagen. Kommunkontoret föreslår därför att
motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad
byggnadsnämnden har anfört.
Kommunkontoret erinrar om att kommunfullmäktiges
handlingsutrymme när det gäller handläggningen av detaljplaner är
begränsat. Det är exempelvis inte möjligt för fullmäktige att ge några
bindande direktiv om hur detaljplaner ska utformas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

motionen ska anses besvarad med vad byggnadsnämnden har
anfört.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 130

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

Dnr BN 2018/0162

Sammanfattning
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska
besluta om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet –
utsträck planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP) och Helmut
Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Klas Svanberg (M) med instämmande av Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att
Byggnadsnämnden skall besluta att rekommendera
Kommunstyrelsen att tillstyrka motionen.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons
(S) m. fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

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

Reservationer
(M), (L), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga § BN § 130.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): FNL instämmer med Klas Svanbergs (M) m. fl.
yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

3 (5)

Protokollsutdrag
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
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Protokollsutdrag
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

§ 123-127, § 129-137 och § 139-149

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 31 augusti
2018 kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Klas Svanberg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden
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Protokollsutdrag
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

§ 123-127, § 129-137 och § 139-149

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2018-09-26

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Diarienummer

2018-08-10

BN 2018/0162

Byggnadsnämnden i Lund

Jenny Lindström
046 – 359 36 21
jenny.lindstrom@lund.se

Remiss: Motion från Christer Wallin (M) samt
Klas Svanberg (M) ”Hjälp Drottningstadens
scoutkår scoutverksamhet – utsträck
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”
Sammanfattning
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta
om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04

Barnets bästa
Ärendet berör barn då frågeställningen handlar om var och hur
ersättningslokal för befintlig fritidsverksamhet ska hanteras.

Ärendet
Bakgrund
Moderaterna menar i motionen att det varit otydligheter i samband
med byggnadsnämndens behandling av samrådsförslaget angående
verksamheten som bedrivs av Drottningstadens scoutkår. Scoutkåren
nämndes endast i förbigående och gav sken av att man från
kommunens sida haft diskussioner med kåren om en lösning då
området föreslås förses med bostadsbebyggelse. Sådan diskussion har
olyckligtvis inte förekommit. Man hade då kunnat konstatera att
scouternas verksamhet påverkas begränsande av planförslaget då stor
del av deras verksamhet bedrivs utomhus, bland annat genom läger
och eldning. Att fortsätta bedriva sådan verksamhet när fastigheten
bebyggts med bostäder framstår inte som lämpligt.
Moderaterna har tillsammans med alliansen begärt att planarbetet för
del av Ladugårdsmarken 4:14 ska bordläggas till dess att en lösning
för Drottningstadens scoutkår har hittats. En sådan lösning skulle
enligt motionen vara att utvidga planområdet från nuvarande

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

www.lund.se
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scoutgård till Ladugårdsmarksstråket i öster och att inom det
utvidgade området utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den
östra delen samt att bevara parkområdet inom planområdet.
Stadsbyggnadskontoret upprättade 2018-06-08 en tjänsteskrivelse med
förslag till yttrande över motionen. Ärendet behandlades på
Byggnadsnämndens sammanträde 2018-06-19 och Byggnadsnämnden
återremitterade ärendet till stadsbyggnadskontoret för komplettering.

Synpunkter
Stadsbyggnadskontoret har i tidigt skede av planprocessen vänt sig till
serviceförvaltningen för att be om hjälp att finna nya lokaler åt
Drottningstadens scoutkår då det är serviceförvaltningen som står som
förvaltare och uthyrare av kommunala lokaler. Serviceförvaltningens
arbete har resulterat i att byggleken i Borgareparken, som står oanvänd
sedan en tid tillbaka, har funnits som ett lämpligt, fullvärdigt alternativ
som ny lokal för scoutverksamheten. Drottningstadens scoutkår har en
pågående dialog med serviceförvaltningen om föreslagen
ersättningslokal och har dessutom att ta ställning till förslaget.
Att besluta om utvidgning av planområdet för att i detaljplan pröva
markens lämplighet för samlingslokal i den östra delen av
Tolvmannaparken, bedömer stadsbyggnadskontoret som svårt
eftersom hela bilden inte är klar än. Servicenämnden, som fungerar
som beställare av kommunala byggnader, har varken beställning eller
beslut om att låta uppföra samlingslokal på föreslagen plats.
Ekonomiska konsekvenser behöver studeras innan man beslutar om
utvidgning av planområdet så att inga oklarheter råder om vem som
ska bekosta uppförande, drift och underhåll av samlingslokalen.
Dessutom har Drottningstadens scoutkår ett erbjudande om
ersättningslokal att ta ställning till och rimlig tid för dem att fatta
sådant beslut måste ges.
I det fall behovet av en byggrätt för scoutverksamhet konkretiseras
kan en detaljplan som prövar markens lämplighet för scoutverksamhet
upprättas. Detta sker lämpligen i en ny detaljplaneprövning.
En ny byggnad för scoutverksamhet skulle, om den placeras utanför
planlagt område, kunna prövas i bygglov utan föregående
planläggning.

Ställningstagande
Det är i dagsläget inte är påvisat att det finns behov finns av nybyggda
scoutlokaler. Påbörjad dialog mellan Drottningstadens scoutkår och
serviceförvaltningen bör ges möjlighet att komma till ett avslut och
därmed resultera i att scoutverksamheten fattar beslut om erbjuden
ersättningslokal.
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Planläggning av mark för scoutkårens verksamhet bör genomföras
först när frågan blivit beredd. Denna beredning behöver bl a föreslå en
geografiskt lämplig placering av verksamheten, vem som bekostar
uppförande, drift och underhåll, om detaljplan krävs för föreslagen
lokalisering samt ange en tidsplan för genomförandet. Kontoret och
nämnden kan hålla beredskap för ett nytt planärende.

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

Maria Milton
biträdande planchef
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Jenny Lindström
planingenjör
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-19

§ 120

Remiss: Motion från Christer Wallin
(M) samt Klas Svanberg (M) Hjälp
Drottningstadens scoutkår
scoutverksamhet - utsträck
planområdet för Ladugårdsmarken
4:14

Dnr BN 2018/0162

Jäv
Alexander Wallin (M) anmäler delikatessjäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Sammanfattning
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta om
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-08
Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04
Yttrande från Styrelsen Drottningstadens scoutkår, inkom 2018-06-19

Yrkanden
Ordförande Björn Abelson (S) yrkar att återremittera ärendet till
stadsbyggnadskontoret för komplettering.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för komplettering
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-19

BN 2017/0487

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-06-19 klockan
17.00–20.41

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per Johnsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C) § 101-122

Ersättare

Fredrik Fexner (S)
Margita Malmros (S)
Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (L), närvarande kl. 17.00-19.53
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Henrik Borg, stadsantikvarie
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Maria Milton, biträdande planchef
Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare
Charlotte Hägg Reader, arkitekt

Justerare

Helmut Moser (V) med Dimitrios Afentoulis (KD) som ersättare

Paragrafer

§ 101-122

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid för justering
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-19

BN 2017/0487

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 26 juni 2018 kl.
13.00

Underskrifter

Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Helmut Moser (V)

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Paragrafer

§ 101-122

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-23

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen

TJÄNSTESKRIVELSE
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Diarienummer

2018-06-08

BN 2018/0162

Byggnadsnämnden i Lund

Jenny Lindström
046 – 359 36 21
jenny.lindstrom@lund.se

Remiss: Motion från Christer Wallin (M) samt
Klas Svanberg (M) ”Hjälp Drottningstadens
scoutkår scoutverksamhet – utsträck
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”
Sammanfattning
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta
om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-08
Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04

Barnets bästa
Ärendet berör barn då frågeställningen handlar om var och hur
ersättningslokal för befintlig fritidsverksamhet ska hanteras.

Ärendet
Bakgrund
Moderaterna menar i motionen att det varit otydligheter i samband
med byggnadsnämndens behandling av samrådsförslaget angående
verksamheten som bedrivs av Drottningstadens scoutkår. Scoutkåren
nämndes endast i förbigående och gav sken av att man från
kommunens sida haft diskussioner med kåren om en lösning då
området föreslås förses med bostadsbebyggelse. Sådan diskussion har
olyckligtvis inte förekommit. Man hade då kunnat konstatera att
scouternas verksamhet påverkas begränsande av planförslaget då stor
del av deras verksamhet bedrivs utomhus, bland annat genom läger
och eldning. Att fortsätta bedriva sådan verksamhet när fastigheten
bebyggts med bostäder framstår inte som lämpligt.
Moderaterna har tillsammans med alliansen begärt att planarbetet för
del av Ladugårdsmarken 4:14 ska bordläggas till dess att en lösning
för Drottningstadens scoutkår har hittats. En sådan lösning skulle
enligt motionen vara att utvidga planområdet från nuvarande
scoutgård till Ladugårdsmarksstråket i öster och att inom det

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

www.lund.se
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utvidgade området utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den
östra delen samt att bevara parkområdet inom planområdet.

Synpunkter
Stadsbyggnadskontoret har i tidigt skede av planprocessen vänt sig till
serviceförvaltningen för att be om hjälp att finna nya lokaler åt
Drottningstadens scoutkår då det är serviceförvaltningen som står som
förvaltare och uthyrare av kommunala lokaler. Serviceförvaltningens
arbete har resulterat i att byggleken i Borgareparken, som står oanvänd
sedan en tid tillbaka, har funnits som ett lämpligt, fullvärdigt alternativ
som ny lokal för scoutverksamheten. Drottningstadens scoutkår har en
pågående dialog med serviceförvaltningen om föreslagen
ersättningslokal och har dessutom att ta ställning till förslaget.
Att besluta om utvidgning av planområdet för att i detaljplan pröva
markens lämplighet för samlingslokal i den östra delen av
Tolvmannaparken, bedömer stadsbyggnadskontoret som svårt
eftersom hela bilden inte är klar än. Servicenämnden, som fungerar
som beställare av kommunala byggnader, har varken beställning eller
beslut om att låta uppföra samlingslokal på föreslagen plats.
Ekonomiska konsekvenser behöver studeras innan man beslutar om
utvidgning av planområdet så att inga oklarheter råder om vem som
ska bekosta uppförande, drift och underhåll av samlingslokalen.
Dessutom har Drottningstadens scoutkår ett erbjudande om
ersättningslokal att ta ställning till och rimlig tid för dem att fatta
sådant beslut måste ges.
Om behov finns kan en detaljplan som prövar markens lämplighet för
scoutverksamhet upprättas. Detta sker lämpligen i en ny
detaljplaneprövning.

Ställningstagande
Det är i dagsläget inte är påvisat att det finns behov finns av nybyggda
scoutlokaler. Påbörjad dialog mellan Drottningstadens scoutkår och
serviceförvaltningen bör ges möjlighet att komma till ett avslut och
därmed resultera i att scoutverksamheten fattar beslut om erbjuden
ersättningslokal.
Planläggning av mark för scoutkårens verksamhet bör genomföras
först när frågan blivit beredd. Denna beredning behöver bl a föreslå en
geografiskt lämplig placering av verksamheten, vem som bekostar
uppförande, drift och underhåll samt ange en tidsplan för
genomförandet. Kontoret och nämnden kan hålla beredskap för ett
nytt planärende.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse samt
att översända skrivelsen till Kommunstyrelsen.

Maria Milton
biträdande planchef
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Jenny Lindström
planingenjör

3 (3)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-17

§ 74

Yttrande över motion från Christer
Wallin (M) och Klas Svanberg (M)
angående scoutverksamhet i norra
Lund
Dnr KU 2018/0118

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion för yttrande från Christer
Wallin (M) och Klas Svanberg (M) med rubriken ”Hjälp
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14”.
I motionen hävdas att vid byggnadsnämndens behandling av samrådet
avseende byggnationen på Ladugårdsmarken fick inte Drottningstadens
scoutkår information om det planerade arbetet.
Vidare framförs i motionen att vid en diskussion med Drottningstadens
scoutkår hade det då framgått att delar av själva scoutgården var
begränsade efter tidigare brand.
Moderaterna har, tillsammans med övriga allianspartier, begärt att
planarbetet ska bordläggas till dess att man har funnit en lösning för
Drottningstadens scoutkår. En lösning enligt motionen skulle kunna vara
att utsträcka planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.
Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Drottningstadens scoutkår
för att om möjligt finna nya lokaler, som kultur- och fritidsförvaltningen
för närvarande disponerar. Förslaget har varit att ställa Borgarparkens
bygglekplats till förfogande.
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har
hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
för yttrande med anhållan om svar senast den 3 augusti 2018.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 11 april 2018
Motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M): ”Hjälp
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14”, daterad den 4 april 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-17

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G Wagner (KD) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag samt ett
yrkande från Birger Swahn (M) med flera om att nämnden ska besluta att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till vad
som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att
nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) med
flera. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Birger Swahn (M) med flera röstar nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
röstar ja.
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar
Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej.
Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) med
flera.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

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

Reservationer
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för
eget yrkande.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

KU 2018/0158

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-05-17, klockan 17.30–20.15

Ledamöter

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

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Elvira Mehic (S)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Lina Heimer, tillförordnad administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Peder Severin, jurist/nämndsekreterare

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 62-79

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-05-29

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

KU 2018/0158

Underskrifter
Sekreterare

Peder Severin

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-17

Paragrafer

§§ 62-79

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Peder Severin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-23

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-05-03

KU 2018/0118

Kultur- och fritidsnämnden

Christian Håkansson, Mats Alinder
046-359 78 33, 046-35 66 93
christian.hakansson@lund.se; mats.alinder@lund.se

Yttrande över motion från Christer Wallin (M)
och Klas Svanberg (M) angående
scoutverksamhet i norra Lund
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion för yttrande från Christer
Wallin (M) och Klas Svanberg (M) med rubriken ”Hjälp
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14”.
I motionen hävdas att vid byggnadsnämndens behandling av samrådet
avseende byggnationen på Ladugårdsmarken, så fick inte
Drottningstadens scoutkår information om det planerade arbetet.
Vidare framförs i motionen att vid en diskussion med Drottningstadens
scoutkår hade det då framgått att delar av själva scoutgården var
begränsad efter tidigare brand.
Moderaterna har, tillsammans med övriga allianspartier, begärt att
planarbetet ska bordläggas till dess att man har funnit en lösning för
Drottningstadens scoutkår. En lösning enligt motionen skulle kunna vara
att utsträcka planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.
Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Drottningstadens scoutkår
för att om möjligt finna nya lokaler som kultur- och fritidsförvaltningen
för närvarande disponerar. Förslaget har varit att ställa Borgarparkens
bygglekplats till förfogande.
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har
hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
för yttrande med anhållan om svar senast den 3 augusti 2018.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 11 april 2018
Motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) ”Hjälp
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14”, daterad den 4 april 2018

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och unga, då ändamålsenliga och anpassade
lokaler ger ökade upplevelsemöjligheter för barn och ungdomar.

Ärendet
Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) har till kommunstyrelsen
inkommit med en motion med rubriken ”Hjälp Drottningstadens
scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för Ladugårdsmarken
4:14”.
I motionen hävdas att vid byggnadsnämndens behandling av samrådet
avseende byggnationen på Ladugårdsmarken, så fick inte
Drottningstadens scoutkår information om det planerade arbetet.
Föreningen hade vid samma tidpunkt fått sitt hyreskontrakt förlängt med
fem år.
Vidare framförs i motionen att vid en diskussion med Drottningstadens
scoutkår hade det då framgått att delar av själva scoutgården var
begränsad efter tidigare brand. Verksamheten är idag således trångbodd.
Att fortsatt bedriva scoutverksamhet inom planområdet med bebyggelse
av såväl flervåningshus som radhus är enligt motionärerna inte lämpligt.
Moderaterna har, tillsammans med övriga allianspartier, begärt att
planarbetet ska bordläggas till dess att man har funnit en lösning för
Drottningstadens scoutkår. En lösning, enligt motionen, skulle kunna
vara att utsträcka planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.
Moderaterna föreslår avslutningsvis kommunfullmäktige att besluta:
att - ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14, så att det omfattar hela området från nuvarande
scoutgård till Ladugårdsmarksstråket samt att inom ramen för det
utvidgade programområdet utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i
den östra delen av planområdet samt att bevara parkområdet inom
planområdet.
Motionens förslag till beslut bör enligt kultur- och fritidsförvaltningen
behandlas av byggnadsnämnden i planarbetet med Ladugårdsmarken
4:14. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag i ärendet är att se över
alternativa lokaler till Drottningstadens scoutkår.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Drottningstadens scoutkår
för att om möjligt finna nya lokaler, som kultur- och fritidsförvaltningen
för närvarande disponerar. Förslaget har varit att ställa Borgarparkens
bygglekplats till förfogande.
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har
hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

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

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

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Motion – Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14.
När Byggnadsnämnden behandlade samrådet avseende byggnationen på Ladugårdsmarken
4:14 nämndes den verksamhet som Drottningstadens scoutkår bedriver endast med en mening
i förbigående.
För oss gav det ett sken av att man från kommunens sida hade haft diskussioner om en lösning
för denna i samband med att planområdet skulle bebyggas med bostäder.
Efter ett möte med Scoutkåren framkom att det var precis tvärt om. Scoutkåren har precis fått
sitt hyreskontrakt förlängt fem år av Lundafastigheter. Det är olyckligt att någon diskussion
inte tycks har förekommit tidigare. Man hade då kunnat konstatera att scouternas verksamhet i
den befintliga scoutgården påverkats begränsande eftersom en del av deras lokaler försvunnit
genom en brand. De är därför redan i dagsläget mycket trångbodda. Stor del av
scoutverksamheten bedrivs utomhus inom fastigheten bl.a. genom läger och eldning.
Att fortsatt bedriva sådan verksamhet inom planområdet när fastigheten bebyggts med
bostäder i såväl flervåningshus som i radhus framstår inte som lämpligt.
Moderaterna har samman med alliansen begärt att planarbetet skall bordläggas till dess man
hittat en lösning för scouterna.
En sådan lösning skulle kunna vara att utsträcka planområdet. Ladugårdmarken 4:14 är en
stor fastighet som sträcker sig ända bort till Ladugårdsmarksstråket i öster. Fastigheten
inrymmer ett litet parkområde precis öster om den tilltänkta bebyggelsen samt ett åkerstycke
längst i öster.
Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att

ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för Ladugårdsmarken
4:14 så att det omfattar hela området från nuvarande scoutgård till
Ladugårdmarksstråket samt att inom ramen för det utvidgade programområdet
utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den östra delen av planområdet
samt bevara parkområdet inom planområdet.

Lund 2018-04-04
För Moderaterna

Klas Svanberg

Christer Wallin

2:e vice ordförande byggnadsnämnden

Opositionsråd

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
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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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

4 (5)

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

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-08-08

Magdalena Titze

1 (5)
Diarienummer

KS 2018/0266
Kommunstyrelsen

046-359 51 52
magdalena.titze@lund.se

Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik
Ljunghill (M) "Konsekvensanalys vid minskat antal
privata välfärdsföretag"
Sammanfattning
Alexander Lewerentz (M) och Fredrik Ljunghill (M) har skrivit en
motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag”. Motionen belyser behovet av att utreda vilken
beredskap och kapacitet det finns i kommunen att med kort varsel ta
över verksamhet som idag bedrivs av privata aktörer.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS
2018/0266.
Barn- och skolnämndens beslut den 24 maj 2018, § 102 dnr BSN
2018/0418.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 80 dnr UN
2018/0272.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 8 maj 2018, § 47 dnr VOO
2018/0248.
Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M)
"Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag",
daterad KS 2018-03-22.

Barnets bästa
Ärendet handlar om barns och elevers rätt att erbjudas bredd och kvalitet
i sin omsorg och i sina studier samt rätten att slutföra sitt
gymnasieprogram enligt upprättad studieplan. Studieresultat kan
påverkas negativt om det finns risk att eleven måste byta skola under
pågående utbildning.
En del av de insatser som utförs av extern utförare inom vård- och
omsorgsverksamheten kan beröra barn och unga, som exempelvis
personlig assistans samt avlösar- och ledsagarservice. Ett minskat
antal externa utförare kan innebära behov av att byta utförare samt
färre valbara alternativ av utförare.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-08
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Ärendet
Alexander Lewerentz (M) och Fredrik Ljunghill (M) har skrivit en
motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag”.

Motionen
Motionen belyser att om det förslag som regeringen presenterat som
syftar till att begränsa vinster i välfärdsföretag blir verklighet skulle
det, enligt oberoende utredare, kunna medföra att en betydande del
av de företag som idag levererar välfärdstjänster i Sverige skulle vara
tvungna att lägga ner sina verksamheter.
I motionen redogörs för att en väsentlig del av platserna inom
utbildnings- vård- och omsorgsverksamheterna i Lund bedrivs av
privata aktörer. Motionärerna anser därmed att det ligger i
kommunens intresse att se över beredskapen för att vid behov
kunna ta emot elever och brukare som idag finns hos de privata
välfärdsutförarna. I motionen föreslås:
att

uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med barn- och
skolnämnden, utreda om de barn och elever som finns
inskrivna i fristående förskolor och grundskolor med kort
varsel kan beredas plats i de kommunala verksamheterna

att

uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med
utbildningsnämnden, utreda om de fristående
gymnasieskolornas elever med kort varsel kan beredas plats i
de kommunala gymnasieskolorna

att

uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med vård- och
omsorgsnämnden, utreda vilken beredskap och kapacitet
Lunds kommun har inom hemvården och insatser enligt LSS för
att med kort varsel ta över det arbete som utförs av privata
utförare

att

uppdra åt kommunstyrelsen att utreda kostnaden för
eventuella investeringar som skulle krävas för nybyggnation
och/eller anpassning av lokaler i de fall ledig kapacitet inte
finns i de kommunala verksamheterna.

Remissyttranden
Motionen har varit på remiss för yttrande hos barn- och
skolnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden. Nedan redogörs för nämndernas yttranden.

Tjänsteskrivelse
2018-08-08
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Barn- och skolnämnden
I sitt yttrande redogör nämnden för att det i maj 2018 finns 49
fristående förskolor i Lunds kommun. Totalt går 1 368 barn från
Lund i fristående förskola vilket motsvarar cirka 82
förskoleavdelningar. Om man i teorin skulle placera alla dessa barn i
kommunal verksamhet motsvarar det att alla avdelningar skulle öka
med fyra barn i snitt. Det skulle kunna bli aktuellt att ta över en hel
förskola i sin helhet med lokaler, barn och personal.
Det finns 13 fristående skolor i kommunen och 1 782 lundaelever
går i fristående skola. Skulle det bli aktuellt att en större fristående
skola läggs ner och om det rör sig om flera hundra elever kan det bli
aktuellt att ta över hela skolan i sin helhet med lokaler, personal och
elever.
Utifrån detta anser barn- och skolnämnden att det är motiverat att
nämnden får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka
möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och
lundaelever som på grund av avveckling av fristående förskolor och
fristående grundskolor förlorar sin plats.

Utbildningsnämnden
I nuläget finns 12 fristående gymnasieskolor i Lund. Under de 17 år
som fristående gymnasieskolor funnits i Lund har huvudmän och
skolor skiftat - skolor har blivit uppköpta av annan huvudman och
två skolor har stängt ner och avvecklats. De berörda eleverna har då
erbjudits platser antingen i annan fristående skola eller i någon av de
kommunala skolorna. Ofta beror avveckling av en skola på ett lågt
elevunderlag, vilket gör att skolan inte får in tillräckligt med
elevpeng och därför inte har möjlighet att driva verksamheten
vidare.
Skulle det bli aktuellt att en större fristående skola lägger ner och det
rör sig om flera hundra elever, så kommer dessa troligtvis inte att
kunna placeras i befintlig verksamhet utan det kan då eventuellt bli
aktuellt att ta över hela skolan i sin helhet med lokaler, personal och
elever.
Utifrån ovanstående resonemang att skolor avvecklas och byter
huvudman menar utbildningsnämnden att det är angeläget och
motiverat att nämnden får i uppdrag att utreda, utifrån olika
scenarier, vilka möjligheter kommunen har att bereda plats för
lundaelever som på grund av avveckling av fristående skolor förlorar
sin gymnasieplats.

Tjänsteskrivelse
2018-08-08
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Vård- och omsorgsnämnden
Nämnden ger i sitt yttrande en övergripande bild av sina
förutsättningar och beredskap för övertagande av verksamheter som
drivs i extern regi.
Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa
utförare inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig
verksamhet, ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans.
Dessa utförare driver ett trettiotal olika verksamheter. Ungefär 1520 % av drygt 3 300 brukare får sina insatser utförda av externa
utförare med placering inom kommunen. Omfattningen varierar
utifrån verksamhetens inriktning. För brukare med särskilda behov
som inte kan tillgodoses i befintlig verksamhet köper nämnden
annan enstaka extern plats.
Avtalsperioderna är olika beroende på upphandlingsform och det
finns i avtalen en reglering av uppsägningsförfarande och
uppsägningstider som parterna har att följa. Detta styr i normalfallet
längden på den planeringstid förvaltningen har för att planera ett
återtagande av verksamhet till intern regi.
Nämnden anger att kunskap och erfarenhet av vad som krävs vid en
verksamhetsövergång finns inom flera verksamhetsområden.
Exempelvis har under de senaste åren två särskilda boendeenheter
för äldre och två boendeenheter inom LSS-området övergått i intern
regi. Sammantaget konstateras att verksamhetsövertagande är
resurskrävande inom flera områden.
Nämnden anger att det finns ytterligare ett förhållande som skulle
kunna leda till att kommunen måste vara förberedd på att ta över
verksamhet i intern regi. I regeringens proposition 2017/18:158 ”
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom
välfärden” föreslås att tillståndsplikt införs för verksamhet som avser
hemtjänst enligt socialtjänstlagen, förkortad SoL, samt för
verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson
eller avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen föreslås även
nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att
beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS samt
godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva verksamhet
inom skolväsendet enligt skollagen.

Tjänsteskrivelse
2018-08-08
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Kommunkontorets kommentar
Många barn och elever har sin skolgång i fristående verksamheter.
Kommunkontoret instämmer i barn- och skolnämndens och
utbildningsnämndens yttrande att det är motiverat att nämnden
utifrån olika scenarier utreder vilka möjligheter kommunen har att
bereda plats för lundabarn och lundaelever som på grund av
avveckling av fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
kan förlora sin plats.
Vård- och omsorgsnämndens anger i sitt yttrande att kunskap och
erfarenhet av vad som krävs vid en verksamhetsövergång finns inom
flera av nämndens verksamhetsområden men också att ett
övertagande är resurskrävande. Nämnden belyser även att det
behövs en beredskap i kommunen för att utifrån eventuell ny
lagstiftning ta över verksamheter i intern regi.
Kommunkontorets bedömning är utifrån ovanstående att det är
angeläget att nämnderna säkerställer att de har beredskap och
kunskap om vilka möjligheter de har att i intern regi bereda plats för
elever och brukare som kan förlora sin plats eller insatser på grund
av avveckling av verksamhet som idag bedrivs av privata aktörer.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden säkerställer att de har beredskap och
kunskap om vilka möjligheter de har att i intern regi bereda
plats för elever och brukare som kan förlora sin plats eller
insatser på grund av avveckling av verksamhet som idag
bedrivs av privata aktörer.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Britt Steiner
Planeringschef

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-24

§ 102

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

Dnr BSN 2018/0418

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerentz (M) och Fredrik
Ljunghills (M) motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt barn och
skolnämnden att utreda om de fristående förskolornas inskrivna barn och
fristående grundskolors elever kan med kort varsel beredas plats i
kommunal verksamhet. Någon faktisk utredning ska inte göras eller
påbörjas förrän KF tagit beslut om motionen.
Barn och skolförvaltningen anser att det är motiverat att barn- och
skolförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka
möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och lundaelever
som på grund av avveckling av fristående förskolor och fristående
grundskolor förlorar sin plats.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 dnr
2018/0418
Motion från Moderaterna i Lunds kommun. Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag. Daterad KS 2018-03-22

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ” Motion från Alexander Lewerentz (M) samt
Fredrik Ljunghill (M) – Konsekvensanalys vid minskat antal
privata välfärdsföretag”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-24

BSN 2018/0485

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-05-24 klockan 17.00–
21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)

Ersättare

Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Agneta Geijer (S)
Gösta Eklund (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr förvaltningschef, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Sirpa Tomasson, Ekonom, BSN
Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Yanira Difonis (MP)

Paragrafer

§ 93-107

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, måndag 28 maj 2018 kl

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-24

BSN 2018/0485

08:00
Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Paragrafer

§ 93-107

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-20

Barn- och skolförvaltningen
Skolkontoret

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2018-05-08

BSN 2018/0418

Barn- och skolnämnden

Anna Holmgren
046 - 359 40 63
anna.holmgren@lund.se

Remiss: Motion från Alexander Lewerentz (M)
samt Fredrik Ljunghill (M) - Konsekvensanalys
vid minskat antal privata välfärdsföretag
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerentz (M) och Fredrik
Ljunghills (M) motion "Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt barn och
skolnämnden att utreda om de fristående förskolornas inskrivna barn och
fristående grundskolors elever kan med kort varsel beredas plats i
kommunal verksamhet. Någon faktisk utredning ska inte göras eller
påbörjas förrän KF tagit beslut om motionen.
Barn och skolförvaltningen anser att det är motiverat att barn- och
skolförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka
möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och lundaelever
som på grund av avveckling av fristående förskolor och fristående
grundskolor förlorar sin plats.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 dnr
2018/0418
Motion från Moderaterna i Lunds kommun. Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag. Daterad KS 2018-03-22

Barnets bästa
Ärendet handlar om barns och elevers rätt att erbjudas bredd och kvalitet
i sin omsorg och i sina studier. Studieresultat kan påverkas negativt om
det finns risk att eleven måste byta skola under pågående utbildning.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun (Alexander Lewerentz och Fredrik
Ljunghill) har till kommunfullmäktige överlämnat en motion
"Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag" där man
bland annat föreslår att kommunstyrelsen tillsammans med barn- och

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

barnochskola@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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2018-05-08

BSN 2018/0418

skolnämnden ska utreda om inskrivna barn och elever i fristående
förskolor och grundskolor med kort varsel kan beredas plats i de
kommunala verksamheterna. Kommunkontoret önskar att nämnden i
remissvaret ger sin inställning till de föreslagna utredningarna. I detta kan
ingå en uppskattning av resurser/tid som krävs för en sådan utredning
och/eller om vissa delar redan är utredda. Någon faktisk utredning ska
inte göras eller påbörjas förrän KF tagit beslut om motionen.

Barn och skolförvaltningens förslag till yttrande
Förskola
I nuläget (2018-05-02) finns det 49 fristående förskolor i Lunds kommun
med 1369 placerade barn varav 30 från annan kommun. Flest inskrivna
barn är det på den fristående förskolan International Pre-School of Lund
med 86 barn. Totalt går 1368 barn i fristående förskola varav 29 barn i
fristående förskola i annan kommun.
Bild 1 Fristående förskolor

1368 barn motsvarar cirka 82 förskoleavdelningar om vi räknar ett snitt
med 16,7 barn per avdelning. Om vi i teorin skulle placera alla dessa barn
i kommunal verksamhet motsvarar det att alla avdelningar ökar med fyra
barn i snitt. Det kan bli aktuellt att ta över en hel förskola i sin helhet med
lokaler, barn och personal.

Tjänsteskrivelse
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BSN 2018/0418

Grundskola
I nuläget finns det 13 fristående skolor i Lunds kommun med 1871 elever
inskrivna per 2 maj 2018 varav 126 kommer från annan kommun. Den
största skolan är Internationella Engelska skolan med 381 inskrivna varav
28 kommer från annan kommun. Bild 2 nedan visar var skolorna är
belägna. Totalt går 1782 elever skrivna i Lunds kommun i fristående
skola varav 37 i fristående skola i annan kommun (2018-05-02).
Bild 2 –Fristående skolor i Lunds kommun

Skulle det bli aktuellt att en större fristående skola läggs ner och om det
rör sig om flera hundra elever kan det bli aktuellt att ta över hela skolan i
sin helhet med lokaler, personal och elever. Det är svårt att uppskatta i
nuläget vilken utredningstid och arbetsinsats som krävs.
Barn och skolförvaltningen anser att det är motiverat att barn- och
skolförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier, vilka
möjligheter kommunen har att bereda plats för lundabarn och lundaelever
som på grund av avveckling av fristående förskolor och fristående
grundskolor förlorar sin plats

Tjänsteskrivelse
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ” Motion från Alexander Lewerentz (M) samt
Fredrik Ljunghill (M) – Konsekvensanalys vid minskat antal
privata välfärdsföretag”.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Anna Holmgren
Ekonom

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 80

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

Dnr UN 2018/0272

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerents (M) och Fredrik
Ljunghills (M) motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
utbildningsnämnden att utreda om de fristående skolornas elever med
kort varsel kan beredas plats i kommunala skolor.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag” den 22 mars 2018, dnr KS
2018/0266.

Yrkanden
Anders Ebbesson (MP) och Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande över motionen.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse Yttrande över: Motion från
Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M)
”Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag”.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

UN 2018/0234

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-05-16 klockan 17.00–21.15

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per-Arne Lundgren (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Ulf Nilsson (L)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Ulrika Wallin (L)
Nikolas Pieta Theofanous (C), §§ 78-89, kl. 19:25-21:15
Daniel Beckman (FI)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 70-75
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 70-80
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 70-77
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 70-80
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 70-84
Malin Dahlgren, rektor , §§ 70-72
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare, §§ 70-76
Robert Jivegård, personalföreträdare LR

Justerare

Elias Grabka (C)

Paragrafer

§ 70-89

Plats och tid för justering

Måndagen den 21 maj 2018, kl. 16:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

UN 2018/0234

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Elias Grabka (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Paragrafer

§ 70-89

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-13

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet

Tjänsteskrivelse

1 (3)
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Utbildningsnämnden

Ingela Arheden
046-3597031
ingela.arheden@lund.se

Yttrande över: Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M)
"Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag”
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Alexander Lewerents (M) och Fredrik
Ljunghills (M) motion "Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
utbildningsnämnden att utreda om de fristående skolornas elever med
kort varsel kan beredas plats i kommunala skolor.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag” den 22 mars 2018, dnr KS
2018/0266.

Barnets bästa
Ärendet handlar om elevens rätt att erbjudas ett gymnasieutbud med
bredd och kvalitet och rätten att slutföra sitt gymnasieprogram enligt
upprättad studieplan. Studieresultat kan påverkas negativt om det finns
risk att eleven måste byta skola under pågående utbildning.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har till kommunfullmäktige överlämnat en
motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag” där
man bland annat föreslår att kommunstyrelsen tillsammans med utbildningsnämnden ska utreda om de fristående gymnasieskolornas elever
med kort varsel kan beredas plats i de kommunala gymnasieskolorna.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 138
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

046-358074

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Gymnasieskolan är en frivillig skolform utan skolplikt, vilket innebär att
en 16-årig ungdom själv väljer att påbörja en gymnasieutbildning och
också väljer att börja i en kommunal eller en fristående skola. Alla
kommuner ska erbjuda ett brett gymnasieutbud i hemkommunen eller
genom samverkansavtal med andra kommuner. Vidare har kommunen
inom det kommunala aktivitetsansvaret en skyldighet att verka för att alla
16 – 20 åringar har en sysselsättning och att så många unga som möjligt
slutför en gymnasieutbildning.
Det är dock inte reglerat att en kommun är skyldig att inom innevarande
läsår erbjuda en gymnasieplats till en ungdom som hoppar av gymnasieskolan eller blir utan gymnasieplats om en skola lägger ner. Detta är dock
något som utbildningsförvaltningen hela tiden arbetar aktivt med.
Fristående gymnasieskolor har varit etablerade i Lund sedan hösten 2001
och har under åren kompletterat Lunds kommuns gymnasieutbud. De
fristående skolorna har också bidragit med platser under perioder när
antal 16-åringar ökat i antal och sökandeantalet till Lunds kommunala
gymnasieskolor.
I nuläget finns 12 fristående gymnasieskolor i Lund. Under de 17 år som
fristående gymnasieskolor funnits i Lund har huvudmän och skolor
skiftat - skolor har blivit uppköpta av annan huvudman och två skolor har
stängt ner och avvecklats. Ofta beror avveckling av en skola på ett lågt
elevunderlag, vilket gör att skolan inte får in tillräckligt med elevpeng
och därför inte har möjlighet att driva verksamheten vidare.
Hösten 2014 meddelade Carl Adolph Agardgymnasiet i Lund att de
skulle stänga skolan i juni 2015. Skolan hade då 10 lundaelever i årskurs
1 och 16 elever i årskurs 2 som förlorade sin gymnasieplats inför hösten
2015. Skolan erbjöd sina elever att slutföra sitt gymnasieprogram på
systerskolan i Malmö, Einar Hansengymnasiet, 16 lundaelever valde
detta. Vidare fick 8 av eleverna plats på Spyken och en på Polhemskolan.
I mars 2015 under pågående vårtermin meddelade Humanus Gymnasium
att de skulle avveckla gymnasieverksamheten i Lund efter terminens slut.
På Humanus fanns då 8 lundaelever i årskurs 1 och 22 lunadelever i
årskurs 2 som miste sin gymnasieplats. Skolan erbjöd inga alternativa
gymnasieplatser. Två lundelever fick plats på kommunal skola i Lund
övriga gick över till sammanlagt 11 olika fristående skolor.
Som framgår ovan har Lunds kommun vid dessa båda tillfällen haft
möjlighet att fånga upp och placera de lundaelever som velat fortsätta på
en kommunal skola. I övrigt har eleverna valt att gå till en fristående
skola.
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Skulle det bli aktuellt att en större fristående skola lägga ner och det rör
sig om flera hundra elever, så kommer dessa troligtvis inte gå att stoppa
in i befintlig verksamhet utan det kan då eventuellt bli aktuellt att ta över
hela skolan i sin helhet med lokaler, personal och elever. Utredningstid
och arbetsinsats kring detta är svår att uppskatta i nuläget.
Utifrån ovanstående resonemang att skolor avvecklas och byter huvudman menar utbildningskansliet att det är angeläget och motiverat att
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda, utifrån olika scenarier,
vilka möjligheter kommunen har att bereda plats för lundaelever som på
grund av avveckling av fristående skolor förlorar sin gymnasieplats.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
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Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M)
"Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag”.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Ingela Arheden
Antagningschef

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-08

§ 47

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

Dnr VOO 2018/0248

Sammanfattning
Kommunkontoret har för remissyttrande överlämnat ”Motion från
Moderaterna i Lunds kommun – Konsekvensanalys vid minskat antal
privata välfärdsföretag” till vård- och omsorgsnämnden. Remissvaret ska
lämnas till kommunkontoret senast den 8 juni 2018.
Motionen belyser behovet av att utreda vilken beredskap och kapacitet
det finns i den kommunala verksamheten för att med kort varsel ta över
de brukare som idag finns hos de privata utförarna.
Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa utförare
inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig verksamhet,
ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans. Dessa utförare
driver ett trettiotal olika verksamheter Ungefär 15-20 % av drygt 3300
brukare får sina insatser utförda av externa utförare med placering inom
kommunen. För brukare med särskilda behov som inte kan tillgodoses i
befintlig verksamhet köper nämnden annan enstaka extern plats.
Remissvaret ger en övergripande bild av vård- och omsorgsnämndens
förutsättningar och beredskap för övertagande av verksamheter som drivs
i extern regi.

Beslutsunderlag
Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2018 dnr
VOO 2018/0248
Moderaternas motion ”Motion från Alexander Lewerentz (M) samt
Fredrik Ljunghill (M) - Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” mars 2018 dnr KS 2018/0266.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till
kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten, Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-05-08 klockan
17.00–18.40

Ledamöter

Christina Sjöström (MP), vice ordförande, ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Ronny Johannessen (M)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V), from § 46
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare

Piotr Szybek (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD)
Karin Oscarsson (V), tjänstgör för Martin Stensson (V) tom § 45

Ersättare

Jerry Davidsson (M), from § 48
Manaf Sababi (MP), from § 48
Daniel Kronmann (L), from § 46
Monika Lekander (L)
John Lager (C)

Övriga

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef och tf förvaltningschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 54
Helena Falk, nämndsekreterare
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 46
Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, tom § 50
Lena Hansen, Kommunal, tom § 54
Lars Öst, Vision, § 48-54
Solweig Palm, verksamhetschef Nytida, § 45
Tarja Lindholm, verksamhetschef Nytida, § 45

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 43-55

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, 2018-05-17
kl.15:00

Underskrifter

Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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2018-06-12
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Vård- och omsorgsnämnden

Susanne Berg
046-3599845
Susanne.berg@lund.se

Yttrande ”Motion från Moderaterna i Lunds
kommun – Konsekvensanalys vid minskat
antal privata välfärdsföretag”
Sammanfattning
Kommunkontoret har för remissyttrande överlämnat ”Motion från
Moderaterna i Lunds kommun – Konsekvensanalys vid minskat antal
privata välfärdsföretag” till vård- och omsorgsnämnden. Remissvaret ska
lämnas till kommunkontoret senast den 8 juni 2018.
Motionen belyser behovet av att utreda vilken beredskap och kapacitet
det finns i den kommunala verksamheten för att med kort varsel ta över
de brukare som idag finns hos de privata utförarna.
Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa utförare
inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig verksamhet,
ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans. Dessa utförare
driver ett trettiotal olika verksamheter Ungefär 15-20 % av drygt 3300
brukare får sina insatser utförda av externa utförare med placering inom
kommunen. För brukare med särskilda behov som inte kan tillgodoses i
befintlig verksamhet köper nämnden annan enstaka extern plats.
Remissvaret ger en övergripande bild av vård- och omsorgsnämndens
förutsättningar och beredskap för övertagande av verksamheter som drivs
i extern regi.

Beslutsunderlag
-Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2018 dnr
VOO 2018/0248.
- Moderaternas motion ”Motion från Alexander Lewerentz (M) samt
Fredrik Ljunghill (M) - Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” mars 2018 dnr KS 2018/0266.

Barnets bästa
En del av de insatser som utförs av extern utförare kan beröra barn och
unga, som exempelvis personlig assistans samt avlösar- och
ledsagarservice. Ett minskat antal externa utförare kan innebära behov av
att byta utförare samt färre valbara alternativ av utförare.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
22100 LUND

Bangatan 10 A

046-35 950 00

Fax

E-post

Webbadress

vardochomsorg@lund.se

www.lund.se
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Konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning
Samtliga insatser som beviljas utifrån socialtjänstlagen och LSS omfattar
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Ett minskat antal
externa utförare kan innebära behov av att byta utförare samt färre
valbara alternativ av utförare.

Ärendet
Kommunkontoret har överlämnat en remiss till vård- och
omsorgsnämnden för yttrande.
Motionen belyser det förslag som regeringen presenterat som syftar till
att begränsa vinster i välfärdsföretag. Oberoende utredare,
revisionsbyråerna PwC och Grant Thornton, beskriver att en betydande
del av de företag som idag levererar välfärdstjänster i Sverige skulle vara
tvungna att lägga ned sin verksamheter om förslaget blir verklighet.
”Inom vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde finns ett flertal
enskilda aktörer som driver särskilt boende, daglig verksamhet eller
erbjuder hemvård inom ramen för LOV.
Dessa vård- och utbildningsplatser skulle i så fall istället behöva
anordnas i kommunal regi. Obeaktat ideologisk ståndpunkt, för eller mot
privata aktörer i välfärden, ligger det utan tvekan i Lunds kommuns
intresse att se över beredskapen för att vid behov kunna ta emot de elever
och brukare som idag finns hos de privata utförarna”
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med vård och
omsorgsnämnden, utreda vilken beredskap och kapacitet Lunds
kommun har för att med kort varsel ta över särskilda boenden
som drivs i enskild regi.

-

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med vård och
omsorgsnämnden, utreda vilken beredskap och kapacitet Lunds
kommun har inom hemvården och insatser enligt LSS att med
kort varsel ta över det arbete som bedrivs av privata utförare.
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Externa utförare inom vård- och omsorg
Inom Vård och omsorgsnämndens ansvarsområde finns det ett antal
verksamheter som drivs av externa utförare enligt avtal.
Redovisning av omfattningen i enligt nämndens årsanalys, se tabellen
nedan där det framgår fördelning av antal och andel av brukare som har
intern respektive extern utförare för sina insatser.
Utförare
Kommunal
utförare
Extern
utförare

SoL
Hemvård

SoL
Särskilt
boende

LSS
Boende

LSS
Daglig
verksamhet

LSS
Ledsagare

LSS
Avlösare

1 463 (ca
91%)

611 (ca
77%)

336 (ca
94%)

283 (ca
72%)

81 (ca
76%)

33 (ca
52%

149 (ca
9%)

186 (ca
23%)

21 (ca
6%

111 (
ca 28%)

26 (ca
24%)

31 (
ca 48%)

Avtal upphandlade enligt Lag om offentlig upphandling (LOU)
Sammanlagt fyra enheter inom särskilt boende för äldre samt tre enheter
med servicebostäder inom LSS området drivs enligt LOU avtal i extern
regi. Myndighetsfunktionen beslutar och tilldelar lägenhet till brukare
utifrån behov och tillgång.
Avtalsperioderna för äldreboendena löper till och med 2022-08-31 med
möjlighet till förlängning.
Avtalsperioderna för servicebostäderna inom LSS löper till och med
2021-09-30 med möjlighet till förlängning.
Endast om part åsidosätter sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte
vidtagits inom den föreskrivna tiden får den missnöjde parten säga upp
avtalet med 6 månaders uppsägningstid.
Part får säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten i
väsentligt hänseende brutit mot avtalet.
En förtida uppsägning av avtalet är kopplat till vitesklausuler.
Nämnden köper också enstaka externa platser i enlighet med det
avropsavtal som Kommunförbundet Skåne tecknat. Det handlar om ett
tjugotal platser för brukare med särskilda behov som inte kan tillgodoses
i befintlig verksamhet. Avtal med utföraren tecknas i varje enskilt ärende.
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Avtal upphandlade enligt Lag om valfrihet (LOV)
Kommunen har avtal med 13 externa utförare av LSS insatser och 5
utförare av hemvård/hemsjukvård. Dessa verksamheter bedrivs enligt
LOV- avtal och brukarna väljer själv utförare av beviljade insatser.
LOV innebär ett ständigt öppet förfaringssätt för upphandling.
Förfrågningsunderlag finns tillgängligt på kommunens hemsida och på
Kommerskollegiet och utförare kan när som helst ansöka om att bli
godkänd utförare av angivna insatser.
Modellen innebär en viss rörlighet av aktuella utförare. Under 2017
inkom fem nya ansökningar om att bli godkänd utförare enligt LOV
varav två ansökningar har godkänts och avtal har tecknats med nämnden.
Fyra utförare valde att säga upp sina avtal.
Utförare som avser att avveckla sin verksamhet ska meddela kommunen
och brukarna minst 3-6 månader före verksamhetens upphörande.
Avtalen kan sägas upp om kommunen avser att inte längre tillämpa
valfrihetssystem med en uppsägningstid om 3 månader.

Vård och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa utförare
inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig verksamhet,
ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans. Ungefär 15 – 20 %
av det totala antalet brukare får sina insatser utförda av externa utförare.
Omfattningen varierar utifrån verksamhetens inriktning. Nämnden köper
också externa platser för ett tjugotal brukare.
Avtalsperioderna är olika beroende på upphandlingsform och det finns i
avtalen en reglering av uppsägningsförfarande och uppsägningstider som
parterna har att följa. Detta styr i normalfallet längden på den
planeringstid förvaltningen har för att planera ett återtagande av
verksamhet till intern regi.
Två särskilda boendeenheter för äldre (Ärtan och Nibblegården) övergick
under 2017 till intern regi då det externa driftsavtalet löpte ut.
Under 2015 övergick två boendeenheter inom LSS området (Hillebardsgränden och Kulgränden) över från extern drift till kommunalt drift.

Beredskap inom förvaltningen
Kompetens
Det finns idag en bred ledningskompetens inom vård- och
omsorgsförvaltningen. Det finns kompetens att driva verksamheten i
egen regi inom samtliga områden.
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Organisation
Inom alla områden förutom personlig assistans bedriver kommunen
verksamhet i olika omfattning. Det innebär att det finns en kommunal
organisation att kunna docka till ytterligare verksamheter.
All personlig assistans finns i extern regi och där finns ingen kommunal
organisation att koppla till ett eventuellt övertagande av verksamhet.
Grundregeln är att brukaren själv väljer utförare som finns på marknaden.
För de brukare som inte vill eller kan välja finns det ett antal utförare
med avtal enligt LOV som brukaren hänvisas till.
Omfattningen i förhållandet av extern/intern verksamhet i de olika
verksamhetsområdena skulle vid ett övertagande ge olika ansträngning i
organisationen. Som exempel bedrivs cirka 10 % av hemvården i extern
regi medan det är 25 % av daglig verksamhet som drivs av extern
utförare.
Ett omfattande övertagande av verksamheter till kommunal kan innebära
att behov av utökad ledningsorganisation.
Kompetensförsörjning/Rekrytering
Vid en verksamhetsövergång erbjuds som regel medarbetarna att följa
med över till den nya arbetsgivaren. När det gäller omvårdnadspersonal
och legitimerad personal så följer oftast flertalet med i övergången. När
det gäller chefer råder oftast ett omvänt förhållande och utförarna
internrekryterar oftast sina resursstarka chefer till andra positioner inom
företaget. Det innebär nästan undantagslöst att det krävs en
chefsrekrytering vid ett övertagande. Chefsrekryteringen är en av
förvaltningens stora utmaningar.
Fastigheter och lokaler
Det är vård- och omsorgsförvaltningen som har tecknat avtal på
fastigheterna för samtliga särskilda boenden för äldre och boende inom
LSS oavsett driftsform.
Externa utförare ansvarar själv för de verksamhetslokaler som behövs för
att bedriva verksamhet inom exempelvis hemvård och daglig verksamhet.
Här kan det inom vissa områden uppstå en problematik med att hitta
lämpliga lokaler för fortsatt drift av sådan verksamhet som inte vid en
övergång kan kopplas till befintlig kommunal verksamhet som
exempelvis daglig verksamhet. För viss befintlig verksamhet är
lokalfrågan redan ansträngd och ett stort tillskott av medarbetare/brukare
ryms inte inom befintliga lokaler.
En verksamhetsövergång ställer krav på omfattande insatser i form av
besiktningar och inventeringar.

Dokumentation
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Tillgången till aktuell dokumentation kring den enskildes insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvården är av väsentlig betydelse för
att säkra brukarens och patientens insatser och för den medicinska
säkerheten. Samtliga utförare har idag i enlighet med avtal skyldighet att
dokumentera i vård- och omsorgsförvaltningens dokumentationssystem
vilket säkrar en övergång mellan verksamheterna.
Erfarenhet
Kunskap och erfarenhet av vad som krävs vid en verksamhetsövergång
finns inom flera verksamhetsområden. Sammantaget kan konstateras att
verksamhetsövertagande är resurskrävande på flera områden.
Övergångar skapar oro hos berörda brukare och närstående, det finns risk
för brister i samband med övergången då verksamheten tappar fokus på
kärnverksamheten. Det krävs omfattande informationsinsatser, insatser
från HR området och myndighetsfunktion samt ekonomisk hantering och
planering av IT/telefoni liksom en rad formaliteter för överlämnande av
ansvaret för verksamheten. Vid LOV insatser krävs ett omval från
brukaren för att ny utförare ska ta över insatsen.
Rekryteringsarbetet kräver också både framförhållning, tid och resurser
då det är ett svårt rekryteringsläge till chefstjänster och för legitimerad
personal.
Övrigt
Det finns ytterligare ett förhållande som skulle kunna leda till att
kommunen måste vara förberedd på att ta över verksamhet i intern regi. I
regeringens proposition 2017/18:158 ” Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” föreslås att tillståndsplikt
införs för verksamhet som avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen,
förkortad SoL, samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av
kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen
föreslås även nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska
förutsättningar för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL
och LSS samt godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva
verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till
kommunkontoret.
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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

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

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

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-08-08

Magdalena Titze
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Diarienummer

KS 2018/0205
Kommunstyrelsen

046-359 51 52
magdalena.titze@lund.se

Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt
Alexander Lewerentz (M) "Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom
fritt sök Skåne"
Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök Skåne”
inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS
2018/0205.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 79 dnr UN
2018/0242.
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”
den 1 mars 2018, dnr KS 2018/0205.

Barnets bästa
Ärendet gäller utveckling av information för att underlätta barns val
till gymnasiet, vilket är positivt.

Ärendet
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslår de att det ska utvecklas ett
gemensamt system för kvalitetsjämförelser mellan de
gymnasieskolor som omfattas av samverkansavtalet, både fristående
och kommunala, som ska publiceras på webbplatsen skanegy.se. I
motionen ges även förslag på nyckeltal: antal elever per lärare, andel
lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel elever med examen
samt resultat från Skolinspektionens enkät Skolenkäten m fl.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-08
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Diarienummer

KS 2018/0205
Utbildningsnämnden har översänt yttrande över motionen.
Nämnden ställer sig positiv till förslaget att inom ramen för Fritt sök
Skåne utveckla ett system för kvalitetsjämförelser, under
förutsättning att samtliga 37 kommuner inom samverkansavtalet
blir överens om att detta ska genomföras, att de nyckeltal som
används bygger på nationell statistik med hög kvalitet, vilket
motionsskrivarna också föreslår, samt att sidan helt och hållet
administreras av Kommunförbundet Skåne.
Utbildningsnämnden beslutade i huvudsak i enlighet med motionen
med tillägg att även information om ”t.ex. vilka språkval som kan
göras, tillgång till ett välutrustat skolbibliotek med kompetent
personal och servering av skolmat med allsidig näringsriktig och
ekologisk inriktning” skulle kunna ingå i publiceringen.
I yttrandet framgår även att nämnden föreslår att
kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att till
förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes
gymnasiesamverkan föreslå att utöka sökwebben skanegy.se med
kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret instämmer med de av motionsställarna och
utbildningsnämndens framförda argument gällande fördelarna med
att tillgängliggöra kvalitetsjämförelser. Kommunkontoret anser även
att eftersom informationen redan idag är tillgänglig via flera olika
hemsidor och att processen med att få med samtliga huvudmän inom
ramen för fritt sök kan bli utdragen borde Lunds kommun som
huvudman för en betydande del av Skånes gymnasieplatser föregå
med gott exempel och samla och tillgängliggöra kvalitetsdata för de
kommunala gymnasieskolorna inom kommunen redan tidigare.
Kommunkontoret föreslår att publiceringen görs på kommunens
hemsida, på vilken det redan idag finns motsvarande
kvalitetsjämförelser för bland annat de kommunala särskilda
boendena.
Avseende vilken information som bör publiceras vill
kommunkontoret framföra att det är av stor vikt att det är tydligt för
betraktaren vilka delar av informationen som är nationellt eller
regionalt jämförbar kvalitetsdata och vilka delar som har karaktären
av marknadsföring.

Tjänsteskrivelse
2018-08-08
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Diarienummer

KS 2018/0205

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

ge utbildningsnämnden i uppdrag att till
förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes
gymnasiesamverkan föreslå att utöka sökwebben skanegy.se
med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser samt

att

utbildningsnämnden redan nu börjar publicera kvalitetsdata
för de kommunala gymnasieskolorna inom kommunen på
kommunens hemsida.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden

Britt Steiner
Planeringschef

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 79

Yttrande över: Motion från Louise
Rehn Winsborg (M) och Alexander
Lewerentz (M) ”Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan
gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”

Dnr UN 2018/0242

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande (KS 2018/0205).
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ”ge utbildningsnämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök
Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser”.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 dnr UN
2018/0242
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” den 1 mars
2018, dnr KS 2018/0266.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
yttrande.
Stig Svensson (S) och Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg:
att förutom de i motionen föreslagna nyckeltalen skulle även kunna ingå
t ex vilka språkval som kan göras, tillgång till ett välutrustat skolbibliotek
med kompetent personal och servering av skolmat med allsidig näringsriktig och ekologisk inriktning.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerare

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse Yttrande över motion från Louise Rehn
Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-16

kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”
med följande tillägg:
att förutom de i motionen föreslagna nyckeltalen skulle även
kunna ingå t ex vilka språkval som kan göras, tillgång till ett
välutrustat skolbibliotek med kompetent personal och servering av
skolmat med allsidig näringsriktig och ekologisk inriktning.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

UN 2018/0234

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-05-16 klockan 17.00–21.15

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per-Arne Lundgren (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Ulf Nilsson (L)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Ulrika Wallin (L)
Nikolas Pieta Theofanous (C), §§ 78-89, kl. 19:25-21:15
Daniel Beckman (FI)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 70-75
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 70-80
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 70-77
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 70-80
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 70-84
Malin Dahlgren, rektor , §§ 70-72
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare, §§ 70-76
Robert Jivegård, personalföreträdare LR

Justerare

Elias Grabka (C)

Paragrafer

§ 70-89

Plats och tid för justering

Måndagen den 21 maj 2018, kl. 16:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

UN 2018/0234

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Elias Grabka (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Paragrafer

§ 70-89

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-13

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-04-26

UN 2018/0242

Utbildningsnämnden

Mia Reuterborg
046-354747
mia.reuterborg@lund.se

Yttrande över: Motion från Louise Rehn
Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M)
"Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan
gymnasieskolor inom fritt sök Skåne"
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande (KS2018/0205).
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige besluta att ”ge utbildningsnämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök
Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser”.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 dnr UN
2018/0242 (denna skrivelse)
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” den 1 mars
2018, dnr KS 2018/0266.

Barnets bästa
Ärendet gäller utveckling av information för att underlätta barns val till
gymnasiet, vilket är positivt.

Ärendet
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande (KS2018/0205). Yttrandet ska ha inkommit
till kommunkontoret senast 2018-06-08.
Lunds kommun har sedan 2009 haft ett samverkansavtal med kommuner
och gymnasieförbund i Skåne och västra Blekinge, som innebär att
ungdomar som bor i området fritt kan söka till både de kommunala och

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 138
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

046-358074

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2018-04-26

UN 2018/0242

fristående gymnasieskolorna. Modellen kallas Fritt sök Skåne.
Samverkanskommunerna har en gemensam informationsportal med
information om bl a utbud och antagning (www.skanegy.se).
I motionen föreslår Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander
Lewerentz (M) att det ska utvecklas ett gemensamt system för kvalitetsjämförelser mellan de gymnasieskolor som omfattas av samverkansavtalet, både fristående och kommunala, som ska publiceras på
webbplatsen skanegy.se. I motionen ges även förslag på nyckeltal: antal
elever per lärare, andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel
elever med examen samt resultat från Skolinspektionens enkät
Skolenkäten m fl.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att inom ramen
för Fritt sök Skåne utveckla ett system för kvalitetsjämförelser, under
förutsättning att samtliga 37 kommuner inom samverkansavtalet blir
överens om att detta ska genomföras, att de nyckeltal som används
bygger på nationell statistik med hög kvalitet, vilket motionsskrivarna
också föreslår, samt att sidan helt och hållet administreras av Kommunförbundet Skåne.
Skolverket har sedan några år en webbsida med nyckeltal för
kvalitetsjämförelser mellan alla skolor i Sverige, www.valjaskola.se.
Det finns dock minst två skäl till att skapa en egen webbplats för
kvalitetsjämförelser inom Fritt sök Skåne. För det första innehåller
Skolverkets webbplats endast nyckeltal som finns i Skolverkets
databaser. Det finns nyckeltal hos andra myndigheter som borde
inkluderas. Motionsskrivarna föreslår exempelvis resultat från Skolinspektionens enkätundersökning. För det andra så går det inte att på ett
smidigt sätt avgränsa sökningen på Skolverkets webbplats till de skolor
som ingår i Fritt sök Skåne.
Motionsskrivarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar ”att ge
utbildningsnämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om
”fritt sök Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka
sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser” (s.1).
Utbildningsförvaltningen föreslår att beslutsförslaget justeras enligt
följande: ”att ge utbildningsnämnden i uppdrag att till förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes gymnasiesamverkan
föreslå att utöka sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet
till kvalitetsjämförelser”.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse Yttrande över motion från Louise Rehn

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-04-26

UN 2018/0242

Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) "Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne".

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Mia Reuterborg
Utvecklingsledare

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

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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

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

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-25

KS 2018/0160

Kommunstyrelsen

Mattias Nilsen
0733-341052
mattias.nilsen@lund.se

Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia
Honeth (L) "Skydda Lunds innerstad mot stoft
och buller från järnvägen"
Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från
järnvägen i Lunds innerstad. De föreslår kommunfullmäktige att uppdra
åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen
och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och
hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, verksamheter och
människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för yttrande.
Miljönämnden svarar att det är Trafikverket som ansvarar för att utredningar
genomförs avseende järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser.
Ramverket för framtagande av en ny järnvägsplan sätter tydliga ramar för
Trafikverkets ansvar och åtaganden.
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt om att det är Trafikverkets
ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser, samt
att en sådan ovillkorligen kommer att ske när det blir aktuellt att utreda
lösningar för ökad kapacitet genom centrala Lund. Samtidigt finns det en
svaghet i att den mer närliggande utbyggnaden av fyra spår mellan HögevallArlöv 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

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-25

KS 2018/0160

Barnets bästa
Barn kan vara mer känsliga än vuxna för miljöpåverkan. Då barn bor i
järnvägens närområde i centrala Lund är det av stor vikt att en tillräcklig
luftkvalitet och bullernivå säkerställs.

Ärendet
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från
järnvägen i Lunds innerstad. Motionärerna är positiva till den kommande
kapacitetshöjningen som fyrspårsutbyggnaden mellan Högevall och
Arlöv medför, men anser även att det är av yttersta vikt att Lunds
kommun och framför allt statliga Trafikverket beaktar och planerar för de
olika negativa miljö- och hälsoaspekterna.
De föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att, i
samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra en
grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen.
Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får
för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Motionärerna anser inte att det är kartlagt hur stoftet från järnvägen
sprider sig i det omkringliggande området i Lunds innerstad, vilka
konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret menar
motionärerna att det är angeläget att ta reda på de maximala värdena och
inte bara räkna ut en genomsnittlig bullernivå.
Därmed föreslår de kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen
att, i samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra
en grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen
och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse,
verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.

Bakgrund
Staten planerar att genomföra ett antal stora och viktiga infrastruktursatsningar inom järnvägsområdet under de kommande decennierna.
Trafikverket har redan påbörjat utbyggnaden till fyra spår sträckan
Arlöv-Flackarp. Järnvägsplanen för denna sträcka beräknas vara klar för
fastställelse under 2018.
Trafikverket har även påbörjat planeringen för en dubbelspårig järnväg
mellan Hässleholm och Lund. Under 2018 kommer Trafikverket att
förbereda utredningsarbetet inför kommande järnvägsplan för den
aktuella sträckan. Kommunen och Trafikverket har en dialog kring en
mängd frågor som måste utredas och studeras inför denna
järnvägsutbyggnad. Frågor som stadsutveckling, buller och luftkvalitet,
men även risk och säkerhet, utgör viktiga planeringsförutsättningar.

Järnvägsplan och miljöbedömningar
I miljöbalkens kap. 6 finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och
bedömning av miljöeffekter. Frågor som rör buller och luftkvalitet skall tas
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2018-06-25

KS 2018/0160

upp i järnvägsplanens miljökonsekvensbedömning (MKB) och utgör en
väsentlig del av beslutsunderlaget.

Nämndernas yttrande
Miljönämnden påtalar att Lunds kommun har en pågående dialog med
Trafikverket kring viktiga planeringsförutsättningar för järnväg i Lunds
innerstad. De menar även att det är Trafikverket som ansvarar för att
tillräckliga utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens miljöeffekter
och miljökonsekvenser. Framtagande av en ny järnvägsplan sätter tydliga
ramar för Trafikverkets ansvar. Vidare påtalas det att miljöförvaltningen
kommer att bevaka att Trafikverket sköter sitt uppdrag avseende detta.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt att det är Trafikverkets
ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser, samt
att en sådan utredning kommer att genomföras när det blir aktuellt att utreda
lösningar för ökad kapacitet genom centrala Lund. Vidare noterar
kommunkontoret att berörda förvaltningar inom kommunen redan har
påbörjat ett arbete med att analysera vilka frågor och konsekvenser som måste
utredas och studeras närmare.
Samtidigt finns det en svaghet i att den mer närliggande utbyggnaden av
fyra spår mellan Högevall-Arlöv medför effekter även vid andra platser
utefter sträckan. Därmed är det lämpligt att Lunds kommun i sin dialog
med Trafikverket om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet
av att buller och stoft utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle
bli utan verkan bör Lunds kommun överväga att göra en egen utredning.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

uppdra åt kommunstyrelsen att i sin dialog med Trafikverket
om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtala behovet av att
genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser
dessa får för bebyggelse, verksamheter och människor i
närområdet i Lunds tätort

att

därmed anse motionen besvarad

Carin Hillåker
tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Klas Svanberg
Mia Honeth

Britt Steiner
Planeringschef

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-12

§ 41

Yttrande över motion från Klas
Svanberg (M) och Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot stoft
och buller från järnvägen”

Dnr MN 2018/0020

Sammanfattning
MR dnr 2018.0512.
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från
järnvägen i Lunds innerstad. De lyfter att järnvägen är ett betydelsefullt
transportslag för gods och persontransporter såväl nationellt som
regionalt, men att den samtidigt är inte är oproblematisk ur ett lokalt
miljöperspektiv då tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från
järnvägsspåren.
Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men anser även att det
är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt statliga
Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och
hälsoaspekterna. De föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt
kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen
och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och
hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, verksamheter och
människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för
yttrande.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr 2018/0020.3,
MR 2018.0512.2.
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) - ”Skydda Lunds
innerstad mot stoft och buller från järnvägen” den 15 februari 2018,
dnr KS 2018/0160.

Yrkanden
Robert Barnes (L) yrkar följande: ”att miljönämnden bifaller motionen
(’Skydda Lunds innerstad mot stoft och buller från järnvägen’) och följer
motionens intention att ta initiativ att genomföra en grundlig kartläggning
av stoftspridning och buller från järnvägen i Lunds stad”.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-12

Johan Thümmel (M) tillstyrker Robert Barnes (L) yrkande.
Mathias Thurén (S), Olof Peterffy (V) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer därefter proposition på Robert Barnes (L) yrkande om
bifall till motionen och finner att miljönämnden beslutar att avslå
yrkandet.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Reservationer
Robert Barnes (L) och Johan Thümmel (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för deras egna yrkanden (se bilaga 1).
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-12

MN 2018/0040

Miljönämnden
Plats och tid

Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-04-12 klockan 18.00–22.30

Ledamöter

Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
ordförande på sammanträdet.
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Johan Thümmel (M), närvarande §§ 38-41, 48
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Olof Peterffy (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare

Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Carl von Friesendorff (M)
Martin Stockfors (MP), tjänstgör för Petter Forkstam (MP)
Bozena Irene Werbart (L), tjänstgör för Johan Thümmel (M) §§ 4247, 49-54

Ersättare

Ludvig Stigsson (S)
Margareta Grip Holmes (S)
Ivan Kruzela (S)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Peter Hedberg (L)
Lars Siljebratt (V)
Lisa Mari Sundin (C)

Övriga

Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef
Catharina Dahlström, Miljöingenjör, närvarande §§ 38-41, 48

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 38-54

Plats och tid för justering 13 april 2018 kl. 13.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum
Tilliten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-12

MN 2018/0040

Underskrifter
Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Eleni Rezaii Liakou (S)

Justerare

Lars V Andersson (C)

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

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-12

Paragrafer

§ 38-54

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-08

Miljöförvaltningen
Miljötillsyn

Tjänsteskrivelse
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2018-03-27

MN 2018/0020.3
MR 2018.0512.2

Miljönämnden

Stefan Andersson
046-359 52 77
stefan.andersson@lund.se

Yttrande över motion från Klas Svanberg (M)
och Mia Honeth (L) - "Skydda Lunds innerstad
mot stoft och buller från järnvägen"
Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från
järnvägen i Lunds innerstad. De lyfter att järnvägen är ett betydelsefullt
transportslag för gods och persontransporter såväl nationellt som
regionalt, men att den samtidigt är inte är oproblematisk ur ett lokalt
miljöperspektiv då tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från
järnvägsspåren.
Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men anser även att det
är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt statliga Trafikverket
beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och hälsoaspekterna. De
föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att, i
samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra en
grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen.
Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får
för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för yttrande.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr 2018/0020.3,
MR 2018.0512.2.
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) - "Skydda Lunds
innerstad mot stoft och buller från järnvägen" den 15 februari 2018,
dnr KS 2018/0160.

Barnets bästa
Barn kan vara mer känsliga än vuxna för miljöpåverkan. Kommunens
agerande i stadsplaneringen syftar till att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-359 59 81

miljoforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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MN 2018/0020.3
MR 2018.0512.2

Ärendet
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i Lunds kommun där de tar upp att järnvägen är ett
betydelsefullt transportslag för gods och persontransporter såväl
nationellt som regionalt. Järnvägen möjliggör arbets- och studiependling
för tusentals personer varje dag och binder ihop Lunds kommun med
övriga delar av Skåne och Öresundsregionen och bidrar därmed till
Lunds attraktivitet. Planerna på att bygga ett nytt resecentrum antas
innebära ett lyft för stadsutvecklingen och göra resandet till/från eller
via Lund C mer tilltalande.
Samtidigt är järnvägen, som går rakt genom Lunds innerstad, inte
oproblematisk ur ett lokalt miljöperspektiv. Tågtrafiken medför både
buller och stoftspridning från järnvägsspåren. Trafiken har ökat
dramatiskt de senaste 25 åren och i dagsläget passerar det ungefär 460
tåg per dygn. Den planerade kapacitetshöjningen av stambanan med fyra
spår Arlöv-Lund kommer att öka tågtrafiken ytterligare till knappt 580
tåg per dygn. Den så kallade Armaturkurvan är en extra orsak till buller
och stoftspridning. Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men
anser även att det är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt
statliga Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och
hälsoaspekterna.
Motionärerna anser inte att det är kartlagt hur stoftet från järnvägen
sprider sig i det omkringliggande området i Lunds innerstad, vilka
konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret så är det
angeläget att ta reda på de maximala värdena och inte bara räkna ut en
genomsnittlig bullernivå och utgå ifrån att den sätter miljöstandarden.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt
kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen
och bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa
får för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund
stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för
yttrande.

Yttrande
Staten planerar att genomföra ett antal stora och viktiga infrastruktursatsningar inom järnvägsområdet under de kommande decennierna.
Trafikverket har redan påbörjat utbyggnaden till fyra spår sträckan ArlövFlackarp. Trafikverket har under de senaste två åren arbetat intensivt med
att ta fram ett förslag till en järnvägsplan för sträckan Flackarp-Lund,
som går ut på att fyrspåret förlängs från Flackarp vidare in till Ringvägen i
Lunds stad. Genom medfinansiering får Lunds kommun en ny station för
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Pågatåg vid Klostergården. Järnvägsplanen för denna sträcka beräknas
vara klar för fastställelse under 2018.
Trafikverket har även påbörjat planeringen för en dubbelspårig järnväg
för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och
Lund. Den nya järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan
storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och avlastar Södra stambanan. För Lunds kommun inkluderar detta projekt även en ny järnvägsstation i ett centralt läge vid Lund C längs den nya dubbelspåriga
höghastighetsjärnvägen. Möjligheten att förlägga järnvägen och den nya
stationen i tunnel genom staden diskuteras också.
Under 2018 kommer Trafikverket att förbereda utredningsarbetet inför
kommande järnvägsplan för den aktuella sträckan. Det första steget i
järnvägsplanen blir att utreda lokaliseringen av den nya järnvägen.
Kommunen och Trafikverket har en pågående dialog kring en mängd
frågor som måste utredas och djupstuderas inför denna järnvägsutbyggnad.
Frågor som stadsutveckling, buller och luftkvalitet, men även risk och
säkerhet, utgör några viktiga planeringsförutsättningar.

Järnvägsplan och miljöbedömningar
I miljöbalkens kapitel 6 finns bestämmelser om identifiering, beskrivning
och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och
program (strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder
(specifika miljöbedömningar). Syftet med en miljöbedömning är att
integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effekter som är positiva
eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller
inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på:
1. befolkning och människors hälsa,
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk
mångfald i övrigt,
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och
kulturmiljö,
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön.
Frågor som rör buller och luftkvalitet skall således tas upp i järnvägsplanens miljökonsekvensbedömning (MKB). Frågorna skall behandlas
som en av flera delar i MKB-processen och utgör en väsentlig del av
beslutsunderlaget. Buller- och luftkvalitetsanalyser bör utföras i form av
separata utredningar som införlivas bland övriga delar i MKB.

Synpunkter på motionärens förslag
Motionärerna tar upp ett antal viktiga frågor som behöver utredas närmare
i samband med kommande järnvägsutbyggnad genom centrala Lund.
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Berörda förvaltningar inom kommunen har påbörjat ett arbete med att
analysera vilka frågor och konsekvenser som måste utredas och djupstuderas närmare. Lunds kommun har en pågående dialog med Trafikverket
kring viktiga planeringsförutsättningar som fler spår, höghastighetståg samt
en eventuell nedgrävning av spår och station skulle innebära för en hållbar
stadsutveckling, och då i synnerhet för Lunds innerstad.
I sammanhanget bör påpekas att det är Trafikverket som ansvarar för att
adekvata och relevanta utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens
miljöeffekter och -konsekvenser. Ramverket för framtagande av en ny
järnvägsplan sätter också tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och
åtaganden.
Miljöförvaltningen kommer att bevaka att Trafikverket genomför de
utredningar, modelleringar och analyser som behövs för att bedöma
järnvägens miljöeffekter, och att Trafikverket vidtar adekvata åtgärder
bland annat med avseende på buller och luftkvalitet så att de negativa
effekterna på människors hälsa och miljön minimeras.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Stefan Andersson
Miljöinspektör

Motion
Lund, 2018-02-15

Skydda Lunds innerstad mot stoft och buller från
järnvägen
Järnvägen genom Lund har varit och är givetvis än idag oerhört viktig av många anledningar.
Inte nog med att järnvägen är ett betydelsefullt transportslag för gods och persontransporter
från södra Sverige och vidare upp i landet. Järnvägen möjliggör även arbets- och
studiependling för tusentals personer varje dag och binder ihop Lunds kommun med övriga
delar av Skåne och Öresundsregionen. Möjligheten att snabbt ta tåget från Lund till
exempelvis Copenhagen Airport/Kastrup är ett exempel på hur järnvägen, inklusive
Öresundsbron, bidrar till Lunds attraktivitet. Planerna på att bygga ett nytt resecentrum
kommer också innebära ett lyft för stadsutvecklingen och göra resandet till och från eller via
Lund C mer tilltalande.
Samtidigt är järnvägen, som går rakt genom Lunds innerstad, inte oproblematisk ur ett lokalt
miljöperspektiv. Tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från järnvägsspåren.
Trafiken har ökat dramatiskt de senaste 25 åren och i dagsläget passerar det ungefär 460 tåg
per dygn. Den planerade kapacitetshöjningen av stambanan med fyra spår Arlöv-Lund
kommer att öka tågtrafiken ytterligare till knappt 580 tåg per dygn. Den så kallade
Armaturkurvan är en extra orsak till buller och stoftspridning. Vi är positiva till
kapacitetshöjningen men anser även att det är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför
allt statliga Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och
hälsoaspekterna. Dels ligger det många bostäder nära järnvägen, men även andra
verksamheter. Den nya kommunala gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, och dagens
Svaneskola är andra exempel på verksamheter som berörs av trafikökningen.
Det är inte kartlagt hur stoftet från järnvägen sprider sig i det omkringliggande området i
Lunds innerstad, vilka konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret så är det angeläget att ta reda
på de maximala värdena och inte bara räkna ut en genomsnittlig bullernivå och utgå ifrån att
den sätter miljöstandarden.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för
bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad

Klas Svanberg (M)

Mia Honeth (L)

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
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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
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Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00
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Mats Helmfrid (M)
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Kommunstyrelsen

Pernilla Ardhe
046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Pernilla West (FI) m.fl.
"Vegetabilisk mat som norm vid politiska
sammankomster och evenemang"
Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson Bengtsson
(-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att all mat som
serveras vid politiska sammankomster och evenemang ska vara 100 %
vegetarisk, med minst 50 % helt vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid politiska
sammankomster och evenemang.

Barnets bästa
Förslaget berör inte barn.

Ärendet
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson Bengtsson
(-) har inkommit med en motion om vegetabilisk som norm vid politiska
sammankomster och evenemang.
I motionen anförs bl.a. följande. Det finns många starka skäl att minska
konsumtionen av kött-, ägg- och mejeriprodukter. I den omställningen
bör även Lunds politiker och andra förtroendevalda vara delaktiga. Vi
äter i dag i Sverige mer proteiner än vi behöver och köttkonsumtionen
ökar. Att äta mer vegetabiliskt minskar miljöpåverkan inom en rad
områden. I Lunds kommun har vi idag flera handlingsplaner som indirekt
förespråkar en minskad köttproduktion. Bland annat målsättningen om att
100 % av inköpta livsmedel ska vara ekologiska enligt LundaEko II samt
mål om att sänka kommunens lokala och globala utsläpp av
växthusgaser, kemikalier, gifter och andra miljöskadliga ämnen. För att
kunna nå dessa mål krävs konkreta, kraftfulla handlingar. Som
förtroendevalda bär vi även ett ansvar att föregå med gott exempel. För
att på ett effektivt sätt minska vår miljöpåverkan och därmed ta ansvar
för vår gemensamma framtid föreslår motionärerna att all mat som

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund
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serveras vid politiska sammankomster och evenemang ska vara 100 %
vegetarisk, med minst 50 % helt vegetabiliska alternativ.

Kommunkontorets kommentar
Sammankomster och evenemang förekommer av varierande slag och i
olika konstellationer. Vid de tillfällen då någon form av mat ska serveras
bör det vara upp till respektive konstellation att ta ställning till hur
beställningen ska läggas upp med hänsyn till formen för sammankomsten
och deltagarna. Vad som kan vara en lämplig ordning skiljer sig rimligen
åt beroende på tillfälle och bör därför inte regleras i ett
kommunövergripande beslut. Detta hindrar inte att servering av
vegetarisk/vegetabilisk mat kan eftersträvas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Carin Hillåker
T.f. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

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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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) 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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Utdragsbestyrkande
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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)
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Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
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Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02
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Motion från Pernilla West (FI) m.fl "Vegetabilisk mat
som norm i Lunds skolor och förskolor"
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat
yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Barnets bästa
Ärendet handlar om att minska matens klimatpåverkan genom att
barn och unga i Lunds skolor och skolor ska ät mer vegansk kost.
Dock framgår det av nämndernas yttranden att i dagsläget kan inte
måltidsservice säkerställa att barnen/eleverna får sitt näringsbehov
tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet med
vegetabilisk mat som norm. Därför är det osäkert om förslaget i
motionen är förenligt med barnets bästa.
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Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat
yttrandena.

Sammanfattning av remissyttrandena
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden har kontaktat måltidsservice, skolledare,
skolor och förskolor i Lund för att förhöra sig om möjligheten att
servera ett 100 % veganskt kostalternativ till barn och elever.
Måltidsservice uppger att de har svårigheter med att säkerställa att
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
Skolledare och måltidsservice uppger att de beställer färre antal
portioner när det är vegetarisk kost på matsedeln vilket innebär att
elever äter mindre de dagarna. Detta också beroende av vilken typ av
vegetarisk mat som serveras.
Förskolor uppger att de små barnen generellt äter mindre när
vegetarisk kost serveras och att det därför äts mer mellanmål under
de dagarna.
Skolorna uppger att eleverna äter mindre när det serveras
helvegetariskt mat, dock menar vissa skolor att de behöver utbilda
och entusiasmera elever till att äta mer vegetariskt och att
måltidsservice behöver utveckla och förnya de vegetariska
alternativen. Vissa skolor serverar redan dagligen ett vegetariskt
alternativ som komplement.
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Barn- och skolnämnden instämmer inte i F!:s förslag utan föreslår
istället att en dag per vecka fortsätter att vara helvegetarisk i
förskolan och skolan, samt resterande dagar erbjuda ett vegetariskt
alternativ parallellt med ordinarie måltidsutbud, för att på så sätt
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost.
Eventuellt kan införande av vegetarisk kost parallellt med det
ordinarie måltidsutbudet innebära ökade kostnader.
Servicenämnden
Servicenämnden ser positivt på kommunens målsättningar om att
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor.
Servicenämnden uppger att de har svårigheter med att säkerställa
att barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande
30 % av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
I servicenämndens uppdrag ingår också att se till att elever vill äta
den mat som serveras och att matsvinnet minskar. Under de dagar
då enbart vegetariska måltider serveras ökar matsvinnet och antalet
matgäster minskar.
Servicenämnden menar att varje elev även fortsättningsvis ska ges
möjlighet att välja det alternativ som passar hen bäst i enlighet med
Kostpolicy för Lunds kommun.
Servicenämnden beslutar i sitt yttrande att serviceförvaltningen i
samråd med kommunkontoret initierar en uppdatering av
Kostpolicy för Lunds kommun under nästa mandatperiod och i
arbetet med att uppdatera kostpolicyn utreda förslag om vegetarisk
mat två gånger i veckan i skolan.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till aktivt medverka till att
minska matens miljöpåverkan.
Utbildningsnämnden har kontaktat måltidsservice. Måltidsservice
uppger att de har svårigheter med att säkerställa att
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till
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exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
Utbildningsnämndens skolor erbjuder redan dagligen ett vegetariskt
alternativ. Skolorna och eleverna ser det som positivt och ser det
som en självklarhet att fortsätta med vegetariska alternativ. Elever
som önskar kan även få vegansk kost dagligen.

Kommunkontorets kommentar över remissyttrandena

Kommunkontoret instämmer i nämndernas bedömning att det är
positivt att Lunds kommun försöker minska sin klimatpåverkan och
främjar hälsosamma levnads- och matvanor.
Det framgår från barn och skol-, service- och utbildningsnämndens
yttrande att måltidsservice i dagsläget inte kan säkra att barn och
elever får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det
dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm.
Utbildningsnämndens skolor serverar redan idag ett vegetariskt
alternativ dagligen i sina skolor, vilket är förenligt med
måltidsservices bedömning att elever i gymnasieåldern är medvetna
om och kan ta ansvar för sitt dagliga näringsbehov. Dessutom
erbjuds de elever i gymnasieskolan som önskar, vegansk mat
dagligen. Dock är bedömningen att måltidsservice inte kan
säkerställa och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och
ska ta det ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har
önskat vegetabilisk mat.
Med utgångspunkt från ovanstående sammanfattning och
nämndernas yttranden är det inte lämpligt i dagsläget att bifalla F!:s
motion. Kommunkontoret föreslår därför att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att

avslå motionen.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 31

Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och
förskolor

Dnr SN 2018/0022

Sammanfattning
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor,
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls
såsom den är formulerad idag.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10.
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005.
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.
Bra mat i skolan, SLV 2013.
Bra mat i förskolan, SLV 2007.
Kostpolicy för Lunds kommun.
LundaEkoII .
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN
2018/0045.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.

Yrkanden
Sammanträdet ajourneras klockan 18.30-18.39.
Lars Leonardsson (M) yrkar, med instämmande av Inger Tolsved
Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac (KD) och Ingvar Hansson (C), bifall till
de två första att-satserna i förvaltningens förslag, avslag till den tredje
att-satsen i förvaltningens förslag samt följande tilläggsatt-sats:
Att med stöd av det förvaltningen anför föreslå avslag på motionen.
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till de två första att-satserna i förvaltningens
förslag, avslag till den tredje att-satsen i förvaltningen förslag samt
följande tilläggsatt-sats:
Att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.
Pontus Kjellström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
yrkande att bifalla den första att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
yrkande att bifalla den andra att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition Pontus Kjellströms (V)
yrkande att bifalla den tredje att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Mats Nilssons (S) tilläggsattsats mot avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
tilläggsatt-sats mot avslag på densamma och finner att nämnden avslår
yrkandet.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Johan Lambreus Mattsson (MP), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S),
Pontus Kjellström (V) och Barbro Törnqvist (S) röstar avslag till
yrkandet.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Ljiljana Lipovac
(KD) och Ingvar Hansson (C) röstar bifall till yrkandet.
Med 5 röster mot 4 beslutar nämnden således att avslå yrkandet från Lars
Leonardsson (M) m.fl.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och förskolor översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-04-01,
att kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar
uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa
mandatperiod samt
att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.

Reservationer
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac
(KD) och Ingvar Hansson (C) reserverar sig mot servicenämndens
beslut till förmån för sitt egna yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Protokollsanteckningar
Servicedirektör Pål Svensson informerar nämnden om en felskrivning i
förvaltningens tjänsteskrivelse och gör en muntlig rättelse i den tredje av
förvaltningens föreslagna att-satser och rättar ordet vegetarisk till
vegetabilisk.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2018-04-18 klockan 17.00–19.49

Ajournering

Klockan 18.30–18.39

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare

Barbro Törnqvist (S), ersätter Klara Twete (S)
Ingvar Hansson (C), ersätter Gert Andersson (C)

Ersättare

Rolf Sällryd (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)

Övriga

Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 29-30
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 29-34
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 29-30
Johanna Ahl, Måltidschef, Måltidsservice, §§ 29-34

Justerare

Pontus Kjellström (V)

Paragrafer

§ 29-37

Plats och tid för justering

Serviceförvaltningen, Brotorget 1 den 24 april klockan 16.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Pontus Kjellström (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-18

Paragrafer

§ 29-37

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-17

Serviceförvaltningen
Måltidsservice
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Johanna Ahl
046-3595150

Servicenämnden

Johanna.ahl@lund.se

Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk mat som norm i
Lunds skolor och förskolor
Dnr SN 2018/0022

Sammanfattning
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor,
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls
såsom den är formulerad idag.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10.
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005.
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.
Bra mat i skolan, SLV 2013.
Bra mat i förskolan, SLV 2007.
Kostpolicy för Lunds kommun.
LundaEkoII .
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN
2018/0045.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Barnchecklista bifogas.

Ärendet
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor,
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt
detta, samt att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost
behålls såsom den är formulerad idag. Feministiskt initiativ hänvisar till
rön som påvisar att animalisk kosthållning bidrar till miljöpåverkan och
ohälsa, samt att kommunens målsättningar i LundaEkoII kräver kraftfulla
och konkreta handlingar för att kunna uppnås.
Serviceförvaltningen kan lämna ett utlåtande avseende de
skolverksamheter som ingår i serviceförvaltningens uppdrag.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

serviceforvaltningen@lund.se
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2018-04-01
Förvaltningen vill dock i sammanhanget påminna om de skolor och
förskolor i den kommunala verksamheten som Måltidsservice inte
tillhandahåller måltider till. Barn och skolförvaltningen har således yttrat
sig i ärendet.

Kostpolicy för Lunds kommun
Serviceförvaltningen ska, enligt Lunds kommuns kostpolicy,
tillhandahålla skolmåltider som säkerställer ett fullvärdigt näringsintag,
är goda, omväxlande och av hög kvalitet.
Kostpolicyn är ett kommungemensamt styrdokument som beslutats av
kommunfullmäktige 2014-08-28 och ska uppdateras en gång per
mandatperiod. Kostpolicyn bygger bland annat på Skollagen, Statens
Livsmedelsverks råd om Bra mat i skolan, Nordiska
näringsrekommendationer (NNR) och Svenska
näringsrekommendationer (SNR).
Kostpolicyn anger att Lunds kommun ska öka utbudet av vegetariska
maträtter och sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar
näringsinnehållet. I kostpolicyn står det att skolelever bör erbjudas minst
två maträtter att välja mellan, och det ska finnas minst ett lakto-ovovegetariskt alternativ.
I kostpolicyn anges även att Lunds kommun ska arbeta för fortsatt hållbar
utveckling genom att bland annat välja livsmedel med så liten miljö- och
klimatpåverkan som möjligt, samt att arbeta aktivt för att minska
matsvinnet. Arbetet för fortsatt hållbar utveckling konkretiseras
ytterligare i LundaEkoII, bland annat genom målsättningen om 100 %
ekologiskt upphandlade livsmedel till år 2020.

Livsmedelsverkets råd om vegetabilisk mat i skolan
Livsmedelsverket avråder inte från vegetabilisk mat i förskolan eller
skolan men poängterar att vegetabilisk mat kräver noggrann planering
och goda kunskaper om mat och näringsämnen eftersom den saknar
vitamin B12, oftast innehåller mindre protein, kalcium, riboflavin (B2)
och D-vitamin. För att vegetabilisk mat ska vara näringsmässigt
tillfredsställande menar Livsmedelsverket att det krävs noggrann
planering och tillskott av åtminstone vitamin B12 och D-vitamin, och att
det är viktigt att ha en bra dialog med vårdnadshavaren och vara tydlig
med att det är vårdnadshavaren, och inte förskolan eller skolan, som har
ansvar för att den vegetabiliska måltiden kompletteras med kosttillskott.

Vegetariska och vegetabiliska måltider i Lunds kommuns
skolor
Idag serveras ett vegetariskt alternativ i skolan varje dag.
Serviceförvaltningen erbjuder även helt vegetariska måltider en till två
dagar i veckan. Skoleleverna behöver inte anmäla sig som vegetarianer
för att äta det vegetariska alternativet.
I gymnasieskolan serveras vegetabiliska alternativ till de elever som
önskar detta. Även i förskola och grundskola F-9 kan vegetabiliskt
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alternativ erbjudas. I förekommande fall förs en dialog mellan
Serviceförvaltningen, Skolhälsovård, ansvarig skolpersonal, och
vårdnadshavare där vårdnadshavaren informeras om riskerna, behovet av
kompletterande kosttillskott, samt att ansvaret för att tillgodose
näringsriktighet ligger hos vårdnadshavaren.

Serviceförvaltningens yttrande
Serviceförvaltningen ser positivt på kommunens målsättningar om att
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor, och håller
med om att det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå uppsatta
mål.
Samtidigt ska serviceförvaltningen säkerställa att skoleleverna får sitt
näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet. Med
vegetabilisk mat som norm har serviceförvaltningen svårigheter att
tillgodose det dagliga behovet av bland andra D-vitamin och vitamin
B12, varför dessa behöver kompletteras eller ersättas med kosttillskott
utanför skolan.
Serviceförvaltningen har gjort bedömningen att elever på gymnasienivå
som väljer vegetabilisk mat har erforderlig kunskap och kan ta eget
ansvar för att tillgodose sig näringsbehovet över dagen. För elever i lägre
åldrar ser dock serviceförvaltningen ingen möjlighet att säkerställa att så
sker och har i dagsläget inte heller möjlighet att avkräva det ansvaret
varken från de enskilda eleverna eller deras vårdnadshavare som inte
själva aktivt önskar vegetabilisk mat.
I serviceförvaltningens uppdrag ingår även att se till att skoleleverna vill
äta maten som serveras och att matsvinnet minskar.
Attityden till vegetarisk och vegetabilisk mat varierar bland eleverna,
vilken visar sig i att antalet matgäster minskar och att matsvinnet ökar de
dagar vi serverar enbart vegetariska måltider.
Mot bakgrund av svårigheten att säkerställa näringsriktiga vegetabiliska
måltider samt rådande varierande inställning till vegetarisk och
vegetabilisk mat ser serviceförvaltningen att respektive elev fortsatt ges
möjlighet att välja det alternativ som passar den bäst, i enlighet med
Kostpolicy för Lunds kommun.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden förslås besluta
att

såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat
som norm i Lunds skolor och förskolor översända
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-01,

att

kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar
uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa
mandatperiod samt
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att

i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetabilisk mat två gånger i veckan i skolan.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Johanna Ahl
Måltidschef
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-28

§ 37

Yttrande över: Remiss i ärende Motion
(FI) ”Vegetabilisk mat som norm i
Lunds skolor och förskolor”

Dnr UN 2018/0186

Sammanfattning
Feministiskt initiativ (FI) har till kommunfullmäktige överlämnat en
motion om införandet om vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds
förskolor och skolor. Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som
bakgrund till förslaget. Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt
veganskt kostalternativ serveras dagligen, samt att det minst två
dagar/vecka endast ska serveras vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN
2018/0186
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
yttrande med undantag för sista stycket i yttrandet.
Ulf Nilsson (L), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) instämmer
i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till
förvaltningens förslag mot Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras
yrkande om bifall till förvaltningens förslag med undantag för sista
stycket i yttrandet och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande: Anders Ebbesson (MP), Stig
Svensson (S), Cecilia Skoug (S), Per Almén (S), Ibrahim
Kakahama (V) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-28

Louise Rehn Winsborg (M), Rasmus Törnblom (M), Ulf Nilsson (L),
Elias Grabka (C), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från FI,
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0314 med undantag för sista stycket i yttrandet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-28

UN 2018/0187

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-03-28 klockan 17.00–20.28

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Skoug (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 30-40
Ingela Arheden, antagningschef , §§ 30-35
Magnus Sternudd, ekonom, §§ 30-36
John Jönsson, utvecklingsledare
Pernilla Svensson, IKT-samordnare, §§ 30-32
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 30-37
Robert Jivegård, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
1 åhörare

Justerare

Stig Svensson (S)

Paragrafer

§ 30-44

Plats och tid för justering

Utbildningskansliet onsdagen den 4 april 2018, kl. 10:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-28

UN 2018/0187

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-28

Paragrafer

§ 30-44

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-26

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-03-14

UN 2018/0186

Utbildningsnämnden

Sara Alfredsson
sara.alfredsson@lund.se

Yttrande över: Remiss i ärende Motion (FI)
"Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor
och förskolor"
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om införandet om
vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds förskolor och skolor.
Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som bakgrund till förslaget.
Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt veganskt kostalternativ
serveras dagligen, samt att det minst två dagar/vecka endast ska serveras
vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN
2018/0186
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.

Barnets bästa
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens
miljöpåverkan genom att äta vegansk kost. Barn och elever påverkas i
högsta grad av maten de äter. Det är inte säkert att vegansk kost är bra för
barn och elever i Lund. Utbildningsförvaltningen har inte haft möjlighet
att inhämta utförliga åsikter från barn i ärendet.

Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att utbildningsförvaltningen ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i skolan
samt att det två av veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100% veganskt
måltidsalternativ i skolan. I motionen lyfts även att svenskarna har ökat
sin konsumtion av kött, ägg och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare
anges att det minskar miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk
kost). Utbildningsnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 138
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2018-03-14

UN 2018/0186

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag och läroplan, med
arbetet med hållbar utveckling och människans respekt för miljön. I
skolan ska all undervisning genomsyras av vissa övergripande perspektiv
där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen i alla ämnen ska bl.a.
belysa hur samhällets funktioner och människans sätt att leva kan
anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska även tränas i att ta
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt skaffa sig ett
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till att
minska matens miljöpåverkan, men anser inte att det är möjligt att införa
ett veganskt måltidsalternativ i skolan, istället för det vegetariska som
erbjuds idag, som komplement till det ordinarie måltidsutbudet.
Utbildningsförvaltningen kan inte ställa sig bakom förslaget att införa två
dagar per vecka med 100% vegansk kost i skolan.
Utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att
förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ i
skolan. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att elever får i sig
ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost skulle serveras.
Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett fullgott
näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till elever.
Utbildningsförvaltningens skolor erbjuder redan idag minst ett
vegetariskt alternativ varje dag. Detta är uppskattat av eleverna och
skolorna ser det som en självklarhet att fortsätta med vegetariska
alternativ och också positiva till att i större utsträckning kunna erbjuda
veganska alternativ. Dock kan tilläggas att alla elever i förvaltningens
verksamheter har möjlighet att få vegansk kost dagligen om så önskas.
Utbildningsförvaltningen föreslår att en dag per vecka fortsätter vara helt
vegetarisk i skolan samt att resterande dagar erbjuds ett vegetariskt
alternativ parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ” Yttrande över: Motion från F!,
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0314.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-03-14

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.

UN 2018/0186

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-21

§ 66

Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och
förskolor

Dnr BSN 2018/0045

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår
istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och
skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ
parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket
framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN
2018/0045
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210

Yrkanden
Jens Modéer (MP) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP)
återremittera för förtydligande samt
att synliggöra och redogöra för vilka de ekonomiska konsekvenserna
skulle vara,
att lundaEko, agenda 2030 samt WHO/Livsmedelsverket
rekommendationer beaktas
att föreslå kompetenshöjande insatser för att möta en ökad efterfrågan av
vegetarisk kost.
Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Alexander Lewerentz
(M), Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L) och John Sunnqvist (KD)
bifall till förvaltningens förslag och avslag återremiss.
Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-21

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande
Nej till Jens Modéers (MP) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Anderssons
(S) med fleras yrkande.

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-07.

Reservationer
Miljöpartiet föreslog en återremiss då vi ansåg att Barn- och
skolförvaltningens svar vara bristfälligt.
Enligt tjänsteskrivelsen antas det bli dyrare med vegetabilisk kost. Detta
är inte korrekt. Animalisk kost är generellt dyrare än vegetabilisk kost.
Tjänsteskrivelsen initierar att måltidsservice inte har möjlighet att hantera
omställningen till vegetabilisk kost då det inte finns tillräcklig kunskap
bland personal ute på enheterna att tillhandahålla näringsriktig kost. BSF
bör därför föreslå att måltidsservice aktivt höjer kompetens hos
personalen för att möta ett ökat behov och efterfrågan av vegetabilisk
kost.
Vi menar att för att klara målen i LundaEko II bör måltiderna inom skola
och förskola bli mer växtbaserade. Detta krävs också för att möta de
klimatmål som går att finna i agenda 2030.
Omvärldsanalysen var heller inte grundad i fakta utan rent spekulativ.
Av den anledningen väljer vi i Miljöpartiet att reservera oss mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt Initiativ instämmer i Miljöpartiets
yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-21

BSN 2018/0158

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-03-21 klockan 17.00–
21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP), tjänstgörande t o m §59 kl 19.00
Hanna Gunnarsson (V)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) fr o m §60 kl
19.30

Ersättare

Ola Christiansson (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Kontorschef, BSN
Mats Jönsson, Skolchef, BSN
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN
Sofia Güll, Kommunikatör, BSN
Anita Bengtsson, HR-konsult, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Mira Norrsell, Miljösamordnare, K&F
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Annika Kristiansson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Staffan Bolin (L)

Paragrafer

§ 56-72

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-21

BSN 2018/0158

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, fredag 23 mars 2018 kl
13:00

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Paragrafer

§ 56-72

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-17

Barn- och skolförvaltningen
Skolkontoret

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2018-03-07

BSN 2018/0045

Barn- och skolnämnden

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

Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och förskolor
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår
istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och
skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ
parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket
framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN
2018/0045.
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.

Barnets bästa
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens
miljöpåverkan, vilket är bra för barn och elever i Lund men eftersom
måltidsservice i Lund inte i dagsläget kan garantera ett fullgott
näringsinnehåll i vegansk kost är det inte i barnets bästa att införa
vegansk kost.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

barnochskola@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2018-03-07

BSN 2018/0045

Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. I
motionen lyfts även att svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg
och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost). Barn- och
skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande
Förskolorna och skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag
och läroplan, med arbetet med hållbar utveckling och människans respekt
för miljön. Förskolan ska enligt läroplanen lägga stor vikt vid miljö- och
naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv
framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka
till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö
och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa
barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar
till en bättre miljö. I skolan ska all undervisning genomsyras av vissa
övergripande perspektiv där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen
i alla ämnen ska bl.a. belysa hur samhällets funktioner och människans
sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska
även tränas i att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala
miljöfrågor.
Barn- och skolförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att
förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ till
barn och elever. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att barn
och elever får i sig ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost
skulle serveras. Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett
fullgott näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till barn och elever.
Vid efterhörande med skolledare och måltidsservice så har det visat sig
att skolorna beställer färre antal portioner när det är vegetarisk kost på
matsedeln vilket bör innebära att elever äter något mindre mat de dagar
det serveras vegetarisk kost. Samtidigt påpekar både måltidsservice och
rektorerna att det beror på vad för sorts vegetarisk kost det handlar om,
när det är vegetariska biffar, soppor eller falafel så beställer skolorna inte
färre portioner utan det är framförallt när det är vegetariska grytor,
gratänger eller ”såser”.
Barn- och skolförvaltningen har även inhämtat information från förskolor
i Lund om hur de små barnen äter när det är vegetarisk kost. En generell
bild som ges är att de små barnen äter sämre när det serveras vegetariskt
och att det äts mer mellanmål de dagar det varit vegetarisk kost.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-03-07

BSN 2018/0045

Samtidigt är många förskolor positiva till att vänja barnen vid vegetarisk
kost och arbetar kontinuerligt med detta.
Skolornas bild av vegetarisk kost är mer splittrad. Det finns ett fåtal
skolor som i nuläget serverar ett vegetariskt alternativ dagligen som
komplement. Även skolorna uppger att eleverna äter mindre när det
serveras helvegetariskt och att både skolan och måltidsservice behöver
förbättra arbetet med vegetarisk kost. Vissa skolor har identifierat att de
behöver arbeta mer med att entusiasmera eleverna inför att äta
vegetariskt samtidigt som skolorna ser ett behov av att måltidsservice
utvecklar och förnyar de vegetariska alternativen.
Vidare har elevråd på några högstadieskolor tillfrågats om hur de ser på
vegetarisk mat och även bilden de ger är splittrad. Något elevråd är
mycket positiv till vegetarisk mat och vill ha fler helvegetariska dagar
medan andra elevråd tycker att en helvegetarisk dag är för mycket.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till
att minska matens miljöpåverkan men anser inte, mot bakgrund av
ovanstående omvärldsbevakning, att det är möjligt att införa ett veganskt
måltidsalternativ i förskola och skola som komplement till det ordinarie
måltidsutbudet. Barn- och skolförvaltningen kan inte heller ställa sig
bakom förslaget att införa två dagar per vecka med 100% vegansk kost i
förskolan och skolan.
Barn- och skolförvaltningen föreslår istället att en dag per vecka
fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och skolan och att det
resterande veckodagar erbjuds ett vegetariskt alternativ parallellt med det
nuvarande ordinarie måltidsutbudet. För att på det sättet vänja barn och
elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket framöver kan leda
till en utökning av fler helvegetariska dagar.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0307.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.

Emma Möller
Utvecklingsledare

Kostpolicy
för Lunds kommun

Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel
och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun
fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28
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Inledning
I Lunds kommun är engagemanget stort för den goda
och värdefulla måltiden. Lundaslätten erbjuder Sveriges
finaste åkermark vilket har bidragit till att skapa goda
mattraditioner. Vällagad mat och tilltalande måltider i
inbjudande miljö är viktigt för lundaborna. Mat och måltider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje,
som mötesplats och kulturbärare.
För lundaborna är det också viktigt att mat produceras
på ett sätt som inte äventyrar matförsörjningen för kommande generationer. Därför tillagar och serverar Lunds
kommun med stolthet mat och måltider som så långt som
möjligt är producerade klimatsmart, gynnar den biologiska mångfalden, utan kemiska bekämpningsmedel och
handelsgödsel samt med goda arbetsvillkor.
En kostpolicy för Lund ska spegla alla dessa aspekter.
Kommunens ambition är att mat och måltider ska bidra
till matglädjen och medverka till en god folkhälsa.
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Varför en kostpolicy?
Kostpolicyn är ett kommun
gemensamt styrdokument samt ett
stöd och verktyg för förtroendevalda och verksamheter att styra,
säkerställa och profilera mat och
måltider som erbjuds av Lunds
kommun. Med hjälp av kostpolicyn
tydliggörs kommunens målsättning
att matgäster i Lund ska erbjudas goda
måltider i en trivsam miljö, tillagade av
bra råvaror som producerats med fokus på
en hållbar utveckling.
Alla ska känna trygghet i att mat och måltider har
rätt näringsinnehåll samt att råvaror, måltidsmiljö och livs
medelshygien håller hög kvalitet. Goda matvanor ska grundläggas
och matlusten ska stimuleras. Mat och måltider ska bygga på kloka val
för hälsa och miljö inom kommunens ekonomiska ramar.
Kostpolicyn ska följas vid upphandling och inköp, entreprenad och så
långt som möjligt vid representation.

Kostpolicy för vem?
Kostpolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av
kommunens mat och måltider. Det kan vara förskolebarn, skolelever
eller personer i olika typer av boenden, personal, vårdnadshavare, anhöriga med flera.
För mat och måltider som hanteras och tillhandahålls inom till exempel
bad- och fritidsanläggningar, cafeterior, restauranger, daglig verksamhet,
social omsorg och träffpunkter ska kostpolicyn ses som ett vägledande
dokument och kommunens ambitionsnivå med mat och måltider ska
återspeglas i utbudet till den betalande matgästen.
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Uppföljning och ansvar
Kostpolicyn innehåller inga indikatorer och nyckeltal på till exempel
andel inköpta ekologiska livsmedel. Konkreta siffermål framgår av
LundaEko1 och andra styrdokument.
Kostpolicyn uppdateras en gång per mandatperiod.
Varje nämnd ansvarar för att kostpolicyn efterlevs och ska följa upp att
alla verksamheter med mat och måltider arbetar i enlighet med policyn.
Kostpolicyn ska kompletteras med för verksamheten anpassade riktlinjer
som är kända hos såväl matgäster som personal. Nämnderna ansvarar
också för att policyn ligger som grund för såväl intern som extern beställning av verksamhet där måltider ingår.
1. LundaEko är Lunds kommuns program i ekologisk hållbar utveckling.
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God
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Näringsriktig

Trivsam

Hållbar
Källa: Bra mat i skolan, SLV 2013

Övergripande för mat och måltider
• Goda måltider ska tillagas och serveras på ett för alla säkert sätt med
matglädje, kvalitet och bra näringsinnehåll – måltiderna ska alltid
vara något att se fram emot.
• Maten som serveras ska vara näringsriktig, god, omväxlande och av
hög kvalitet oavsett maträtt och/eller specialkost.
• Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande, trivsam, hälsofrämjande och bidra till en fin helhetsupplevelse av mål
tiden.
• Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas innehåll.
• Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska
motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska
näringsrekommendationer (SNR).
• Möjlighet att aktivt påverka och ta ansvar för maten och måltidsmiljön ska främjas genom forum som stimulerar till engagemang där till
exempel matgäster, anhöriga samt personal och/eller berörda chefer
medverkar.
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Måltiderna
ska vara
något att se
fram emot.

Maten ska
vara nyttig,
omväxlande
och av hög
kvalitet.

Maten ska
tillagas så
nära matgästen som
möjligt.
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• Bemötande mellan matgäster och personal ska vara trevligt och
respektfullt och bidra till att måltiden blir en positiv upplevelse.
• Personal som arbetar med måltider ska ha relevant utbildning, stort
engagemang och kunskap samt ges löpande kompetensutveckling för
sitt uppdrag.
• I varje verksamhet där livsmedel hanteras ska det finnas tydliga rutiner och regelbunden egenkontroll för säker mat. En tydlig ansvarsfördelning säkerställer vem som ansvarar för att lagstiftningen följs.
• Strävan är att tillagning av maten sker så nära matgästen som möjligt.
• Andelen hel- och halvfabrikat ska minimeras och då de används ska
de vara av hög kvalitet.
• Livsmedel ska vara fria från onödiga tillsatser.
• Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i framkant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp. För att ständigt bli
bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling är inriktningen att:
–– ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt
producerat, god djurhållning, rättvis handel, ursprungsmärkning och fritt från genmodifiering
–– välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan
som möjligt
–– främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål, samt där det är möjligt öka utbudet av vegetariska
maträtter
–– i möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och
om möjligt naturbetande djur
–– sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar
näringsinnehållet
–– välja fisk från hållbara bestånd
–– säsongsanpassa inköp och utbud
–– öka andelen lokalt producerade livsmedel som uppfyller
uppställda krav
–– aktivt arbeta med att minimera matsvinnet
–– ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så liten miljö-, klimat- och
hälsopåverkan som möjligt.
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Hållbara livsmedelsinköp
Lunds kommun ställer krav
i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt
producerat, god djurhållning, rättvis handel,
ursprungsmärkning och fritt från gen
modifiering

Lunds kommun väljer
livsmedel med så liten miljö- och klimat
påverkan som möjligt

Lunds kommun främjar
intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och
spannmål

Lunds kommun strävar efter att
– välja kött från ekologiskt uppfödda och om
möjligt naturbetande djur
– välja fisk från hållbara bestånd
– säsongsanpassa inköp och utbud
– öka andelen lokalt producerade livsmedel

Lunds kommun arbetar aktivt med att
minimera matsvinnet
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Måltider inom barnomsorg, skola, fritidshem
och öppen fritidsverksamhet
• Måltiderna ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten.
• Måltiderna ska underlätta lärandet genom mätta, pigga och friska barn
och elever som ser ett värde i maten.
• Vid lunchserveringen bör skoleleverna erbjudas minst två maträtter
att välja mellan, varav minst ett lakto-ovo-vegetariskt2 alternativ.
• Lokaler ska vara fria från nötter, jordnötter och mandel.
• Skollunchen schemaläggs med strävan att:
–– varje elev äter vid samma tidpunkt varje dag
–– lunchen serveras mellan kl 11.00 och 13.30
–– alla elever har minst 20 minuter att sitta ner och äta
(utöver tid att ta mat och lämna disk)
2. Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller mjölk- och äggprodukter.
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–– kötiden hålls så kort som möjligt
–– det upplevs som lika trevligt att äta i matsalen oavsett
tidpunkt under hela lunchserveringen
–– måltiden ger tillfälle för samvaro och samtal mellan
vuxna, barn och elever.
• Vid servering av frukost och mellanmål följs livmedelsverkets
rekommendationer – smörgås med pålägg, mjölk eller mjölk
produkter, flingor/gryn, grönsaker och frukt eller bär i variation över
veckans dagar. Tiden för mellanmålet ska anpassas till tidpunkten för
skollunchen.
• Måltiderna kan användas som ett pedagogiskt verktyg i under
visningen för att väcka barns och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa
och hållbar utveckling.
• Ett fullvärdigt näringsintag vid varje måltid säkerställs när matgästen
äter av alla måltidskomponenter enligt tallriksmodellen3.

Källa: Tallriksmodellen SLV

3. Statens Livsmedelsverks modell för en näringsmässigt bra sammansatt måltid.
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• Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och i möjligaste mån av
etiska eller religiösa skäl. Samråd sker mellan eleven och skolsköterskan, läkarintyg kan erfordras. Inom förskolan sker dialogen mellan
förskolans personal, vårdnadshavare och barnhälsovård (BVC).
–– Vid specialkost av medicinska skäl används det kommun
gemensamma kostintyget.
–– Vid vissa specialkoster kan en näringsmässigt fullvärdig
måltid vara svår att uppnå. Dialog mellan berörda är här
viktig för att uppmärksamma vikten av näringsriktiga
måltider även utanför verksamheten.
–– Vid specialkost innehållande animaliska livsmedel med
tillagnings- och/eller slaktmetoder som kommunen ej
kan tillhandhålla erbjuds den vegetariska måltiden.
–– För att säkerställa att ingen kontaminering4 sker får
inte livsmedel och mat tas med till matserveringen från
hemmet eller på annat sätt utifrån av matgäster eller
besökare.
• Näringsfattig mat såsom godis, snacks, kakor, glass och söta drycker
ska inte serveras. Vissa undantag knutna till traditioner under årets
högtider kan motiveras, som till exempel pepparkaksbak.
• Caféverksamheter inom skola och fritidsverksamhet ska drivas utifrån
ett hälsosamt perspektiv. Caféernas sortiment ska därför medvetet
bygga på näringsriktiga och hälsosamma alternativ och utbudet av
läsk, godis och sötsaker ska minimeras.
–– Utbudet och prissättning i skolcaféer och försäljning ska
vara sådant att sunda och nyttiga val främjas.
–– Öppettider och utbud i skolcaféer och vid liknande
försäljning ska inte konkurrera med eller ersätta skol
lunchen.
–– Skolcaféer och liknande försäljning ska utformas så att
det ger möjlighet till avkoppling och social samvaro.

4. Kontaminering = maten utsätts för något olämpligt som kan medföra en negativ hälsoeffekt.
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Måltider inom vård och omsorg
• Brukarnas möjlighet till delaktighet, valfrihet och självbestämmande
är viktiga begrepp.
• Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska anpassas efter den enskildes
individuella behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalitet.
Hänsyn ska tas till kulturella, religiösa och etiska önskemål.
• Maten ska tillgodose den enskildes behov av energi och närings
ämnen för att ge förutsättningar för en god hälsa.
• Måltidsmiljöerna ska utformas så att den enskilde upplever dem som
behagliga och trivsamma.
• Personalen ska ha relevant kunskap och rutiner för att förebygga,
upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproblem.
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Mer om mat och måltider
www.slv.se
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005
Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), SLV 2012
Bra mat i skolan, SLV 2013
Bra mat i förskolan, SLV 2007
Bra mat i äldreomsorgen, SLV 2011
Bra mat på jobbet, SLV 2007
Uppmuntra till bra måltider, SLV 2012
▶

www.lund.se
Lunds kommuns rekommendation om nötter, jordnötter och mandel
Lunds kommuns kommungemensamma intyg vid födoämnesallergi
Lunds kommuns LundaEko
Lunds kommuns allergikommitté
Lunds kommuns klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete
Lunds kommun, Riktlinjer för mat och måltidsmiljö för äldre
▶

www.riksdagen.se
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Livsmedelslagen
Skollagen 2010:800 kap 10
Socialtjänstlagen (SOL)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Renhållningslagen
▶

15

Produktion: Lunds kommun
Fotografer: Martin Olson, Johan Wessman
Layout: Lönegård & Co
Tryck: Serviceförvaltningen Lunds kommun 2015

16

