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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 376 Köp av ett bolag Kännedomen, för förvärv 
av mark inom fastigheten Östra Torn 27:13, 
mobilitetshus

Dnr KS 2018/0781

Jäv
Anders Almgren (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet 
under ärendets behandling.

Sammanfattning
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges 
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från 
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus, 
parkeringshus, inom Science Village området.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018 att återremittera 
ärendet då en behovsanalys över parkeringsbehovet saknas samt 
utgångspunkter för köpeskillingens storlek.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018, § 328
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018
LKPs missiv den 1 oktober 2018
Ramavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP den 
21september 2018
Aktieöverlåtelseavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP 
den 21 september 2018, jämte bilaga 1.5 a och 1.5 b
Införsäljningsavtal mellan Science Village Scandinavia och 
Kännedomen i Lund AB avseende del av Lund Östra Torn 27:13

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag.

Maria Nermark (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå förslaget

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

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lunds Kommuns Parkerings AB:s förvärv av aktierna 

i bolaget Kännedomen i Lund AB, org.nr 559163—6047.

Reservationer
Maria Nermark (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 376/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-12-05 KS 2018/0385

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Meteoriten, Kristallen, 2018-12-05 klockan 15.00–17.35

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 376 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), §§ 335-351, kl. 15.00-15.30
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren § 376 
Cherry Batrapo (FI), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 352-376

Ersättare Fabian Zäll (L)
Jessica Ulfgren (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-17.15
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 335-376



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-12-05 KS 2018/0385

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, fredagen den 14 december 
2018, kl 09.30

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-12-05

Paragrafer § 335-376

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-18 Datum då anslaget tas ned 2019-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)

Administrativa avdelningen 2018-12-03 Diarienummer

KS 2018/0781

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
22100 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Lunds Kommuns Parkerings AB angående köp av 
bolag för förvärv av mark för uppförande av 
mobilitetshus

Sammanfattning
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges 
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från 
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus, 
parkeringshus, inom Science Village området.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018 att återremittera 
ärendet då en behovsanalys över parkeringsbehovet saknas samt 
utgångspunkter för köpeskillingens storlek.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018, § 328
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018
LKPs missiv den 1 oktober 2018
Ramavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP den 
21september 2018
Aktieöverlåtelseavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP 
den 21 september 2018, jämte bilaga 1.5 a och 1.5 b
Införsäljningsavtal mellan Science Village Scandinavia och 
Kännedomen i Lund AB avseende del av Lund Östra Torn 27:13

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är inte relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges 
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från 
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus, 
parkeringshus, inom Science Village området.
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Enligt ägardirektiv och bolagsordning för LKP erfordras fullmäktiges 
ställningstagande innan beslut i verksamheten fattas som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Köp av ett bolag 
får anses vara ett sådant ärende.

Science Village Scandinavia avyttrar byggrätter inom Science Village 
området till externa aktörer som därefter fortsätter utveckling, 
byggnation och förvaltning med ambitionen att utveckla området till 
gagn för forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. 

Science Village Scandinavia äger samtliga aktier i bolaget 
Kännedomen i Lund AB. LKP ska enligt i ärendet föreliggande 
Aktieöverlåtelseavtal förvärva samtliga aktier i bolaget från Science 
Village Scandinavia. Innan LKP tillträder aktierna ska bolaget ha 
förvärvat det område av fastigheten Östra Torn 27:13 som framgår 
av Bilaga 1.5 b till Aktieöverlåtelseavtalet från Science Village 
Scandinavia. LKP blir därför genom förvärvet av bolaget indirekt 
ägare till markområdet. LKP avser att på markområdet låta uppföra 
ett mobilitetshus, parkeringshus, för Science Village området.

Överenskommet fastighetsvärde för markområdet har av parterna 
fastställts till 12, 5 miljoner kronor. 

Köpeskillingen för aktierna har preliminärt beräknats till 9 171 252 
kr som ska erläggas på tillträdesdagen. Därutöver ska LKP tillse att 
Kännedomen återbetalar preliminär koncernintern skuld avseende 
fastigheten om 3 190 214 kr. 

Tillträdesdagen inträffar enligt Aktieöverlåtelseavtalet tio dagar 
efter det att både erforderlig fastighetsbildning och 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Aktieöverlåtelseavtalet 
är villkorat av att fastighetsbildningen och kommunfullmäktiges 
beslut vinner laga kraft senast den 30 juni 2019.

LKP har enligt Aktieöverlåtelseavtalet friskrivit Science Village 
Scandinavia från allt ansvar för eventuella brister i det förvärvade 
bolaget och markområdet, förutom i avtalet angivna garantier. 
Fastighetsvärdet har enligt Aktieöverlåtelseavtalet fastställts med 
beaktande av nämnda friskrivning.

I Aktieöverlåtelseavtalet finns vidare en återköpsklausul av aktierna 
för det fall byggnation av parkeringshuset inte påbörjats inom sju år 
från tillträdesdagen.
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KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018 att återremittera 
ärendet med uppdrag att komplettera med en behovsanalys över 
parkeringsbehovet, när det kommer att infalla samt en redovisning 
av utgångspunkterna för köpeskillingens storlek.

Affären är gjord på marknadsmässiga villkor. Science Village är 
liksom LKP ett aktiebolag och det finns ingenstans i bolagets 
uppdrag att affärer inte ska göras på marknadsmässiga villkor. 

Köpeskillingen är satt till cirka 750 kr/kvm byggrätt vilket ska 
jämföras med 2 000 - 3 000 kr/kvm byggrätt för övriga byggrätter 
som har sålts. Köpeskillingens storlek är satt av LKP utifrån deras 
bedömning av vad som är ett korrekt marknadsvärde för 
byggrätterna. 

Den parkeringsutredning som gjordes i samband med första 
detaljplanen, ger ett behov av bilparkering inom första detaljplanen 
på cirka 450 bilplatser. Första detaljplaneområdet omfattar 20-25% 
av Science Villages totalt planerade byggvolym. Det aktuella 
parkeringshuset - som ligger inom det första detaljplaneområdet - 
har plats för drygt 500 bilar, vilket innebär att det kommer att kunna 
betjäna del av kommande detaljplaneområde också.

Den mark som Science Village redan har sålt till Wihlborgs och 
Skanska har krav på byggplikt. Om de inte färdigställer byggnaderna 
inom överenskommen tid, utfaller först vite under några år och 
därefter återtar Science Village marken och återbetalar en del av 
köpeskillingen. 

Under förutsättning att ingångna avtal följs avseende 
färdigställandetider, kommer det redan nu avtalade 
parkeringsbehovet att se ut ungefär såhär:

År 2021: Ca 35 bilar

År 2022: Ca 230 bilar

År 2024: Ca 300 bilar

Om planerat behov för byggrätter som Science Village inte har sålt än 
men arbetar för att sälja, läggs till stiger behovet 2024 till ca 440 
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KS 2018/0781

bilar. Utöver detta tillkommer det planerade Science Centret som 
beräknas stå klart 2024.

Enligt det avtal KS har att ta ställning till ska LKP först göra en 
markparkering, för att därefter när behov finns uppföra 
parkeringshuset som då ska ha minst 500 platser. Om LKP sju år 
efter tillträdet som beräknas ske 2019 har tecknat p-lösenavtal för 
färre än 375 p-platser och parkeringshuset inte är byggt, kan både 
Science Village och LKP ensidigt påkalla återköp av byggrätten.

En viktig parameter är att om inte KS/KF godkänner LKPs förvärv 
kommer de som vill påbörja byggnation inom Science Village inte att 
få bygglov eftersom det inte finns någon part att teckna p-lösenavtal 
med. Detta måste enligt kommunens p-norm tecknas med LKP så 
Science Village inte kan göra detta. Både Wihlborgs och Skanska har 
för avsikt att lämna in bygglovsansökningar under första halvåret 
2019, och om inte LKPs avtal fullföljs, innebär det att bygglov inte 
kommer att kunna beviljas trots att allt annat är på plats.

 Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Lunds Kommuns Parkerings AB:s förvärv av aktierna 

i bolaget Kännedomen i Lund AB, org.nr 559163—6047.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 328 Köp av ett bolag Kännedomen, för förvärv 
av mark inom fastigheten Östra Torn 27:13, 
mobilitetshus

Dnr KS 2018/0781

Jäv
Anders Almgren (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet 
under ärendets behandling.

Sammanfattning
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges 
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från 
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus, 
parkeringshus, inom Science Village området.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018
LKPs missiv den 1 oktober 2018
Ramavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP den 
21september 2018
Aktieöverlåtelseavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP 
den 21 september 2018, jämte bilaga 1.5 a och 1.5 b
Införsäljningsavtal mellan Science Village Scandinavia och 
Kännedomen i Lund AB avseende del av Lund Östra Torn 27:13
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet med uppdrag att utarbeta en behovsanalys 
över parkeringsbehovet, när det kommer att infalla samt redovisning 
av köpeskillingens storlek.

 

Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Lunds Kommuns Parkerings AB:s förvärv av aktierna i 
bolaget Kännedomen i Lund AB, org.nr 559163-6047.

Vidare yrkar de avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss 
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla yrkandet.
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall på yrkandet om återremiss.

Nej för avslag till detsamma.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), 
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.

Lena Fällström (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel 
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således 
att bifalla yrkandet om återremiss.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att utarbeta en 

behovsanalys över parkeringsbehovet, när det kommer att 
infalla samt redovisning av köpeskillingens storlek.

Reservationer
Lena Fällström (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 328/01.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativ avdelning
LKP
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe





Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)

Administrativa avdelningen 2018-10-10 Diarienummer

KS 2018/0781

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
22100 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Lunds Kommuns Parkerings AB angående köp av 
bolag för förvärv av mark för uppförande av 
mobilitetshus

Sammanfattning
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges 
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från 
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus, 
parkeringshus, inom Science Village området.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018
LKPs missiv den 1 oktober 2018
Ramavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP den 
21september 2018
Aktieöverlåtelseavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP 
den 21 september 2018, jämte bilaga 1.5 a och 1.5 b
Införsäljningsavtal mellan Science Village Scandinavia och 
Kännedomen i Lund AB avseende del av Lund Östra Torn 27:13

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är inte relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges 
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från 
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus, 
parkeringshus, inom Science Village området.

Enligt ägardirektiv och bolagsordning för LKP erfordras fullmäktiges 
ställningstagande innan beslut i verksamheten fattas som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Köp av ett bolag 
får anses vara ett sådant ärende.

Science Village Scandinavia avyttrar byggrätter inom Science Village 
området till externa aktörer som därefter fortsätter utveckling, 
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byggnation och förvaltning med ambitionen att utveckla området till 
gagn för forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. 

Science Village Scandinavia äger samtliga aktier i bolaget 
Kännedomen i Lund AB. LKP ska enligt i ärendet föreliggande 
Aktieöverlåtelseavtal förvärva samtliga aktier i bolaget från Science 
Village Scandinavia. Innan LKP tillträder aktierna ska bolaget ha 
förvärvat det område av fastigheten Östra Torn 27:13 som framgår 
av Bilaga 1.5 b till Aktieöverlåtelseavtalet från Science Village 
Scandinavia. LKP blir därför genom förvärvet av bolaget indirekt 
ägare till markområdet. LKP avser att på markområdet låta uppföra 
ett mobilitetshus, parkeringshus, för Science Village området.

Överenskommet fastighetsvärde för markområdet har av parterna 
fastställts till 12, 5 miljoner kronor. 

Köpeskillingen för aktierna har preliminärt beräknats till 9 171 252 
kr som ska erläggas på tillträdesdagen. Därutöver ska LKP tillse att 
Kännedomen återbetalar preliminär koncernintern skuld avseende 
fastigheten om 3 190 214 kr. 

Tillträdesdagen inträffar enligt Aktieöverlåtelseavtalet tio dagar 
efter det att både erforderlig fastighetsbildning och 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Aktieöverlåtelseavtalet 
är villkorat av att fastighetsbildningen och kommunfullmäktiges 
beslut vinner laga kraft senast den 30 juni 2019.

LKP har enligt Aktieöverlåtelseavtalet friskrivit Science Village 
Scandinavia från allt ansvar för eventuella brister i det förvärvade 
bolaget och markområdet, förutom i avtalet angivna garantier. 
Fastighetsvärdet har enligt Aktieöverlåtelseavtalet fastställts med 
beaktande av nämnda friskrivning.

I Aktieöverlåtelseavtalet finns vidare en återköpsklausul av aktierna 
för det fall byggnation av parkeringshuset inte påbörjats inom sju år 
från tillträdesdagen.

 Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Lunds Kommuns Parkerings AB:s förvärv av aktierna 

i bolaget Kännedomen i Lund AB, org.nr 559163—6047.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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